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RESUMO
O estudo abordou a inclusão de conteúdos sobre cuidados ao idoso na formação do Técnico de
Enfermagem. Teve, como objetivo geral, propor a inclusão de conteúdos sobre cuidados ao
idoso na formação do Técnico de Enfermagem, e específicos: caracterizar o perfil
sociodemográfico de alunos de um curso técnico de enfermagem, descrever o perfil de ensino
de alunos de um curso técnico de enfermagem e analisar a relação entre a experiência do aluno
e a valorização da inclusão de conteúdos sobre cuidados ao idoso no ensino técnico de
enfermagem. Trata-se de estudo analítico, transversal e descritivo de abordagem quantitativa
realizado em um curso técnico de enfermagem da rede privada na Baixada Fluminense do
Estado do Rio de Janeiro, em agosto de 2018, com 334 alunos, de ambos os sexos, regularmente
matriculados no segundo semestre e que estavam cursando disciplinas do núcleo
profissionalizante. O instrumento de coleta utilizado foi um questionário com perguntas abertas
e fechadas, cujos dados foram dispostos em uma planilha eletrônica Excel e submetidos à dupla
checagem por colaboradores independentes. Posteriormente, os dados foram exportados da
planilha para o pacote estatístico Statistical Package for The Social Sciences (SPSS), versão
17.0. Foi feita a análise descritiva de frequência absoluta e relativa, mediana, desvio padrão,
percentis e teste de normalidade, com submissão das variáveis categóricas e contínuas ao teste
de Qui-quadrado de Pearson. Foi considerado o nível de significância de 5% (p<0,05) para a
identificação das variáveis independentes estatisticamente significativas. Para testar a
associação entre as variáveis independentes em relação a inclusão de conteúdos sobre cuidado
aos idosos, empregou-se a razão de prevalência (RP), com seus respectivos intervalos de
confiança (95%). Os resultados apontaram predominância de alunos do sexo feminino p-valor
0,001, faixa etária entre os 16 e 18 anos de idade p-valor 0,027, solteiros p-valor 0,749, sem
filhos, residindo com os pais p-valor 0,581, de religião evangélica p-valor 0,010 e, em contato
com idosos fora do ambiente escolar e de trabalho, p-valor 0,010. Dentre os participantes,
63,8% estavam matriculados na modalidade articulada de ensino p-valor 0,009, a maioria no
período matutino, e 52,7% estavam realizando atividades de estágio p-valor 0,001. Estatuto do
Idoso foi a política mais citada pelos participantes. A inclusão de conteúdos sobre cuidado ao
idoso foi mais prevalente entre os alunos do sexo feminino (RP 0,80), católicos (RP 1,14) e que
autodeclararam ter contato com os idosos (RP 1,15). Essa predominância se mostrou 88% vezes
maior no grupo de alunos matriculados na forma de ensino regular; 113% vezes maior no grupo
de alunos que estudam no turno da manhã; e 87% vezes maior nos que não haviam iniciado o
estágio. A prevalência de alunos favoráveis à inclusão foi 98% vezes maior entre os que não
conheciam as políticas públicas do idoso em relação aos que conhecem. A partir da associação
dos dados com a inclusão de conteúdos sobre cuidados ao idoso na formação do Técnico de
Enfermagem, foi constatada a significância estatística nos parâmetros relativos ao sexo, idade,
religião, contato com idosos, modalidade de ensino, turno de matrícula e realização de estágio
dos participantes. Concluiu-se que a valorização da inclusão de conteúdos sobre cuidados ao
idoso na formação do Técnico de Enfermagem está relacionada diretamente às características
individuais dos alunos e às experiências, tanto pessoais quanto de aprendizagem no curso
Técnico de Enfermagem.
Palavras-chave: Enfermagem; Educação; Formação Profissional; Técnicos de Enfermagem;
Cuidados de Enfermagem; Idoso.

ABSTRACT

This study is about the inclusion of elderly care in the formation of nursing technicians. The
main purpose of this study was to propose the inclusion of contents about elderly care in the
formation of the nursing technicians, and specific purposes were: characterize the
sociodemographic profile of the students from a nursing technicians and analyze the
relationship between the experience of the students and the valorization of the inclusion of
contents about elderly care in the nursing technician instruction. This is an analytic, transversal
and descriptive study of the quantitative approach performed in a private nursing technician
school of Baixada Fluminense in the state of Rio de Janeiro, in August of 2018, with 334
students of both genders regularly enrolled in the second semester that were attending subjects
of the professional core of the course. The instrument of data collection was a quiz with open
and closed questions in an Excel spreadsheet that was submitted to double-check by
independent collaborators. After that, the data was exported from the spreadsheet to the
statistics package Statistical Package for The Social Sciences (SPSS), version 17.0. A
descriptive analysis of relative and absolute frequency was performed, as well as the median,
standard deviation, percentiles and normality test, with the submission of categorical and
continuous variables to the Pearson’s Chi-square test. A 5% (p<0.05) level of significance was
considered for the identification of the statistically significant independent variables. To test
the association of the independent variables in relation to the inclusion of the contents about
elderly care, the prevalence ratio (RP) was performed with its confidence intervals (95%). The
results pointed out the predominance of female students p-value 0.001, from 16 to 18 years old
p-value 0,027, single p-value 0,749, with no kids, living with his/her parents p-value 0,581,
evangelic p-value 0,010, and they have contact with elderly people out of the school and work
environments. Among the study participants, 63,8% of them were enrolled in the articulated
teaching modality p-value 0.009, most of them in the morning period, and 52.7% were doing
internship activities p-value 0.001. The Statute of the Elderly was the politics tool most cited
by the participants. The inclusion of contents about Elderly Care was the most prevalent among
the female students (RP 0,80), Catholics (RP 1,14) and the ones who declare to have contact
with elderly people (RP 1,15). This predominance showed itself 88% higher in the group of
students enrolled in the regular education; 113% higher in the students of the morning period;
and 87% higher in the student group that hadn’t started the internship. The prevalence of student
favorable to inclusion was 98% higher among the ones that hadn’t known the public politics
for elderly people in relation to the ones that already had known it. Through the association
between data and the inclusion of contents about elderly care in the formation of nursing
technicians, it was found a statistical significance in parameters related to gender, age, religion,
elderly contact, teaching modality, enrollment shift and whether the students did their
internships or not. It was possible to conclude that the valorization of the inclusion of contents
about elderly care in the formation of the nursing technicians is directly related to the individual
characteristics of the students, their personal experiences and the ones they had as students.
Keywords: Nursing, Education, Professional Formation, Nursing Technicians, Nursing Care,
Elderly

RESUMEN

Este estudio es sobre la inclusión del cuidado del anciano en la formación de Técnicos en
Enfermería. El propósito principal de este estudio fue proponer la inclusión de contenidos sobre
el cuidado del anciano en la formación de los Técnicos en Enfermería, y los propósitos
específicos fueron: caracterizar el perfil sociodemográfico de los estudiantes de un Técnico en
Enfermería y analizar la relación entre la experiencia de los estudiantes y la valorización de la
inclusión de contenidos sobre el cuidado del anciano en la formación del técnico de enfermería.
Este es un estudio analítico, transversal y descriptivo con una abordaje cuantitativa y se realizó
en una escuela privada de Técnico en Enfermería de la Baixada Fluminense en el estado de Río
de Janeiro, en agosto de 2018, con 334 estudiantes de ambos los géneros matriculados
regularmente en el segundo semestre y que asistiran a materias del núcleo profesional del curso.
El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas en
una hoja de Excel que fue sometida a doble verificación por colaboradores independientes.
Posteriormente, los datos fueron exportados de la hoja de cálculo al paquete estadístico
Statistical Package for The Social Sciences (SPSS), versión 17.0. Se realizó un análisis
descriptivo de frecuencia relativa y absoluta, mediana, desviación estándar, percentiles y prueba
de normalidad, con el sometimiento de variables categóricas y continuas a la prueba de Chicuadrado de Pearson. El nivel del 5% (p <0.05) fue considerado significante para la
identificación de las variables independientes estadísticamente significativas. Para testar la
asociación entre las variables independientes en relación a la inclusión de contenidos sobre el
cuidado con los ancianos, se utilizó la razón de prevalencia (RP) con sus respectivos intervalos
de confianza (95%). Los resultados señalaron el predominio de estudiantes mujeres p-valor
0.001, con edad entre 16 y 18 años p-valor 0.027, solteros p-valor 0.749, sin hijos, residiendo
con los padres p-valor 0.581, de religión evangélica p-valor 0.010 y en contacto con ancianos
fuera del ambiente escolar y de trabajo, p-valor 0.010. Dentro de los participantes, 63.8%
estaban inscritos en la modalidad de enseñanza articulada p-valor 0.009, la mayoría en la
mañana, y 52.7% estaban haciendo actividades de pasantía p-valor 0.001. El Estatuto de la
Tercera Edad fue la política más citada por los participantes. La inclusión de contenidos sobre
el cuidado con los ancianos fue más prevalente entre las estudiantes femeninas (RP 0.80), los
católicos (RP 1.14), y los que se auto declaran tener contacto con los ancianos (RP 1.15). La
prevalencia se mostró 88% veces mayor en el grupo de alumnos registrados en forma de
educación regular; 113% veces mayor en el grupo de alumnos que estudian por la mañana; y
87% veces mayor en los que no habían actividades de pasantía. La prevalencia de alumnos
favorables a la inclusión fue 98% veces mayor entre los que no conocían las políticas públicas
para los ancianos en relación a los que conocían. A partir de la asociación de dados con la
inclusión de contenidos sobre cuidados con los ancianos en la formación de lo Técnico de
Enfermería, fue encontrada la significancia estadística en los parámetros relativos a género,
edad, religión, contacto con ancianos, modalidad de enseñanza, turno de registro y realización
de pasantía por los participantes. Se concluyó que la valorización de la inclusión de contenidos
sobre cuidados con ancianos en la formación del Técnico en Enfermería está relacionado
directamente con las características individuales de los alumnos y a las experiencias tanto
personales cuanto profesionales de aprendizaje en el curso Técnico en Enfermería.
Palabras-clave: Enfermería; Educación; Formación Profesional; Técnicos en Enfermería;
Cuidados en Enfermería. Ancianos.
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1 INTRODUÇÃO
Apresentação e motivação
A opção pela carreira como enfermeiro se deu na adolescência observando a prática
assistencial da equipe de enfermagem junto aos pacientes, quando do estágio curricular na
formação de nível médio como técnico em laboratórios médicos, na época, e atual técnico de
análises clínicas. Mais tarde, após ter concluído o curso de graduação em enfermagem, em
1982, passei a atuar como docente em um curso de auxiliar de enfermagem e, posteriormente,
em curso técnico de enfermagem, ambos do nível médio.
Em 1984, iniciei minhas atividades como enfermeiro assistencial em duas unidades de
emergência, sendo uma em um hospital municipal do Rio de Janeiro e outra em um hospital
universitário no município de Niterói. Comecei, então, em 1986, minha trajetória como docente
no ensino superior de enfermagem, na Universidade Federal Fluminense.
Na década de 90, assumi a coordenação da formação de nível médio em uma instituição
de ensino privada localizada no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde
permaneci por um período de seis anos.
Em 1999, concluí o curso de mestrado na Escola de Enfermagem Alfredo Pinto da
Universidade do Rio de Janeiro (EEAP-UNIRIO), cuja dissertação abordou o processo ensinoaprendizagem do discente de enfermagem de graduação no estágio hospitalar. Os dados
derivados desse estudo apontaram que, para os discentes, o estágio proporciona vivência da
realidade da assistência e das atividades práticas que o profissional enfermeiro precisa
desempenhar, constituindo-se, portanto, em um laboratório natural de aprendizagem em que, a
partir da experiência assistencial com a clientela hospitalizada, eles articulam conhecimentos e
desenvolvem mais segurança para a futura vida profissional (SANTOS, 1999).
Contudo, embora esse estudo tenha sido realizado com alunos de um curso de graduação
em enfermagem, na minha trajetória profissional em curso de nível médio em enfermagem
observo que o campo de prática também representa um espaço importante para a formação dos
estudantes, pois é no campo da prática que eles aprendem a realizar procedimentos técnicos
com os pacientes e desenvolvem as habilidades técnicas e científicas inerentes à profissão.
Ao retornar minhas atividades docentes na universidade, após a conclusão do curso de
mestrado, passei a atuar também como assessor de um curso técnico de enfermagem assumindo
seu planejamento, que envolvia contato com gestores dos serviços de saúde e visitas a
instituições da rede pública de saúde para estabelecimento e/ou renovação de convênios para

14

campos de estágio dos alunos de nível médio, bem como reuniões com docentes para viabilizar
ajustes no currículo, de acordo com a legislação vigente.
Passados quase quinze anos desde a conclusão do curso de Mestrado, comecei a ampliar
meus conhecimentos na área de enfermagem gerontológica e suas implicações para o ensino e
Assistência de Enfermagem, a partir de discussões no âmbito do Núcleo de Estudos e Pesquisas
em Enfermagem Gerontológica (NEPEG).
Atualmente, como membro do Grupo Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa, Tecnologia
e Inovação em Saúde (GIPETIS) e conselheiro no Conselho Regional de Enfermagem
(COREN-RJ), constato que muitas questões éticas relacionadas à Assistência de Enfermagem
têm como eixo norteador a formação dos profissionais de enfermagem, que deve estar em
consonância tanto com as políticas públicas quanto com a realidade dos serviços de saúde e
demandas relacionadas às necessidades da clientela atendida nos serviços de saúde.
Complementando, me reportei ao quarteirão do bairro onde fui criado, onde pude
observar que os idosos do sexo masculino estavam falecendo primeiro, em comparação com as
mulheres e as residências, de forma geral, passando a ser compostas somente por viúvas.
Recentemente, mais precisamente em dezembro de 2019, dos que compuseram a minha criação
junto aos meus pais, apenas em duas casas residem senhoras que compartilharam da minha
infância acompanhando meu crescimento. Esta predominância de mulheres consiste em um
exemplo do fenômeno caracterizado como a feminização da velhice. A superioridade de
mulheres na população idosa, dentre outras razões, está relacionada a morte precoce dos
homens por causas externas (SOUZA et al., 2019; COELHO et al., 2010; BRANCO et al.,
2017).
Essas experiências, tanto pessoal quanto profissional, aliada à trajetória docente nos
ensinos teórico e prático do ensino médio e superior de enfermagem em unidades hospitalares,
possibilitou-me acompanhar, ao longo dos anos, uma mudança no perfil da clientela com
aumento crescente de idosos internados que necessitam de cuidados contínuos da equipe de
enfermagem, que presta cuidados diretos à população e que, por conseguinte, deve estar
preparada para conhecer e avaliar as necessidades desses pacientes de forma a oferecer
Assistência de Enfermagem qualificada e segura nos serviços de saúde.
Considerando que, neste contexto de demanda de cuidados de enfermagem, o maior
contingente de profissionais em atuação são os técnicos, que representam 56,9% do quantitativo
da enfermagem (COFEN, 2019), pode-se afirmar se tratar de um grupo que requer qualificação
e formação contínua.
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O Tema e sua Contextualização
O Brasil, à exemplo de outros países em desenvolvimento, vem apresentando uma
mudança acelerada em sua pirâmide populacional com o grupo de idosos superando as demais
faixas etárias. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2018),
em 2043, um quarto da população brasileira deverá ter mais de 60 anos, enquanto a proporção
de jovens até 14 anos prevista será de apenas 16,3%.
Um envelhecimento populacional com repercussões diretas na sociedade demanda
políticas públicas, adequação de serviços e formação de recursos humanos qualificados para
atender às necessidades dessa clientela, priorizando uma melhor assistência e a manutenção da
saúde dos idosos (BOTH et al., 2014).
O alongamento do tempo de vida é um fenômeno multicausal relacionado à queda das
taxas de fecundidade e aumento da expectativa de vida. Esta conquista da sociedade brasileira
vem sendo um padrão de realidade inerente aos países em desenvolvimento, onde a transição
demográfica é acompanhada também por uma transição epidemiológica, que marca o aumento
das doenças crônicas (VERAS; OLIVEIRA, 2018; BOTH et al., 2014).
Assim, com o envelhecimento populacional, novos desafios surgem em decorrência do
padrão das doenças dos idosos, que são crônicas, múltiplas, e exigem acompanhamento e
cuidados constantes. Os idosos têm necessidades sociais e de saúde diferenciadas, tendendo a
maior utilização dos serviços, que além de custos institucionais e sociais maiores também
requer recursos humanos e técnicos específicos para essa crescente demanda (VERAS;
OLIVEIRA, 2018; COURTNEY et al., 2011; URBANETO et al., 2012; MARTINS, 2012).
No contexto das políticas públicas voltadas para a pessoa idosa, destaca-se a Lei nº
8.842, de 4 de janeiro de 1994, instituiu a Política Nacional do Idoso (PNI) e a Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003, dispõe sobre o Estatuto do Idoso e a Política Nacional de Saúde da
Pessoa Idosa (PNSPI), aprovada pela Portaria nº 2.528 de 19 de outubro de 2006, dentre outras
ações que preconizam a formação de recursos humanos para atenção à saúde do idoso
(BRASIL, 2006a).
Na Política Nacional do Idoso, no Art. 4º é apontada a necessária "capacitação e
reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de
serviços" bem como "estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de
informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento". No
Art. 10 é indicada a inclusão nos currículos mínimos, nos diversos níveis do ensino formal, de
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conteúdos voltados para o processo de envelhecimento, visando contribuir para eliminar
preconceitos e produzir conhecimentos sobre o tema (BRASIL, 1994).
No Estatuto do Idoso, Art. 3º, consta a necessidade de capacitar e atualizar recursos
humanos nas áreas de geriatria e gerontologia, além da prestação de serviços aos idosos,
enquanto o Art. 22 ratifica a inclusão de conteúdos sobre envelhecimento nos currículos dos
diversos níveis de ensino formal (BRASIL, 2003).
Já na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, também é enfatizada a inclusão nas
grades escolares de disciplinas que abordem o processo do envelhecimento e adequação de
currículos, metodologias e material didático de formação de profissionais na área de saúde
(BRASIL, 2006b).
Ressalta-se, ainda, que na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a chamada Lei
Orgânica de Saúde (que trata do Sistema Único de Saúde - SUS), em seu Art. 27 aborda a
formação de recursos humanos na área da saúde mediante organização de um sistema de
formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação e
elaboração de programas de educação permanente. Este dispositivo, nesse sentido, reafirma o
direito ampliado a saúde, estabelecido no Art. 196 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL,
1990; BRASIL, 1988).
O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades
que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. É constituído de seis
prioridades e, entre essas, a saúde do idoso apresenta como principais diretrizes: promoção do
envelhecimento ativo e saudável; provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da
atenção à saúde da pessoa idosa; formação e educação permanente dos profissionais de saúde
na área de saúde da pessoa idosa; e apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas (BRASIL,
2007).
Considerando que, na área de saúde, a enfermagem é a que possui maior quantitativo de
profissionais, sendo o grupo do nível médio o de maior percentual, infere-se que o cuidado
direto à clientela, inclusive a de idosos, é desenvolvido, principalmente, pelos técnicos de
enfermagem.
Atualmente, segundo dados do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN (2019), o
contingente é de 2.212.424 profissionais, dos quais o maior percentual é de profissionais de
nível médio (75,6%), cuja maioria é de técnicos de enfermagem (56,9%), enquanto os
enfermeiros representam (24,4%) do total de profissionais inscritos (Quadro1).
No Estado do Rio de Janeiro, dos 279.707 profissionais habilitados para o exercício de
enfermagem, 225.402 (80,6%) são de nível médio e 54.305 (19,4%) são enfermeiros (COFEN,
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2019). Portanto, a força de trabalho da enfermagem é majoritariamente de profissionais
auxiliares e técnicos de enfermagem, conforme apresentado Quadro 1.
Quadro 1 – Força de trabalho de enfermagem.
RH DE ENFERMAGEM

BRASIL

RJ

Técnico de Enfermagem

1.258.402 (56,87%)

225.400 (80,59%)

Enfermeiro

539.354 (24,38%)

54.305 (19,41%)

Fonte: COFEN (2019).

Tendo como prerrogativa a formação de profissionais conscientes da importância de um
cuidado humanizado, pautado em valores éticos, com o indivíduo, família e sociedade, como
foco principal da sua ação, hodiernamente, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para a
educação profissional de nível técnico estão centradas no conceito de competências, ou seja, na
aquisição de saberes para o futuro exercício profissional (BRASIL, 2012a).
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível
Médio, Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012, abrange os cursos de formação
inicial e continuada ou qualificação profissional, Educação Profissional Técnica de Nível
Médio e Educação Profissional Tecnológica, de graduação e pós-graduação. O segundo curso
é desenvolvido nas formas articulada e subsequente ao Ensino Médio (Figura 1), sendo a
primeira (articulada) integrada ou concomitante a essa etapa da Educação Básica (BRASIL,
2012a).
A forma articulada é desenvolvida nas seguintes modalidades (BRASIL, 2012a):
a) Integrada, ofertada somente a quem já tenha concluído o Ensino Fundamental, com
matrícula única na mesma instituição, de modo a conduzir o estudante à habilitação
profissional técnica de nível médio ao mesmo tempo em que conclui a última etapa da
Educação Básica;
b) Concomitante, ofertada a quem ingressa no Ensino Médio ou já o estejam cursando,
com matrículas distintas para cada curso, com aproveitamento das oportunidades
educacionais disponíveis, seja em unidades de ensino da mesma instituição ou em
distintas instituições de ensino;
c) Concomitante na forma, uma vez que é desenvolvida simultaneamente em distintas
instituições educacionais, mas integrada no conteúdo, mediante a ação de convênio ou
acordo de Inter complementaridade, para a execução de projeto pedagógico unificado.
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Cabe salientar que a forma subsequente, ou Pós Médio, é desenvolvida em cursos
destinados exclusivamente a quem já tenha concluído o Ensino Médio.
Figura 1 – Modalidade de Ensino da formação do Técnico de Enfermagem.

Fonte: Brasil (2012a).

Conforme o Decreto Lei nº 94.406, de 09 de junho de 1987 que regulamenta a Lei nº
7.498, de 25 de junho de 1986, do exercício profissional na enfermagem, o Técnico de
Enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de
enfermagem (BRASIL, 1987).
Para Marin et al. (2014, p. 402):
O Técnico de Enfermagem é um profissional que atua na área da promoção
da saúde, na prevenção de agravos, na recuperação e na reabilitação da saúde,
além de participar da gestão, prestando assistência às pessoas em todas as
fases do ciclo vital, família e comunidade, no âmbito de suas competências,
conforme a legislação de enfermagem que rege seu exercício profissional.

Porém, diante da crescente demanda de idosos nos serviços de saúde, na formação do
Técnico de Enfermagem, é importante valorizar a construção de competências pautadas em
conhecimentos, habilidades e atitudes, voltadas às especificidades do processo de
envelhecimento e as necessidades do idoso, nos diversos níveis de atenção saúde atuação em
saúde.
Em estudo sobre a formação profissional do Técnico de Enfermagem e competências
para o cuidado da pessoa idosa, Martins (2012, p.33-34) afirma que as mesmas devem ser
ensinadas mediante uso de estratégias e ações que favoreçam ao aluno o desenvolvimento de
conhecimentos adequados à realidade da prática profissional. Para a autora, as competências a
serem desenvolvidas pelo futuro profissional são: conhecimento específico sobre o processo de
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envelhecimento; habilidade técnica e atenção permanente; comunicação adequada; paciência e
respeito; cuidado humanizado; responsabilidade; atualização permanente; entre outras
competências.
Na perspectiva da educação profissional, cuja ênfase está no desenvolvimento de
competências e, ante a demanda crescente de idosos nos serviços de saúde, evidencia-se a
necessidade da inclusão de conteúdos no curso Técnico de Enfermagem sobre o processo de
envelhecimento e as especificidades dos cuidados de enfermagem ao idoso para que os
conhecimentos associados às competências sejam, gradativamente, apreendidos e identificados
nas ações realizadas pelos alunos durante a formação profissional.
Entende-se, dessa forma, que a preocupação em formar profissionais que compreendam
o processo de envelhecimento e seus desdobramentos no âmbito da assistência à saúde do idoso
é relevante, considerando que, além de fundamentar o exercício das atividades profissionais do
Técnico de Enfermagem, também pode contribuir para a desconstrução de estereótipos e
preconceitos que interferem na prestação de um cuidado integral e humanizado a essa clientela.
À luz dessas ponderações, temos como pressuposto que a valorização da inclusão de
conteúdos sobre cuidados de enfermagem ao idoso na formação do Técnico de Enfermagem
está diretamente relacionada às características individuais do aluno e às experiências pessoais
e de aprendizagem no curso Técnico de Enfermagem.
Destarte, para responder à questão desta pesquisa, são apresentados a seguir: a questão,
a hipótese e objetivos do estudo.

Questão de Pesquisa
Como alunos de um curso técnico de enfermagem veem a inclusão de conteúdos sobre
cuidados ao idoso na formação profissional

Hipótese de pesquisa
A valorização da inclusão de conteúdos sobre cuidados ao idoso na formação do Técnico
de Enfermagem está relacionada às características individuais e às experiências pessoais e de
aprendizagem dos alunos.
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Objetivos da Pesquisa
1.5.1 Objetivo Geral
Propor a inclusão de conteúdos sobre cuidados ao idoso na formação do Técnico de
Enfermagem.

1.5.2 Objetivos Específicos
•

Caracterizar o perfil sociodemográfico de alunos de um curso técnico de enfermagem

•

Descrever o perfil de ensino alunos de um curso técnico de enfermagem

•

Analisar a relação entre a experiência do aluno e a valorização da inclusão de
conteúdos sobre cuidados ao idoso no ensino técnico de enfermagem

Contribuições da Pesquisa
Este estudo produz subsídios técnico-científicos e amplia discussões sobre a formação
profissional de nível médio na enfermagem, evidenciando o maior percentual de trabalhadores
na área. Também contribui para inspirar iniciativas nas instituições de ensino e assistência
acerca da formação e qualificação de recursos humanos na Enfermagem, tendo como base
aporte teórico, presente neste trabalho, para reflexão do corpo docente do ensino de nível médio
no processo de aprendizagem atrelado à formação do Técnico de Enfermagem.
No campo da pesquisa, trata-se de investimento que convida à inovação com estudos
subsequente sobre ensino em saúde no Grupo Interdisciplinar de Pesquisa, Ensino, Tecnologia
e Inovação em Saúde (GIPETIS) da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC),
na perspectiva de realização de projetos de ensino, pesquisa e extensão. Tal atuação mostra-se
fundamental na medida em que possibilita o aperfeiçoamento da qualificação ofertada ao
pessoal de nível médio da enfermagem no contexto das unidades da Universidade.
Outro aspecto relevante consiste em fomentar a pesquisa na formação de nível médio
da enfermagem, de modo que os enfermeiros docentes com o conhecimento ampliado em
relação aos idosos possam contribuir para a melhoria da sua formação e a do grupo discente
sob sua responsabilidade no processo ensino aprendizagem.
Como contribuição, destaca-se também a desconstrução de preconceitos e estereótipos
relacionados ao envelhecimento e ao idoso. Medidas estas reforçadas nas políticas de atenção
à pessoa idosa.
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Esta investigação realça uma realidade estruturada na assistência, que perpassa pelo
cuidado dispensado pelos estudantes, nas redes básica e hospitalar, ao idoso e sua família.
Como alicerce, tem-se os censos do IBGE com informações que corroboram o marcante
crescimento da população idosa com implicações nas demandas dos serviços de saúde, exigindo
das autoridades a oferta de serviços, munidas de recursos humanos, devidamente qualificados
para o atendimento das especificidades do idoso.
Atingir tal meta requer nos serviços, ou melhor, na sociedade, a existência de
profissionais críticos e reflexivos abertos para aprender e capazes de buscar soluções para as
questões do cotidiano da prática, mediante uma postura ética e correta aplicação dos
conhecimentos da área. Em suma, esta pesquisa, contribui para o fortalecimento de eixos
estratégicos inerentes às linhas de estudos da saúde e da educação.
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2 MÉTODO
Tipo de estudo
Trata-se de um estudo analítico, transversal e descritivo de abordagem quantitativa, de
modo a permitir uma avaliação mais aprofundada no que concerne às associações entre as
variáveis envolvidas nesse processo, cuja principal vantagem consiste na economia e a
facilidade de controle (HULLEY et al., 2015; POLIT, 2018).

Campo de Pesquisa
O Colégio Flama, mantido pelo Curso Flama Vestibulares Ltda e ora tratado como
campo desta pesquisa, é uma instituição de ensino privada fundada em 1989, com
características de curso preparatório para vestibulares, tendo sua matriz localizada no município
de Duque de Caxias.
Este município faz parte da chamada Baixada Fluminense do Estado do Rio de Janeiro.
Com uma extensão de 467,6 km² e uma população de 855.048 mil habitantes segundo dados do
último censo de 2010, Duque de Caxias presenta como estimativa em 2019 um total de
919.596 pessoas em seu território. O Salário médio mensal dos trabalhadores formais caxienses
é de 2,8 salários mínimos e o Produto Interno Bruto (PIB) da cidade equivale a 40.892.161,05.
Segundo dados estimados do IBGE para 2017 quanto ao ranking estadual, Duque de Caxias
ocupa o segundo lugar, abaixo somente da capital do estado, e em 18º lugar na análise a nível
nacional (IBGE, 2017).
O Colégio Flama implantou, gradativamente, seus cursos conforme os anseios da
comunidade onde está inserido. Passou então a oferecer o Ensino Médio em 1991 e a formação
profissionalizante a partir de 1994. A implantação da educação profissional foi realizada
mediante a oferta de um “leque de opções” de cursos orientado por adequações específicas, a
fim de atender a legislação pertinente em vigor na época, culminando na criação do curso
Técnico de Enfermagem no ano de 1997. A meta consistia em oferecer à sociedade um ensino
de qualidade nas diversas áreas do saber, como humanas, comunicação, tecnológicas e da
saúde1. Em uma análise ampla, pode-se afirmar que sua criação está atrelada ao objetivo de:

1

Dados informados pela direção da instituição.
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Propiciar o desenvolvimento de pessoas capazes de criar, raciocinar e resolver
problemas, expressar-se com clareza, avaliar fatos e tirar conclusões, ter iniciativa,
autoconfiança e atitude empreendedora, respeitando e convivendo em harmonia com
o grupo social e o meio ambiente (FLAMA, 2012, sp.).

O Colégio Flama possui três unidades no município de Duque de Caxias, uma em São
João de Meriti e outra em Nova Iguaçu. A unidade chamada Nilo Peçanha, localizada em Duque
de Caxias, constituiu-se no cenário da presente investigação. Os cursos oferecidos nesta unidade
são os de enfermagem, química, publicidade, turismo e telecomunicações, nas formas articulada
e subsequente, com aulas ministradas de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã, tarde e
noite.
O curso Técnico de Enfermagem é composto por uma equipe com coordenação de
unidade e de curso, orientador educacional, professores tanto do núcleo profissionalizante
quanto do comum, além dos preceptores de campo de estágio. O referido curso é oferecido nas
formas articulada e subsequente. Na modalidade articulada, as disciplinas profissionalizantes
são oferecidas junto com o núcleo comum da formação durante um período de três anos. Por
outro lado, na subsequente, são atendidos alunos que já cumpriram o nível médio da formação,
de maneira que o núcleo profissionalizante é finalizado dentro do prazo de um ano.
A equipe de docentes responsável por ministrar as disciplinas profissionalizantes é
composta por 11 enfermeiros, que se revezam nos três turnos e nas diferentes unidades de
ensino. Todos são especialistas em diferentes áreas, como gerontologia em enfermagem,
enfermagem do trabalho, enfermagem obstétrica e neonatologia, terapia intensiva, paciente
crítico e saúde da família. Desse quadro profissional, um é mestrando (9,1%) e somente dois
docentes (18,2%) são licenciados em enfermagem.
O curso Técnico de Enfermagem do Colégio Flama, em atendimento às DCNs do ensino
de nível médio, tem uma carga horária total de 1.800 horas com 600 delas destinadas para o
estágio que, na área de enfermagem, é requisito obrigatório para a conclusão do curso (ANEXO
IV). Cabe destacar que o início do estágio está condicionado à conclusão da disciplina
Fundamentos de Enfermagem, de modo que os matriculados na modalidade subsequente e
articulada são inseridos no ensino teórico-prático ao final do primeiro e terceiro períodos,
respectivamente, da formação.
Os estágios ocorrem em hospitais gerais e especializados de grande e pequeno porte,
centros municipais de saúde e postos de atendimentos médicos, de segunda-feira a domingo,
durante o dia. As turmas pertencentes aos turnos da manhã e da tarde ficam um dia sem aula
teórica, de modo que possam cumprir a carga horária de estágio. Já as turmas da noite dispõem
dos finais de semanas e feriados para efetivação desta etapa da formação.
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O Ministério do Trabalho, em seu Art. 1º, esclarece que a jornada de estágio visa o
aprendizado de competências individuais da atividade profissional e à contextualização
curricular, objetivando desenvolver o educando para a vida cidadã e para o trabalho (BRASIL,
2008).
Acrescenta-se que o plano de estágio possibilita uma flexibilidade, de modo que,
mediante disponibilidade dos alunos e do campo de estágio, aqueles que cursam o período
noturno podem estagiar ao longo da semana, assim como os que estudam durante o dia podem
também estagiar nos turnos opostos ao horário de suas aulas teóricas, sem prejuízo de cada
trajetória quanto ao período de formação em que se encontram.
A trajetória de cumprimento dos estágios se dá em duas grandes etapas. A primeira, nos
hospitais gerais, mediante a realização e aprovação nas disciplinas Fundamentos de
Enfermagem, Intercorrências Clínicas em Enfermagem, Intercorrências Cirúrgicas em
Enfermagem, Administração de Enfermagem e Emergência em Enfermagem. Posteriormente,
em um segundo momento, são alocados nos hospitais especializados ondem cumprem as
disciplinas Enfermagem em Saúde Coletiva, Enfermagem Obstétrica, Enfermagem Pediátrica
e, por fim, Enfermagem em Saúde Mental.
A preceptoria de estágio é realizada com enfermeiros denominados Supervisores de
Estágio, sem vínculo empregatício com a instituição de ensino. Esses profissionais são alocados
conforme suas expertises, na respectiva área do saber da efetivação dos estágios. Importa
destacar também que a área de atuação do profissional na Assistência de Enfermagem consiste
em um dos critérios para que eles sejam selecionados e assumirem o ensino de campo de
estágio, cujos grupos são limitados em, no máximo, dez alunos.

Participantes
A população da pesquisa foi composta de alunos de ambos os sexos que já estavam
cumprindo disciplinas do núcleo profissionalizante do curso, totalizando 419 alunos
regularmente matriculados nas turmas do primeiro e segundo períodos quanto à modalidade
subsequente, e quarto e sexto períodos na modalidade sequencial, pertencentes ao segundo
semestre do curso Técnico de Enfermagem.
Ao se calcular a dimensão adequada da amostra (n) da população, a fim de garantir um
nível de confiança de 95%, ou seja, com a hipótese mais pessimista de 5%, o tamanho mínimo
representativo seria de 85 alunos. Todavia, optou-se por aplicar o questionário nas turmas dos
três turnos, obtendo-se uma amostra de 334 participantes, ou seja, aproximadamente 80% do
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universo da pesquisa responderam ao questionário. Tal quantitativo foi obtido considerando a
exclusão dos alunos transferidos de outras escolas que oferecem disciplinas com conteúdo sobre
cuidados aos idosos, alunos afastados e /ou ausentes no período de coleta de dado.

Produção de dados
A coleta de dados foi realizada no mês de agosto de 2018 e antecedida por contato
formal com a direção da instituição, ocasião em que se deu a descrição da forma e percepção
do melhor horário para realização da coleta de dados entre os alunos. Assim, após autorização
da coordenação de turno e concordância dos professores das turmas, o pesquisador também
prestou esclarecimentos aos professores do curso presentes quanto aos objetivos do estudo e
melhor forma de abordagem dos alunos em sala de aula.
Em seguida, o pesquisador apresentou, em cada sala de aula, tanto a pesquisa e seus
objetivos quanto a forma de coleta de dados e, após aceite de participação, os alunos foram
informados sobre a necessidade de assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) (Apêndice D), previamente aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). A coleta
de dados foi realizada por meio da aplicação de um questionário estruturado com perguntas
abertas e fechadas (Apêndice A) e, na ocasião, o pesquisador permaneceu na sala de aula para
esclarecer eventuais dúvidas que poderiam ocorrer durante o preenchimento. O tempo médio
de resposta foi de 40 minutos e, no total, foram aplicados 334 questionários.

Organização e análise dos dados
Após encerramento da coleta de dados, os questionários foram identificados com a sigla
“ETE” de Estudante Técnico em Enfermagem seguida de número sequencial de identificação
(ETE01, ETE02...ETE334), para preservar o anonimato dos participantes. Em seguida, os dados
foram dispostos em uma planilha eletrônica do Software Excel, versão 2013, e submetidos a
uma dupla conferência por colaboradores independentes, para evitar possíveis erros de
duplicação e/ou digitação dos dados. Posteriormente, essas informações foram exportadas da
planilha para o pacote estatístico Statistical Package for The Social Sciences (SPSS), versão
17.0.
Foi feita análise descritiva de frequência absoluta e relativa, mediana, desvio padrão,
percentis e teste de normalidade. As variáveis categóricas e contínuas foram submetidas ao teste
de Qui-quadrado de Pearson para consideração do nível de significância de 5% (p<0,05) e
identificação das variáveis independentes estatisticamente significativas.
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Para testar a associação entre as variáveis independentes em relação à inclusão de
conteúdos sobre cuidado aos idosos, empregou-se a Razão de Prevalência (RP), com seus
respectivos intervalos de confiança (95%).
As variáveis englobaram dados sociodemográficos dos alunos como sexo, faixa etária,
estado civil, existência de filhos, cor, religião, situação de trabalho, com quem reside (com os
pais, amigos, sozinho) e idade dos pais.
Complementando, também as variáveis relacionadas à experiência e aprendizagem,
como contato e cuidados com idosos, conhecimento sobre políticas públicas para idosos,
importância ou não da inserção de conteúdos sobre cuidados aos idosos e as representativas da
formação técnica em enfermagem.

Aspectos éticos
Conforme preconizado na Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho
Nacional de Saúde (CNS), que dispõe sobre as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de
Pesquisas envolvendo Seres Humanos, o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética
em Pesquisado Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense
(CEP/HUAP/UFF) sob CAAE nº89860418.9.0000.5243 e aprovado pelo Parecer nº 2.763.745
de 10/07/2018 (Anexo I) (BRASIL, 2012b). Os participantes foram informados sobre os
objetivos e procedimentos da pesquisa e orientados quanto à assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APENDICE D).
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3 RESULTADOS
Participaram do estudo os alunos dos três turnos de um curso técnico de enfermagem.
A seguir, são apresentados os dados obtidos por meio da aplicação dos questionários.

Perfil Sociodemográfico dos participantes
Na Tabela 1 é apresentada a distribuição segundo características sociodemográficas e
ocupacionais dos alunos do curso Técnico de Enfermagem. Dentre os 334 alunos participantes
da pesquisa, 86,8% eram do sexo feminino. Quanto à idade, dos alunos que informaram, 73,7%
estavam na faixa etária entre 14 e 20 anos. A mediana para idade dos participantes foi de 18
anos com a maior concentração na faixa etária compreendida entre os 16 e 18 anos de idade
com 43,5%.
Tabela 1 – Distribuição segundo as características sociodemográficas
e ocupacionais dos alunos do curso Técnico de Enfermagem. Niterói, RJ, 2020.
Variáveis (n=334)

n ( %)

Sexo
Feminino

290 (86,8)

Faixa etária
14|--20

246 (73,7)

20|--26

49 (14,6)

26|--32

19 (5,7)

32|--38

13 (3,9)

38|--44

4 (1,2)

44|--50

3 (0,9)

Estado civil
Casado

40 (12,0)

Solteiro

291 (87,1)

Divorciado
Viúvo

2 (0,6)
01 (0,3)

Possui filhos
Não

294 (88,0)

Cor da pele
Parda

135 (40,4)

Branca

107 (32,0)

Preta

67 (20,1)
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Variáveis (n=334)

n ( %)

Amarela

20 (6,0)

Outros

5 (1,5)

Religião
Evangélica

192 (57,5)

Católica

87 (26,0)

Espírita

13 (3,9)

Outras

42 (12,6)

Situação de trabalho
Não trabalha

233 (69,8)

Com quem reside
Pais

245 (73,3)

Conjugue

48 (14,4)

Sozinho

25 (7,5)

Outros

16 (4,8)

Contato com idosos em casa ou no trabalho
Sim

254 (76,0)
Fonte: Autoria própria (2020).

Com relação ao estado civil e ao número de filhos, 87,1% eram solteiros e 88% não
possuíam filhos. No que se refere a cor da pele, 40,4% se autodeclarou pardo, 32% branco e
20,1% preto. Quanto à religião dos participantes, houve predominância de evangélicos com
57,5% e 26% católicos. A maioria, 73,3% dos participantes, residiam com os pais e 14,4% com
o cônjuge. Constatou-se que 69,8% alunos não trabalhavam e, dos 30,2% que trabalhavam, a
maioria (equivalente a 48%) estava matriculada no turno da noite. Dentre as atividades laborais
informadas, destacam-se: operadora de caixa, padeiro, doméstica, militar e acompanhante.
Em relação ao contato com idosos fora do ambiente de trabalho e/ou escolar, 76%
participantes informaram ter contato com idosos, dos quais 85,8% são do sexo feminino. Esses
dados estão dispostos na Tabela 1.

Perfil de ensino dos participantes no curso Técnico de Enfermagem e conhecimento
sobre políticas públicas para o idoso
Dentre os participantes da pesquisa, 63,8% estavam matriculados na modalidade
articulada e, quanto ao turno de matrícula, a maioria 61,4% estudava no período da manhã.
Sobre a experiência de campo de estágio, dos 334 participantes, 52,7% estavam desenvolvendo
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atividades de estágio. Os demais ainda não haviam iniciado, mas estavam em atividades de
ensino no laboratório de simulações. Estes dados são apresentados na Tabela 2.
Tabela 2 – Distribuição segundo o perfil de ensino dos
alunos no curso Técnico de Enfermagem. Niterói, RJ, 2020.
Variáveis (n=334)

n ( %)

Modalidade de Formação
Articulada – Regular

213 (63,8)

Período de Formação
Primeiro Pós Médio
Segundo Pós Médio
Quarto Regular
Sexto Regular

55 (16,5)
66 (19,8)
103 (30,8)
110 (32,9)

Turno de Matrícula
205 (61,4)

Manhã
Tarde
Noite

79 (23,7)
50 (14,9)

Estágio
Sim

176 (52,7)
Fonte: Autoria própria (2020).

Ao serem questionados sobre as políticas públicas para idosos, dos 334 participantes, 56%
conheciam alguma das políticas. Destaca-se que somente 0,6% dos participantes informaram
conhecer as três políticas públicas. O Estatuto do Idoso foi citado por 37,7% participantes e a
Política Nacional do Idoso foi a menos citada, com 5% dos participantes. Estes dados podem
ser observados no Gráfico 1.
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Gráfico 1 – Distribuição segundo o conhecimento das Políticas Públicas
do Idoso por estudantes do Curso Técnico de Enfermagem. Niterói, RJ, 2020.

Legenda: PNI-Política Nacional do Idoso, PNSPI- Política Nacional de Saúde da pessoa Idosa, EI- Estatuto do Idoso.

Fonte: Autoria própria (2020).

No que tange a inclusão de conteúdos sobre cuidados com idosos, a maioria dos
participantes, 82,6%, foram favoráveis, conforme apresentado na Tabela 3.
Tabela 3 – Distribuição segundo a inclusão de conteúdos sobre cuidados ao
idoso por gênero dos alunos do curso Técnico de Enfermagem. Niterói, RJ, 2020.
Inclusão de conteúdos sobre cuidados com idosos
Sim

n ( %)
276 (82,6)

Masculino

29 (10,5)

Feminino

247 (89,5)
Fonte: Autoria própria (2020).

A experiência do aluno e a valorização da inclusão de conteúdos sobre cuidados ao
idoso no ensino Técnico de Enfermagem
Para análise da associação entre a inclusão de conteúdos sobre cuidados aos idosos
na formação do Técnico de Enfermagem, foram consideradas como preditoras a esse evento
as variáveis: Perfil Sociodemográfico, Modalidade de Ensino e Estágio dos participantes, bem
como Conhecimento das Políticas Públicas para Idosos e Contato com Idosos pelos
participantes.
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3.3.1 Associação dos dados do perfil sociodemográfico dos participantes com a inclusão de
conteúdos sobre cuidado ao idoso
Na associação entre o sexo dos participantes e a inclusão de conteúdos sobre cuidado
ao idoso observa-se que, dos 87,1% alunos do sexo feminino (que eram maioria), 88,8%
valorizaram tal concepção e, dos 12,9% alunos do sexo masculino, 70,7% também foram
favoráveis a inclusão de conteúdos sobre o cuidado ao idoso na formação do Técnico de
Enfermagem. Logo, obteve-se um p-valor 0,001 que rejeitou a hipótese de independência.
Portanto a variável sexo dos participantes está estatisticamente associada à valorização de
inclusão de conteúdos sobre cuidado ao idoso na formação do Técnico de Enfermagem (Tabela
4).
Quando observada a idade dos participantes relacionando-a com a inclusão de conteúdos
sobre cuidado ao idoso observa-se que dos 66,3% alunos na faixa etária abaixo dos 18 anos,
que eram a maioria, 89,8% valorizaram a inclusão dos conteúdos sobre cuidado ao idoso e dos
33,7% acima dos 18 anos, 80,8% também foram favoráveis a inclusão dos conteúdos. Portanto,
obteve-se um p-valor 0,027 que rejeitou a hipótese de independência. Logo, a idade dos
participantes está estatisticamente associada a valorização de inclusão de conteúdos sobre
cuidado ao idoso na formação do Técnico de Enfermagem (Tabela 4).
Tabela 4 – Distribuição segundo as características sociodemográficas e ocupacionais dos alunos do
Curso Técnico de Enfermagem com a inclusão de conteúdos sobre cuidado ao idoso. Niterói, RJ, 2020.
Variáveis
(n=334)

Inclusão de conteúdos
sobre cuidado ao idoso

Total
(%)

x2

P

RP

Sim (%)

Não (%)

70,7
88,8

29,3
11,2

12,9
87,1

10,055

0,001

0,80

Faixa etária
< de 18 anos
> de 18 anos

89,8
80,8

10,2
19,2

66,3
33,7

4,842

0,027

1,11

Cor
Parda
Branca

89,1
85,4

10,9
14,6

55,6
44,4

0,003

0,395

1,04

Religião
Evangélica
Católica

85,1
96,9

14,9
3,0

73,3
26,7

6,594

0,010

1,14

Sexo
Masculino
Feminino
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Variáveis
(n=334)

Inclusão de conteúdos
sobre cuidado ao idoso

Total
(%)

x2

P

RP

Sim (%)

Não (%)

87,8
84,6

13,5
15,4

87,5
12,5

0,101

0,749

1,02

Reside com
Pais
Cônjuge

87,5
12,5

16,0
16,7

86,8
13,2

0,303

0,581

0,94

Situação de trabalho
Trabalham
Não trabalham

82,5
80,9

17,5
11,9

20,1
79,9

1,254

0,262

0,94

Contato com idosos
Sim
Não

89,1
77,1

10,9
22,2

77,9
22,1

6,616

0,010

1,15

Situação conjugal
Solteiros
Casados

Fonte: Autoria própria (2020).

Na avaliação associativa entre a cor da pele dos participantes e a valorização de inclusão
de conteúdos sobre cuidado ao idoso na formação do Técnico de Enfermagem, observou-se
que, dos 40,4% alunos com a cor parda, que eram a maioria, 89,1% valorizaram a inclusão dos
conteúdos sobre cuidado ao idoso. Todavia, com base neste padrão de distribuição de
proporção, foi testada a associação entre as variáveis citadas, obtendo-se um p-valor de 0,395,
o que não permite, portanto, rejeitar a hipótese de independência entre as variáveis. Ou seja,
estatisticamente, a variável cor da pele não se associa à valorização de inclusão dos conteúdos
acerca do cuidado ao idoso (Tabela 4).
No teste de associação entre a religião dos participantes e a inclusão de conteúdos sobre
cuidado ao idoso, observa-se que dos 73,3% evangélicos, que eram a maioria, 85,1%
valorizaram a inclusão dos conteúdos sobre cuidado ao idoso e dos 26,7% da religião católica,
96,9% também foram favoráveis a inclusão dos conteúdos. Portanto, obteve-se um p-valor
0,010 que rejeitou a hipótese de independência logo, a religião dos participantes está
estatisticamente associada a valorização de inclusão de conteúdos sobre cuidado ao idoso na
formação do Técnico de Enfermagem (Tabela 4).
Na análise realizada quanto à interdependência entre a variável situação conjugal dos
participantes e a valorização de inclusão de conteúdos sobre o cuidado ao idoso, pode-se notar
que dos 87,5% dos solteiros, que eram a maioria, 87,8% valorizaram a inclusão de conteúdos
relacionados ao cuidado do idoso. Com base neste padrão de distribuição de proporção, obteve-

33

se um p-valor de 0,749. O valor encontrado não permite, portanto, rejeitar a hipótese de
independência entre as variáveis. Ou seja, a variável situação conjugal dos participantes não se
associa à valorização de inclusão dos conteúdos acerca do cuidado ao idoso (Tabela 4).
No que se refere à associação entre a inclusão de conteúdos sobre cuidados ao idoso e a
variável com quem reside os participantes, observa-se que dos 86,8% alunos que residiam com
os pais, que eram a maioria, 87,5% valorizaram a inclusão de conteúdos sobre cuidado ao idoso.
Todavia, com base neste padrão de distribuição de proporção, foi testada a associação entre as
variáveis citadas obtendo-se um p-valor de 0,581, o que não permite, portanto, rejeitar a
hipótese de independência entre as variáveis. Ou seja, a variável com quem reside não se associa
a valorização de inclusão de conteúdos acerca do cuidado ao idoso (Tabela 4).
Na associação entre a situação de trabalho e a valorização de inclusão de conteúdos
sobre cuidado ao idoso observa-se que dos 79,9% alunos que não trabalhavam, que eram a
maioria, 80,9% valorizaram a inclusão de conteúdos relacionados ao cuidado ao idoso. Todavia,
com base neste padrão de distribuição de proporção obteve-se um p-valor de 0,262, o que não
permite, portanto, rejeitar a hipótese de independência entre as variáveis. Ou seja, o trabalho
não se associa a valorização de inclusão dos conteúdos acerca do cuidado ao idoso (Tabela 4).
Quando avaliada a associação entre o contato com idosos dos participantes e a inclusão
de conteúdos sobre cuidado ao idoso, destaca-se que dos 77,9%alunos que tiveram contato, que
é a maioria, 89,1% valorizaram a inclusão dos conteúdos sobre cuidado ao idoso e dos 22,1%
que não tiveram o contato, 77,1% também foram favoráveis a inclusão dos conteúdos sobre o
cuidado ao idoso na formação do Técnico de Enfermagem. Logo, obteve-se um p-valor 0,010
que rejeitou a hipótese de independência. Portanto, o contato com idosos está estatisticamente
associado à inclusão de conteúdos sobre cuidado ao idoso na formação do Técnico de
Enfermagem (Tabela 4).
Ao analisar as Razões de Prevalência das variáveis sociodemográficas e ocupacionais
dos estudantes do Curso Técnico de Enfermagem, verificou-se que entre as características
pesquisadas, o sexo, a faixa etária, a religião e o contato com idosos tiveram resultados
estatisticamente significante com maior prevalência da inclusão de conteúdos sobre o cuidado
ao idoso nos alunos do sexo feminino (RP 0,80), menores de 18 anos (RP 1,11), católicos (RP
1,14) e naqueles que autodeclararam ter contato com os idosos (RP 1,15) (Tabela 4).
Nas associações onde não houve diferença estatisticamente significante, a prevalência
de alunos pardos favoráveis à inclusão de conteúdos sobre cuidados ao idoso foi 104% vezes
maior que nos alunos de cor branca; 94% vezes maior no grupo de alunos que residem com os
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pais em relação aos que vivem com o cônjuge e 94% vezes maior também no grupo dos que
não trabalham.

3.3.2 Associação dos dados perfil de Ensino dos participantes com a inclusão de conteúdos
sobre cuidado ao idoso
Na associação entre a inclusão de conteúdos sobre o cuidado ao idoso e a modalidade
de ensino dos participantes, observa-se que dos 64,1% alunos inscritos na modalidade regular,
que é a maioria, 90,2% foram favoráveis a inclusão de conteúdos sobre cuidado ao idoso. Na
modalidade Pós médio, dos 35,9% alunos matriculados, 80% também foram favoráveis. Nesta
associação, o p-valor 0,009 rejeita a hipótese de independência. Portanto a modalidade de
ensino dos participantes está estatisticamente associada à valorização da inclusão de conteúdos
sobre cuidados ao idoso na formação do Técnico de Enfermagem (Tabela 5).
Tabela 5 – Distribuição segundo o perfil dos participantes no curso Técnico de Enfermagem com a
inclusão de conteúdos sobre cuidado ao idoso. Niterói, RJ, 2020.
Inserção de conteúdos
sobre cuidado ao idoso
Sim (%)

Não (%)

Total
(%)

Modalidade de
Formação
PM
Regular

80,0
90,2

20,0
9,8

35,9
64,1

Turno de
matrícula
Manhã
Tarde
Noite

90,5
81,1
78,7

9,5
18,9
21,3

62,2
23,1
14,7

Campo de estágio
Em estágio
Fora do estágio

80,8
93,2

19,2
6,8

53,8
46,2

85,9
87,5

14,1
12,5

57,5
42,5

Variáveis

Conhecimento das
políticas públicas
do idoso
Conhecem
Desconhecem

Fonte: Autoria própria (2020).

x2

p

RP

7,861

0,009

0,88

6,983

0,030

1,13
0,9192
0,8955

10,565

0,001

0,87

0,178

0,672

0,98
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Quanto à associação entre a inclusão de conteúdos sobre cuidado ao idoso e o turno de
matrícula dos participantes, observa-se que, dos 62,2% alunos do turno da manhã, que foram a
maioria, 90,5% foram favoráveis a inclusão de conteúdos sobre cuidado ao idoso e, dos 23,1%
matriculados no turno da tarde, 81,1% também foram favoráveis. No turno da noite, 78,7% dos
14,7% participantes foram favoráveis a inclusão de conteúdos sobre cuidado ao idoso. Nesta
associação, o p-valor 0,030 rejeita a hipótese de independência, portanto, o turno de matrícula
dos participantes está estatisticamente associado à valorização da inclusão de conteúdos sobre
cuidado ao idoso na formação do Técnico de Enfermagem (Tabela 5).
Na associação entre a inclusão de conteúdos sobre cuidado ao idoso e o estágio dos
participantes, observa-se que dos 53,8% participantes que estavam estagiando, 80,8% foram
favoráveis a inclusão de conteúdos sobre cuidado ao idoso e dos 46,2% não estagiários, 138
93,2% também foram favoráveis. Nesta associação o p-valor = 0,001rejeita a hipótese de
independência, portanto a experiência de campo de estágio está estatisticamente associada à
valorização da inclusão de conteúdos sobre cuidado ao idoso na formação do Técnico de
Enfermagem (Tabela 5).
Quando analisada a associação entre a inclusão de conteúdos sobre cuidado ao idoso x
Conhecimento das políticas públicas, verificou-se que, dos 57,5% alunos que conheciam as
políticas públicas do idoso, que eram a maioria, 85,9% valorizaram a inclusão de conteúdos
relacionados ao cuidado do idoso (Tabela 5).
Dentre os 42,5% alunos que não conhecem as políticas, 87,5% também foram
favoráveis. Com base neste padrão de distribuição de proporção, obteve-se um p-valor de 0,672
o que não permite, portanto, rejeitar a hipótese de independência entre as variáveis. Ou seja, o
conhecimento de políticas públicas do idoso não se associa a valorização de inclusão dos
conteúdos acerca do cuidado ao idoso (Tabela 5).
Através da razão de prevalência como medida de associação, constatou-se que a
valorização da inclusão de conteúdos sobre cuidados de enfermagem ao idoso na formação do
Técnico de Enfermagem é 88% vezes maior no grupo de alunos matriculados na forma de
ensino regular; 113% vezes maior no grupo de alunos que estudam no turno da manhã que a
prevalência dos que estão nos turnos da tarde e da noite e; 87% vezes maior nos que não haviam
iniciado o estágio que a prevalência do grupo de alunos que estão estagiando (Tabela 5).
Na associação da variável conhecimento das políticas públicas do idoso com a inclusão
de conteúdos sobre cuidado ao idoso na formação do Técnico de Enfermagem, não foi
encontrada diferença estatisticamente significante. A prevalência de alunos favoráveis à
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inclusão é 98% vezes maior entre os que não conhecem as políticas públicas do idoso em
relação a prevalência dos que conhecem (Tabela 5).
Assim, considerando a análise inferencial dos dados constata-se que as variáveis sexo,
idade, religião, contato com idosos, modalidade de ensino, turno de matrícula e estágio
confirmaram associação estatisticamente significativa em relação ao desfecho inclusão de
conteúdos sobre cuidados ao idoso na formação do Técnico de Enfermagem, conforme ilustrado
na Figura 2.
Figura 2 – Sumário das variáveis significativas para Inclusão de conteúdos sobre
cuidados ao idoso na formação do Técnico de Enfermagem, Niterói, RJ, 2020.

Fonte: Autoria própria (2020).

Sugestão dos participantes da pesquisa de inclusão de conteúdos sobre cuidados ao
idoso na formação.
O crescente aumento do estrato populacional de pessoas idosas no Brasil e no mundo,
embora não seja uma regra, é acompanhada do surgimento de Doenças Crônicas Não
Transmissíveis (DCNTs) com reflexo nos serviços de saúde. A formação dos níveis superior e
médio, com base nesta demanda e respaldada nas políticas públicas de proteção a pessoa idosa
vêm, embora timidamente, reformulando seus currículos de modo a atender aos anseios da
sociedade e dos serviços podendo-se dizer, também do mercado de trabalho.
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Questionados sobre quais conteúdos poderiam ser inseridos, alguns participantes deste
estudo ratificaram a ausência destes conhecimentos em sua formação e sugeriram alguns
conteúdos que são mostrados no Quadro 2 alinhados com as disciplinas que, atualmente,
compõem a matriz curricular do curso Técnico de Enfermagem onde o estudo foi realizado.
Quadro 2 – Disciplinas do Curso Técnico de Enfermagem e a inclusão de
Conteúdos sobre cuidado ao idoso proposto pelos participantes, Niterói, RJ, 2020.
Disciplinas

Conteúdos propostos
Processo do envelhecimento
Cuidados com a pele
Cuidados na administração de medicamentos
Cuidados com o idoso acamado
Cuidados no domicílio (Home care)

01

Fundamentos de Enfermagem

02

Ética e Legislação exercício em
Enfermagem

03

Psicologia das Relações Humanas

Abordagem do idoso (como lidar/ modo de agir)

Enfermagem nas Intercorrências
Clínicas

Intercorrências clínicas do idoso
Doenças crônicas (hipertensão arterial, arritmias,
insuficiência renal, doenças cardiovasculares,
Diabetes)
Úlceras pépticas
Úlceras por pressão
Nefrologia

05

Enfermagem em Saúde Coletiva

Promoção da saúde do idoso
Cuidados na prevenção de doenças
Vacinação
Lazer
Orientações para a saúde do idoso
Direitos do idoso
Doenças sexualmente transmissíveis (DSTs)
Políticas Públicas do Envelhecimento

06

Primeiros socorros

04

Atribuições do Técnico de Enfermagem no
cuidado ao idoso

Primeiros socorros ao idoso

Fonte: Autoria própria (2020).

A formação de recursos humanos e a inserção de conteúdos sobre o envelhecimento e o
cuidado ao idoso tem sido estudado mais na perspectiva da graduação em enfermagem.
Todavia, dentre os estudos envolvendo o nível médio, autores destacam a importância da
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inclusão de conteúdos no ensino do Técnico de Enfermagem como intervenções e cuidados
gerontológicos, envelhecimento e sociedade, políticas de atenção, reabilitação, aspectos
relativos à prevenção de morbidades e de promoção da saúde. A exemplo do que vem sendo
preconizado para a formação do enfermeiro, no ensino de nível médio é de suma importância a
utilização de estratégias que despertem no futuro profissional, competências que o possibilite
refletir sobre o envelhecimento com capacidade de diferenciar senescência de senilidade, ou
seja, o normal do patológico (CORRÊA; SORDI, 2018; BOTH et al., 2014; VERAS; CALDAS;
CORDEIRO, 2013).
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4 DISCUSSÃO
Perfil sociodemográfico dos participantes
O aumento da demanda de idosos na sociedade e, por conseguinte, nos serviços de saúde
vem suscitando a necessidade de pessoal com competência para atender a este contingente
populacional. Visando a qualidade do cuidado a ser dispensado, tendo como base as políticas
públicas de proteção da pessoa idosa, nesta pesquisa estudamos, na perspectiva dos futuros
técnicos de enfermagem, a inclusão de conteúdos sobre o cuidado a pessoa idosa.
Constatou-se predominância do sexo feminino na população do estudo, o que corrobora
com levantamentos realizados em escolas de técnicos de enfermagem nos estados da Bahia,
Minas Gerais e São Paulo (VIEIRA, 2017; COSTA; BORGES; DONOSO, 2013; e
CAMARGO et al., 2016).
Esta superioridade numérica do sexo feminino é ratificada pelos dados do Censo de
Educação Básica do INEP (2019, p.32) que constatou predominância de matrículas de mulheres
na educação profissional.
Em estudo sobre o conhecimento das relações de gênero entre estudantes e clientes na
prática do cuidado de enfermagem, Muroya, Auad e Bretas (2011) referem que é importante
destacar a questão do gênero que possibilita compreender certas práticas de assistência à saúde
em enfermagem e suas implicações para as políticas públicas e visibilidade de possíveis
desigualdades de gênero.
Por outro lado, para Teiga (2012, p.21), o gênero pode ser também considerado como
um dos determinantes transversais que influenciam o envelhecimento, o diálogo entre as
gerações e os comportamentos face à saúde e à doença.
No que se refere à idade dos participantes com a mediana igual a 18 anos, a maior
concentração de alunos, ou seja,73,7% estavam na faixa etária entre 14 e 20 anos de idade.
Segundo o INEP (2019), 78,4% dos alunos matriculados na formação profissionalizante tem
menos de 30 anos e, 48,9% menos de 20 anos de idade.
Estudos realizados por Costa (2015) sobre integração do ensino médio à educação
profissional técnica no Brasil e, por Silva (2013), sobre parceria entre o sistema público e
privado na educação profissional técnica de nível médio, constataram predominância de alunos
com idade inferior a 17 anos. Em estudo intitulado “Ensino médio: Nem patinho feio nem
cisne?”, Gomes, Vasconcelos e Coelho (2018) afirmaram que já se pode dizer que pouco mais
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da metade dos alunos do nível médio tem de 15 a 17 anos, em um ritmo lento, sem tocar a fundo
nos problemas estruturais com receio de grandes transformações.
Quanto ao estado civil e a existência de filhos dos participantes, constatou-se que a
maioria 87,1% eram solteiros e sem filhos, o que se assemelha aos resultados encontrados por
Costa, Borges e Donoso (2013) em estudo sobre o perfil de alunos de um curso técnico de
enfermagem em Minas Gerais.
No que se refere a cor da pele, 40,4% dos participantes se autodeclarou pardo e 32,5%
branco. Estes dados vão de encontro aos do Censo 2018 do INEP (2019), que apontou equilíbrio
entre brancos e pretos/pardos, respectivamente, 48,3% e 50,5% nas matrículas do ensino
profissionalizante.
Quanto à religião declarada pelos participantes do estudo, a evangélica foi a mais citada,
seguida da católica. Tais dados vêm ao encontro dos divulgados no último Censo do IBGE
(2010), que mostraram um avanço progressivo nas últimas décadas de evangélicos e redução
de católicos no país.
A maioria dos participantes não trabalhava, o que se coloca como relevante na medida
em que o desgaste físico relacionado a dupla jornada não surge como um problema no ensino
dos alunos desta pesquisa, pois, como refere Abrantes (2012), ao estudar e ao mesmo tempo
trabalhar, os estudantes tendem a usar os finais de semana e, muitas vezes às horas da
madrugada para não se prejudicarem ao longo dessa dupla jornada.
O maior contingente dos participantes declarou que reside com os pais, o que corrobora
com dados do estudo de Déssia et al. (2017) sobre o perfil sócio cultural de discentes do curso
técnico e de graduação em enfermagem.
A maioria dos participantes declarou ter contato com idosos fora do ambiente escolar e
de trabalho, o que indica uma experiência que pode estar associada ao desenvolvimento de
habilidades para lidar com questões relacionadas ao idoso e suas necessidades.
Os resultados do estudo de Gvozd e Dellaroza (2012) realizado com adolescentes do
ensino fundamental, demonstraram que eles apresentaram percepções positivas sobre o
envelhecer e como aspecto negativo a visão do idoso como sendo dependente. Além disso, a
convivência com idosos teve influência positiva no tema companheirismo na velhice.
Segundo Cachioni e Todaro (2016), no âmbito social e educativo, a compreensão das
relações e do convívio entre gerações é importante para as discussões e reflexões sobre padrões
preestabelecidos socialmente para compreender o comportamento das pessoas e assim refletir
sobre atitudes e, principalmente, tentar rever em conjunto as crenças e os valores referentes ao
envelhecimento.
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Perfil de ensino dos participantes no curso técnico de enfermagem e conhecimento
sobre políticas públicas para o idoso
A instituição de ensino de nível médio, campo desta pesquisa, oferece duas formas de
ensino técnico profissionalizante cuja maior concentração de alunos estava na articulada com
63,8%, em comparação com a subsequente. Dos três turnos, a maioria dos alunos 61,4%, estava
concentrada no período da manhã.
A educação profissional integrada é defendida por Cruz, Jorge e Silva (2014) enquanto
estratégia de superação da dicotomia educacional histórica existente no Brasil. Para estes
autores, faz-se necessário a consolidação deste modelo de educação na rede pública de ensino
para atender, de forma democrática, todas as classes sociais.
Historicamente, as modalidades de ensino vêm sendo objeto de diversas mudanças, por
certo devido às idas e vindas políticas sobre a oferta à sociedade de um ensino de nível médio,
anteriormente

denominado

propedêutico,

junto

ou

separadamente

da

formação

profissionalizante (DELLAFINA, 2012; VIEIRA, 2017; SCHWARTZMAN, 2016).
Cabe destacar a Meta nº 11 do atual Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), que
consiste em “triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio,
assegurando a qualidade da oferta em pelo menos 50% da expansão no segmento público”
(FASOLO; CASTIONI, 2017). Alcançar esta meta vai ao encontro da democratização do
ensino para a população, viabilizando o crescimento de matrículas na rede pública em
comparação com a privada de ensino (CORRÊA; SORDI, 2018).
Na educação profissional de nível médio, o estágio é obrigatório no ensino para a
conclusão do curso e tem como finalidade principal o desenvolvimento de competências para
o exercício profissional (BRASIL, 2008).
O estágio do ensino Técnico de Enfermagem é desenvolvido em unidades hospitalares
e rede básica de saúde sob supervisão de enfermeiros docentes que são responsáveis pelo
acompanhamento e avaliação das atividades dos estagiários.
Constatou-se que 52,7% dos participantes estavam realizando estágio, o que significa
que já estavam em contato com a equipe multiprofissional de saúde e conviviam com a equipe
de enfermagem, desenvolvendo procedimentos técnicos junto aos pacientes, inclusive idosos,
ampliando conhecimentos e experiências no campo prático nas instituições de saúde, além de
possibilitar ao aluno a aproximação do atendimento multidisciplinar (LOSEKANN, 2018).
No modelo de competências para formação do Técnico de Enfermagem pretende-se
problematizar, valorizar e articular conhecimentos do futuro trabalhador (CRUZ; ALMEIDA,
2010). Isso implica em proporcionar uma variedade de experiências que favoreçam aos alunos
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desenvolver um olhar crítico sobre a realidade dos serviços de saúde além de habilidades
técnicas e científicas para o exercício das atividades assistenciais junto a clientela nos campos
práticos de estágio.
Mesmo sendo em um estudo relacionado à formação do profissional enfermeiro, a
proposição de Melo et al. (2019) de que é importante ponderar sobre o cuidado integral à pessoa
idosa e o caráter coletivo das ações em saúde, que implica na articulação entre atores e setores,
se aplica também à formação do Técnico de Enfermagem que, como já colocado anteriormente,
é o profissional em maior quantidade na prática do cuidado a pessoa idosa. Tal aspecto implica
na necessidade de detenção de saberes específicos para efetivação dos cuidados, condição
necessária para o futuro Técnico de Enfermagem contrastar senescência de senilidade
(MENDES; SOARES; MASSI, 2015).
No âmbito dos conhecimentos dos participantes, quando questionados sobre políticas
públicas voltadas para os idosos, 56% informou conhecer algumas das políticas, das quais a
mais citada foi o Estatuto do Idoso, que assegura o direito das pessoas idosas com idade igual
ou superior a 60 anos (BRASIL, 2003). Complementando, segundo a Organização das Nações
Unidas através da Resolução nº 39/125, nos países em desenvolvimento são considerados
idosos os indivíduos com 60 anos ou mais (ONU, 1982). Todavia, cabe ressaltar que o processo
de envelhecimento não se restringe aos aspectos cronológicos.
Considerando que a formação de profissionais em enfermagem se constitui em uma
estratégia das políticas de saúde e de atenção à população idosa, uma vez que contribui para a
construção do conhecimento no campo do envelhecimento, assim como que o cuidado do idoso
deve ser estruturado de forma diferente da que é realizada para o adulto mais jovem, este
desconhecimento das políticas públicas da pessoa idosa pela maioria dos participantes reafirma
a importância da inclusão dos conteúdos sobre cuidado aos idosos na formação do Técnico de
Enfermagem (BOTH et al., 2014; VERAS; OLIVEIRA, 2018).

A experiência do aluno e a valorização da inclusão de conteúdos sobre cuidados ao
idoso no ensino Técnico de Enfermagem
A partir da análise dos dados foi constatada a significância estatística nos relativos à
sexo, idade, religião, contato com idosos, modalidade de ensino, turno de matrícula e realização
de estágio dos participantes, associadas à inclusão de conteúdos sobre cuidados ao idoso na
formação do Técnico de Enfermagem.
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Os dados sexo, idade e religião remetem à características individuais dos participantes,
a modalidade de ensino e turno de matrícula à situação de ensino dos mesmos e o contato com
idosos e a realização de estágios podem ser relacionados à experiência.
Assim, considera-se que as características pessoais do estudante, o conhecimento
formalmente desenvolvido na modalidade sequencial, em que ele apreende conteúdos de forma
concomitante ao longo da formação, bem como a experiência, a partir do contato com idosos
que favorece aquisição de conhecimentos empíricos, e a realização de atividades de estágio,
que é um componente curricular obrigatório na educação formal. São, nesse sentido, elementos
componentes da perspectiva do ensino focado no aluno onde a aprendizagem ocorre quando ele
participa ativamente do processo de construção e reconstrução do conhecimento (SALVADOR;
AHLERT, 2018).
Como a educação profissional visa ao desenvolvimento de competências, destaca-se que
elas são contextualizadas, agregam valores e promovem visibilidade social, expressas por
crescimento e valorização profissional. Mas, para seu alcance, a pessoa precisa mobilizar
conhecimentos adquiridos ao longo da vida associados com habilidades e atitudes para atingir
os objetivos e enfrentar os desafios profissionais. Essa Habilidade refere-se ao “saber como
fazer algo”, isto é, ser capaz de aplicar conhecimento e Atitude; está relacionada ao “querer
fazer”, o que envolve interesses e preferências presentes nas relações sociais e afetivas no
cotidiano do trabalho (FERREIRA, 2010, p.125).
Entretanto, na educação de jovens, adultos e idosos emerge como desafio a desenvolver
aprendizagens significativas, abordando conteúdos curriculares e atitudinais fundamentais à
interação social em uma sociedade globalizada com uso de metodologias que favoreçam o
desenvolvimento de atitudes, que facilitem a interação entre eles, respeitando a trajetória de
vida de cada um (SILVA, 2017).
Para Leonart e Mendes (2005), a formação integrada com as atividades assistenciais ao
idoso representa uma estratégia para a formação de profissionais mais comprometidos e
sensibilizados para o contexto social e suas necessidades. O Técnico de Enfermagem, que
compõe a equipe de enfermagem e atua diretamente na assistência aos indivíduos nas diferentes
fases do ciclo vital, também está inserido no contexto atual da sociedade, em que o
envelhecimento populacional e as transformações decorrentes deste fenômeno atingem os
serviços de saúde.
Nesta perspectiva, as Diretrizes Curriculares Nacionais referem que para o atendimento
das atuais e futuras demandas da sociedade, o trabalhador necessita estar preparado para
identificar novas situações, organizar-se, tomar decisões, interferir no processo de trabalho,
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integrar-se à equipe multidisciplinar e resolver problemas em constante renovação (BRASIL,
2000). Cabe reiterar que a inclusão de conteúdo específico acerca do cuidado à população idosa,
na formação do Técnico de Enfermagem, que é o profissional de nível médio com competência
para trabalhar também, com esta faixa etária, alcançará mais êxito do que se investir em pessoal
sem à devida formação na área de saúde.
O processo de aprendizagem vivenciado pelo aluno do curso Técnico de Enfermagem é
influenciado pelo relacionamento com os profissionais da área, pacientes e seus familiares e
professores cuja relação consiste em ganho de experiência (STUTZ; JANSEN, 2006).
No caso do ensino Técnico de Enfermagem, as atividades assistenciais ocorrem nos
campos de estágio em unidades da rede de saúde com a supervisão de enfermeiros, que também
devem ter conhecimentos prévios sobre o idoso para poder atuar como facilitador no processo
ensino aprendizagem dialogando com os alunos sobre as experiências emergentes dos estágios.
No estudo “Velhice e a relação com idosos: o olhar de adolescentes do ensino
fundamental”, de Gvozd e Dellaroza (2012), constatou-se que o educador pode influenciar a
imagem sobre o envelhecimento a partir de um trabalho sistematizado, baseado em conceitos,
percepções e vivências do universo dos estudantes contribuindo para a construção ou
fortalecimento de concepções positivas sobre a velhice.
A inclusão de conteúdos sobre cuidado ao idoso, seja no ensino de nível médio ou no
superior, prerrogativa dos dispositivos legais de proteção ao idoso, é defendida por inúmeros
autores (CACHIONI; TODARO, 2016; LIMA et al., 2018; MIRANDA; MENDES; SILVA,
2016).
Esta inclusão foi mais prevalente entre os estudantes do sexo feminino, menores de 18
anos de idade, católicos e que tiveram contato com idosos. Complementando, esta prevalência
se deu também, entre os alunos matriculados no curso na forma de ensino regular, do turno da
manhã e que ainda não haviam iniciado os estágios.
Esta menor inclusão de conteúdo, como resultado, entre os estagiários, parece estar
relacionada ao fato deles já se encontrarem desenvolvendo procedimentos junto ao idoso no
campo de estágio, o que lhes oferece uma equivocada impressão de que esta experiência é
suficiente para instrumentalizá-lo para cuidar da população idosa. Observa-se a consolidação
do hiato no processo ensino aprendizagem, onde teoria e prática são realidades diferentes, não
complementares e não relacionadas, o que vai de encontro com os princípios da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio e o que preconiza a literatura sobre os estágios do nível
superior e médio da formação em enfermagem (BRASIL, 2012a; OLIVEIRA; DAHER,2016;
RAMOS; NIETSCHE; COGO et al., 2018; SANTOS; OLIVEIRA; RODRIGUES, 2017).
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Outro achado significativo e não menos importante é que, embora a prevalência dos que
apontaram para inclusão de conteúdos sobre o cuidado ao idoso tenha sido maior entre os alunos
do curso regular, o percentual dos que foram também favoráveis dentre os do curso pós médio
foi também significativo, sendo válido ressaltar que estes fazem parte de uma parcela da
sociedade que estiveram afastados por um período de tempo do banco escolar, em sua maioria
acima de 18 anos de idade, retornando para cumprir somente o bloco profissionalizante da
formação técnica de enfermagem.
Cabe acrescentar que a maioria destes alunos matriculados na forma subsequente ou pós
médio, ao mesmo tempo que estudavam, se encontravam também, inseridos no mercado de
trabalho o que os diferencia dos alunos da formação regular, ou seja, sequencial. O Processo
Ensino Aprendizagem no Curso Técnico de Enfermagem para o Cuidado ao Idoso está esquematizado
na Figura 3 – Esquema do Processo Ensino Aprendizagem no Curso
Técnico de Enfermagem para o Cuidado ao Idoso.

que se segue.
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Figura 3 – Esquema do Processo Ensino Aprendizagem no Curso
Técnico de Enfermagem para o Cuidado ao Idoso.

Fonte: Autoria própria (2020).

Destarte, com base no exposto, é possível inferir que postergar o ensino de conteúdos
sobre cuidados ao idoso ao nível de especialização na formação do Técnico de Enfermagem vai
de encontro às prerrogativas legais e às reais necessidades relacionadas à crescente demanda
desta faixa etária nos serviços, corroborando para uma assistência menos qualificada.
Contudo, para efetivar mudanças curriculares em consonância com o preconizado pelas
políticas públicas de ensino e aquelas voltadas para o idoso, faz-se necessário discussões entre
gestores, professores e alunos visando a construção coletiva de um projeto pedagógico, para a
inclusão de conteúdos sobre cuidados ao idoso na formação do Técnico de Enfermagem.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O foco principal desta investigação consistiu na inclusão de conteúdos sobre cuidado
aos idosos no processo ensino aprendizagem da formação do Técnico de Enfermagem. Ao
enfocar especificamente para o estrato populacional formado por idosos, entende-se que para
atender a esta clientela há a necessidade de novos conhecimentos, uma vez que existe uma
diversidade de situações, que são próprias dessa população.
Na contramão do que preconizam as políticas públicas de saúde e educação para as
pessoas idosas, assim como as diretrizes curriculares do nível médio, a valorização da inclusão
de conteúdos sobre esta faixa etária no curso Técnico de Enfermagem continua tímida,
impactando na qualidade da assistência dispensada pela enfermagem a esta crescente demanda
de idosos nos serviços.
O objetivo desta pesquisa foi propor a inclusão de conteúdos sobre cuidados ao idoso
na formação do Técnico de Enfermagem. Este foi atingido uma vez que a proposição feita pelos
estudantes foi estatisticamente significativa, sendo os conteúdos alocados nas disciplinas já
existentes. Obteve-se êxito também nos três objetivos específicos que se tornaram subtítulos da
discussão da pesquisa.
O perfil sociodemográfico dos alunos do curso Técnico de Enfermagem, participantes
desta investigação, foi caracterizada, assim como o de ensino. O terceiro objetivo específico
consistiu em analisar a relação entre a experiência do aluno e a valorização da inclusão de
conteúdos sobre cuidados ao idoso no ensino Técnico de Enfermagem.
Tais consecuções se deram mediante análise, na medida em que foram consideradas:
características pessoais do estudante; o conhecimento formalmente desenvolvido na
modalidade sequencial, em que ele apreende conteúdos de forma concomitante ao longo da
formação; a experiência a partir do contato com idosos, que favorece aquisição de
conhecimentos empíricos; e a realização de atividades de estágio, que é um componente
curricular obrigatório na educação formal. Esses elementos compõem a perspectiva do ensino
focado no aluno, onde a aprendizagem ocorre quando ele participa ativamente do processo de
construção e reconstrução do conhecimento.
A pesquisa teve como ponto de partida a hipótese de que a valorização da inclusão de
conteúdos sobre cuidados ao idoso na formação do Técnico de Enfermagem está relacionada
às características individuais e às experiências pessoais e de aprendizagem dos alunos que,

48

majoritariamente, neste estudo, eram do sexo feminino, solteiros, sem filhos, residentes com os
pais, evangélicos e que possuem contato com idosos fora do ambiente escolar e de trabalho.
No perfil de ensino, a maioria estava matriculado na modalidade articulada e realizando
atividades de estágio. Embora no grupo de alunos estagiários a prevalência de valorização da
inclusão de conteúdos sobre cuidados a população idosa tenha sido menor, em comparação com
os que ainda não haviam ingressado nesta experiência, a hipótese foi confirmada, haja visto a
significativa maioria favorável a inclusão destes conteúdos.
Para responder à questão levantada, analisou-se as respostas dos alunos ao questionário,
onde ficou evidenciado o interesse pela inclusão dos conteúdos que, de certa forma, são vistos
somente no campo de estágio, porém, sem uma discussão sobre esta prática no bloco teórico.
A indagação de como os alunos de um curso técnico de enfermagem veem a inclusão de
conteúdos sobre cuidados ao idoso na formação profissional foi respondida.
Os participantes do estudo ratificaram a ausência de conteúdos sobre cuidados aos
idosos na formação do Técnico de Enfermagem, contudo, expressaram interesse pela inclusão
deles, sugerindo temas que puderam ser ajustados à matriz curricular atual do curso. Diante
das evidências dos achados sobre a inclusão desse conteúdo, comprovou-se a Tese de que a
valorização da inclusão de conteúdos sobre cuidados de enfermagem ao idoso na formação do
Técnico de Enfermagem está relacionada diretamente às características individuais do aluno e
às experiências pessoais e de aprendizagem no curso Técnico de Enfermagem.
Cabe ressaltar que os alunos participantes desta pesquisa exerciam suas atividades,
desenvolvendo competências junto a pessoa idosa no campo de estágio. Todavia, estas
experiências que pululavam destes campos não encontravam eco no ensino teórico, uma vez
que os conteúdos não contemplavam os cuidados para esta faixa etária.
Os estudos que abordam a formação do Técnico de Enfermagem, aliados aos resultados
desta pesquisa, ratificam a importância de um ensino que possibilite ao aluno desenvolver
competências para promover cuidados aos idosos tais como conhecimento específico sobre o
processo de envelhecimento, habilidade técnica e atenção permanente, comunicação adequada,
paciência e respeito, cuidado humanizado, responsabilidade e atualização permanente tendo o
enfermeiro docente como facilitador neste processo.
Tratou-se de um estudo analítico, transversal e descritivo de abordagem quantitativa,
realizado em um curso técnico de enfermagem da rede privada na Baixada Fluminense do
Estado do Rio de Janeiro. Diante da metodologia proposta percebeu-se, como limitações do
estudo, o fato da pesquisa ter sido feito em uma única instituição de ensino, a amostra ter sido
composta somente por alunos, a ausência de informações de alguns dados pelos participantes
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no questionário e a carência de referências atuais sobre o ensino de enfermagem de nível médio
e abordagem gerontológica na formação do Técnico de Enfermagem.
As considerações aqui apresentadas não intencionam esgotar a temática, uma vez que
esta pesquisa não se esgota por si só, mas sim, apontar caminhos para outras pesquisas voltadas
para a formação do Técnico de Enfermagem e a inclusão de conteúdos sobre cuidados ao idoso
no nível médio. Sugere-se a execução de novos estudos utilizando como campos instituições
de ensino públicas e privadas de nível médio e, quanto aos participantes, ampliar aos
professores e gestores não se limitando aos futuros profissionais.
Acrescentando, coloca-se à abertura de possibilidades para novos estudos acerca da
complexidade que envolve a formação e qualificação de profissionais voltados para atenção à
saúde da população idosa e suas implicações no contexto da prática de enfermagem, tanto ao
idoso quanto à sua família que também necessita de Assistência de Enfermagem nos serviços
de saúde.
Como contribuições efetivas desse estudo, destaca-se que a instituição, campo desta
pesquisa, encontra-se, atualmente, discutindo a inclusão de conteúdos curriculares sobre
cuidados ao idoso no curso Técnico de Enfermagem, nas suas diversas unidades de ensino
realizando reuniões com os professores e mobilizando os gestores dessas unidades. Uma luz no
fundo do túnel para a consolidação do que vem sendo preconizado desde a criação da Política
Nacional do Idoso, em 1994, para adequação dos recursos humanos às demandas dessa
população nos serviços de saúde
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APÊNDICES
APÊNDICE A – Questionário
O ENSINO DE GERONTOLOGIA NA FORMAÇÃO DO TÉCNICO DE
ENFERMAGEM
Título do Projeto: INCLUSÃO DE CONTEÚDOS SOBRE CUIDADOS AO IDOSO NA
FORMAÇÃO DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Pesquisador Responsável: Doutorando Luiz dos Santos
Orientadora: Prof.ª. Drª. Fátima Helena do Espírito Santo
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense

FORMULÁRIO A – Dados sociodemográficos e profissionais
Formulário número:...............
Período que está cursando: ( ) 1ºPM ( ) 2ºPM ( ) 4º ( ) 6º
A) DADOS SOCIAIS E DE IDENTIFICAÇÃO
I) Sexo:

( ) masculino

( ) feminino

II) Idade? (em anos completos):......................................................
III) Cor?

( ) preta

( ) parda

( ) branca

( ) amarela

( ) indígena

IV) Estado civil:() solteiro ( ) casado/juntado ( ) viúvo
( ) desquitado/divorciado/separado
V) Possui filhos?

1. ( ) Sim

2. ( ) Não

VI) Reside? ( ) sozinho ( ) esposo/esposa ( ) pais ( ) amigos ( ) outros
VII) Trabalha?() sim ( ) não. Ocupação................Horário.......................Local..............
VIII) Qual a idade de seus pais? (em anos completos): Mãe.....................Pai.................
IX) Qual a sua religião? ( ) Católica ( ) evangélica ( luterana, batista, adventista...)
( ) espírita ( ) judaica( ) outra. ....................................
X) Mantém contato periódico (semanal) com pessoas idosas, fora do ambiente de
trabalho?( ) Sim ( ) Não ( ) qual o vínculo?....................................................
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B) APRENDIZAGEM SOBRE CUIDADOS COM IDOSOS:
I) Quais Políticas Públicas voltadas para o idoso, abaixo descritas, você conhece?
1. ( ) Política Nacional do Idoso 2. ( ) Política Nacional da Saúde da Pessoa idosa
2. ( ) Estatuto da Pessoa Idosa
II) No estágio da formação do Técnico de Enfermagem existe diferença entre o cuidado
dispensado aos idosos em comparação com clientes de outras faixas etárias?
1. ( ) sim

2. ( ) não

3. ( ) qual?___________________

III) Na possibilidade de seu curso não ter oferecido os conhecimentos de gerontologia você
considera necessária a inclusão da Disciplina EnfermagemGerontológica na formação do
Técnico de Enfermagem? 1. ( ) Sim

2. ( ) Não

Justifique:______________________________________.
IV) Quais conteúdos o (a) Sr(a) sugere para a formação do Técnico de Enfermagem frente ao
aumento da demanda de idosos nos serviços de saúde? _______________
V) Realizou ou está realizando algum curso de qualificação/atualização durante a sua formação
básica? 1. ( ) Sim

2. ( ) Não 3. ( ) Qual?_________________
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
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ANEXOS
ANEXO I – Aprovação do CEP
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ANEXO II – Carta de Anuência
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ANEXO III – Declaração e Autorização para o Uso de Infraestrutura
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ANEXO IV – Matriz Curricular Curso Técnico em Enfermagem da Pesquisa
DISCIPLINA

MÓDULO I

MÓDULO II

FASE A
—

FASE B
20

—

História e Teoria de Enfermagem

—

20

—

Fundamentos da Saúde

20

—

—

Anatomia e Fisiologia

40

—

—

Microbiologia

20

—

—

Parasitologia

20

—

—

Psicologia das Relações Humanas

—

20

—

Farmacologia Aplicada à Enfermagem

40

—

—

Ética e legislação Aplicadas à Enfermagem

20

—

—

Fundamentos de Enfermagem

80

—

—

Enfermagem nas Intercorrências Clínicas I

60

—

—

Enfermagem nas Intercorrências Cirúrgicas I

—

60

—

Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria I

—

20

—

Enfermagem Materno Infantil I

—

40

—

Enfermagem em Saúde Coletiva I

40

—

—

Prática Profissional e Atendimento Básico à Saúde I

100

—

—

Introdução à Informática na Enfermagem

—

20

—

Primeiros Socorros

20

—

—

Prática Profissional

400

—

—

Língua Portuguesa

1.060

—

Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria II

—

40

Enfermagem Materno Infantil II

—

80

Administração de Unidades de Enfermagem

—

40

Enfermagem em Saúde Coletiva II

—

40

Prática Profissional e Atendimento Básico à Saúde II

—

100

Enfermagem nas Intercorrências Clínicas II

—

80

Enfermagem nas Intercorrências Cirúrgicas II

—

80

Enfermagem na Assistência à pacientes em estado grave

—

80

Prática Profissional II

—

200

SUB TOTAL

—

740

SUB TOTAL

TOTAL GERAL: 1.800 horas
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ANEXO V – Número de Profissionais de Enfermagem no Brasil (COFEN)
Setembro 2019

