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RESUMO 

 

Objetivo: Analisar as evidências científicas sobre a aplicação dasIntervenções de 
Enfermagem na Saúde da Pessoa Idosa, em diferentes contextos de cuidados à 
saúde. Método: Revisão sistemática, segundo as recomendações da Colaboração 
Cochrane, realizada nas bases de dados da PUBMED/MEDLINE, COCHRANE, 
CINAHL e LILACS, no período de setembro e dezembro de 2020, utilizando 
Decs/Mesh: Processo de Enfermagem, Enfermagem Geriátrica e Saúde do Idoso. 
Tendo como critérios de inclusão: estudos com pessoas idosas(60 anos ou mais), 
aplicação do Processo de Enfermagem completo ou em alguma etapa específica; 
desenvolvidos em diferentes contextos de cuidados à saúde, relevância científica 
alta; fator de impacto determinante e, como critérios de exclusão: estudos piloto, 
relatos de caso e caso clínico, estudos etnográficos, estudos comparativos, revisões 
de literatura, de escopo, sistemáticas ou metanálises.A busca da literatura, a 
seleção de artigos e a extração dos dados foram realizadas pordois revisores 
independentes. Resultados:A partir dos 22 estudos selecionados, foram elaboradas 
categorias temáticas que refletiram o perfil das intervenções. Estas se concentraram 
nas intervenções psicogeriátricas, na prevenção de quedas, de cunho educacional, 
focadas na família e em cuidadores, na promoção do autocuidado e lazer pessoal. 
Conclusão:As intervenções de enfermagem se caracterizaram pela sua 
multidimensionalidade e foco na pessoa idosa, seu contexto e sua família. 
Foiidentificado ausência do uso de linguagens padronizadas ou sistema de 
classificações para a aplicação do Processo de Enfermagem na Saúde do Idoso. 
 

Palavras-chave:Diagnóstico de Enfermagem, Idoso Frágil, Atenção Primária à 

Saúde, Enfermagem Gerontológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Objective: To analyze the scientific evidence on the application of Nursing 
Interventions in the Health of the Elderly, in different contexts of health care. Method: 
Systematic review, according to the recommendations of the Cochrane 
Collaboration, carried out in the databases of PUBMED / MEDLINE, COCHRANE, 
CINAHL and LILACS, in the period from September to December 2020, using Decs / 
Mesh: Nursing Process, Geriatric Nursing and Health of the Elderly. Having as 
inclusion criteria: studies with elderly people (60 years or more), application of the 
complete Nursing Process or at some specific stage; developed in different health 
care contexts, high scientific relevance; determinant impact factor and, as exclusion 
criteria: pilot studies, case reports and clinical case, ethnographic studies, 
comparative studies, literature reviews, scope, systematic or meta-analyzes. The 
literature search, article selection and data extraction were performed by two 
independent reviewers. Results: From the 22 selected studies, thematic categories 
were elaborated that reflected the profile of the interventions. These focused on 
psychogeriatric interventions, prevention of falls, of an educational nature, focused 
on the family and caregivers, on the promotion of self-care and personal leisure. 
Conclusion: Nursing interventions were characterized by their multidimensionality 
and focus on the elderly, their context and their family. The absence of the use of 
standardized languages or a classification system for the application of the Nursing 
Process in the Health of the Elderly was identified. 
 

Keywords: Nursing Diagnosis, Fragile Elderly, Primary Health Care, Gerontological 

Nursing. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1.  O Tema e sua contextualização 

 

A continuação da mudança na vida adulta é natural e esperada. O tipo e o 

grau das mudanças físicas, emocionais, psicológicas e sociais experimentadas 

durante a vida são individualizados e, tais mudanças são influenciadas por fatores 

genéticos, ambientais, dietéticos, de saúde, estresse, escolhas de estilo de vida e 

vários outros elementos. O resultado não são apenas variações individuais entre os 

idosos, mas também diferenças no padrão de envelhecimento de vários sistemas 

corporais dentro do mesmo indivíduo. Embora existam algumas semelhanças entre 

os indivíduos, o padrão de envelhecimento é único em cada pessoa(SGARBIERI; 

PACHECO, 2017). 

O envelhecimento, no padrão clínico-médico é um processo heterogêneo, 

influenciado por múltiplos fatores, tais como aspecto biológico, psicológico, social, 

econômico e cronológico. Nesse sentido, deve-se considerar que a caracterização 

do processo como um todo depende da avaliação do ambiente e história de vida, 

capacidades, distúrbios hormonais e psicológicos (SGARBIERI; PACHECO, 2017). 

De acordo com as Nações Unidas (UN) as causas apontadas como principais 

motivos para o envelhecimento populacional são decorrentes do declínio da 

fertilidade em paralelo com a longevidade, que vem aumentando o número de 

pessoas com idades cada vez mais avançadas. Mundialmente, o número de idosos 

está crescendo mais rápido do que o número de pessoas em outras faixas etárias 

(UNITED NATIONS, 2015). 

Em 2019, o número de pessoas com 60 anos ou mais era de 1 bilhão. Esse 

número aumentará para 1,4 bilhão em 2030 e 2,1 bilhões em 2050. Esse aumento 

está ocorrendo em um ritmo sem precedentes e se acelerará nas próximas décadas, 

especialmente nos países em desenvolvimento. Essa mudança na população global 

requer adaptações na forma como as sociedades são estruturadas em todos os 

setores (UNITED NATIONS, 2020). 

Trabalhar para tornar o mundo mais amigável aos idosos é uma parte 

essencial e urgente das mudanças demográficas. A estimativa ainda aponta que em 

2050 a população de 60 anos ou mais constituirá 80% da população total nos países 

de renda média e baixa (WHO, 2019) 
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Ainda de acordo com a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2019), o 

envelhecimento saudável é definido como o desenvolvimento e manutenção da 

capacidade funcional que possibilita o bem-estar na velhice. A capacidade funcional 

é determinada pela capacidade intrínseca de um indivíduo, capacidades físicas e 

mentais, o ambiente em que ele ou ela vive (no sentido mais amplo, incluindo 

ambientes físicos, sociais e políticos) e as interações entre eles.  

 A estratégia global e plano de ação sobre envelhecimento e saúde (2016-

2020) e a Década do Envelhecimento Saudável (2020-2030), focam nas seguintes 

quatro áreas de ação: mudar a forma como as pessoas pensam, sentem e agem em 

relação à idade e ao envelhecimento; garantir que as comunidades promovam as 

habilidades dos idosos; prestar cuidados integrados centrados na pessoa e serviços 

de saúde primários que atendam aos idosos, fornecer acesso a cuidados de longa 

duração para pessoas idosas que deles necessitem (WHO, 2019). 

No Brasil, de acordo com a UN (2019), a população com 65 anos ou mais em 

2019 era de 19.526.000 ou seja, 9,3% da população total e a projeção para 2030 é 

de 30. Aproximadamente 413.000, 13,6% da população total. A taxa de dependência 

de idosos (65 + / 20-64)1 em 2019, foi de 14,8% e a projeção para 2030 é de 22%. 

Já a taxa de dependência econômica2em 2019 foi de 18,2% e a projeção para 2030 

é de 26,2%.  

Cerca de 85% da população de idosos brasileira possui pelo menos uma 

doença crônica e 10% destes apresentam comorbidades, que podem acarretar 

sequelas, limitações físicas e cognitivas, provocando a redução da capacidade 

funcional e autonomia do idoso e exigindo cuidados continuados e mais intensivos 

(PIMENTA et.al., 2015).  

Nesse sentido é possível afirmar que a transição epidemiológica trouxe 

consigo uma mudança no perfil de doenças, expressada pela substituição da maior 

incidência de doenças infectocontagiosas pelas doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), pelo deslocamento da carga de morbimortalidade dos grupos mais jovens 

aos mais idosos e pela transformação de uma situação em que a morbidade 

predomina sobre a mortalidade, resultando na ampliação da vulnerabilidade do idoso 

para patologias crônicas (CARVALHO et al., 2017). 

                                            
1Taxa de dependência dos idosos: Número de pessoas com 65 anos ou mais por 100 pessoas em 
idade ativa 20-64. 
2 Taxa de dependência econômica dos idosos: número efetivo de consumidores com 65 anos ou mais 
em relação ao número efetivo de trabalhadores de todas as idades. 
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Esses idosos estão inseridos nos mais diversos contextos e apresentam 

condições sócio clínicas distintas, utilizando diferentes níveis de atenção à saúde, 

muitas vezes de forma contínua e combinada. Assim, surge a necessidade da 

reorganização do sistema de saúde, das práticas e dos modelos assistenciais, com 

a finalidade de atender com mais qualidade e efetividade à complexidade das 

demandas geriátricas e gerontológicas, conforme as diretrizes da Política Nacional 

de Saúde da Pessoa Idosa (PNPSI)(BRASIL, 2006). 

Desse modo, a Enfermagem como uma ciência holística,se ocupa de 

fenômenos complexos, considerando seus contextos, momentos e desfechos. 

Assim, utiliza algumas ferramentas, como o Processo de Enfermagem (PE) para 

operacionalizar seu trabalho em saúde (CARNAÚBA, 2016). 

 Entendido como o ponto focal e a essência da prática de enfermagem, o PE 

pode ser definido como um método de trabalho que propicia bases teóricas e 

práticas que auxiliam o enfermeiro na determinação dos problemas de saúde dos 

indivíduos, no planejamento e implementação de suas ações, e na avaliação dos 

resultados. É composto por cinco etapas individuais, mas inter-relacionadas, sendas 

elas: a Coleta de dados de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento 

de Enfermagem, Implementação e Avaliação de Enfermagem. O PE fornece 

subsídios para o exercício da enfermagem em todas as fases do processo de viver 

do indivíduo, podendo ser realizado em contextos e cenários distintos e em 

diferentes níveis de atenção à saúde (COFEN, 2009). 

A quarta etapa do PE, a Implementação, é a fase em que os conhecimentos 

adquiridos nas demais etapas são operacionalizados em ações práticas. Exige do 

enfermeiro que suas habilidades técnicas sejam aplicadas em conjunto com seus 

saberes holísticos, afim de garantir a continuidade da assistência de enfermagem 

(CARNAÚBA, 2016). 

Embora não exista etapa do PE considerada mais importante, as intervenções 

de enfermagem são as manifestações do cuidado. Aonde o conhecimento teórico se 

expressa através de julgamento clínico e habilidades manuais/corporais. Sendo 

assim, uma fase de extrema importância dentro do PE (RIBEIRO; PADOVEZE, 

2018).Considerando a complexidade assistencial em geriatria e gerontologia, o 

enfermeiro estabelece sua assistência através de conhecimentos específicos de 

enfermagem acrescidos daqueles relacionados ao processo do envelhecimento 

(AQUINO; BENITO, 2016). 
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No Brasil, a preocupação para com uma enfermagem habilitada aos cuidados 

com idosos, surge na década de 1980, com as primeiras publicações que já 

destacavam o papel do enfermeiro nesses cuidados, não apenas manejando 

pacientes idosos hospitalizados por condições agudas ou crônicas agudizadas, mas 

realizando assistência especializada em diferentes modelos assistenciais 

(CAMPEDELLI, 1983).  

Na década de 1990, Perez (1993) já afirmava que a heterogeneidade do 

cuidado aos idosos se dava pela variedade, nuances e contextos nos quais estes 

estavam inseridos, e que a enfermagem geriátrica e gerontológica deve zelar para 

que o idoso consiga aumentar os hábitos saudáveis, diminuir, compensar as 

limitações inerentes da idade e controlar as comorbidades associadas, caso estejam 

presentes. 

Atualmente, as atribuições do enfermeiro em saúde do idoso, estão 

distribuídas pelos três níveis de atenção à saúde, e assumem o formato do tipo de 

modelo assistencial ao qual está inserido. No nível primário as ações são 

principalmente direcionadas para medidas de promoção da saúde, prevenção de 

agravos e rastreio de complicações. No nível secundário, o enfermeiro atua de forma 

mais intervencionista, devido ao caráter de média complexidade dos serviços 

(AQUINO; BENITO, 2016). 

Já a complexidade do nível terciário, exige ações de enfermagem mais 

especializadas e especificas, direcionadas a pacientes com maiores demandas 

clínicas. Desse modo, é importante que o enfermeiro direcione o foco de suas 

intervenções às características do modelo assistencial e ao perfil sócio clínico dos 

usuários (AQUINO; BENITO, 2016). 

Entretanto, alguns fatores podem funcionar como dificultadores para a boa 

qualidade da assistência de enfermagem em saúde do idoso. Embora existam 

avanços educacionais, alguns autores relatam a oferta insuficiente e a qualidade das 

disciplinas de saúde do idoso ofertadas nos cursos de graduação. Algumas 

instituições disponibilizam a disciplina em formato à distância ou apenas como 

optativa e sem ofertarem estágio curricular específico (RIBEIRO et al., 2018). 

Para que se obtenha atenção qualificada e resolutiva aos idosos, é 

necessário que a formação do enfermeiro forneça bases para que este desenvolva 

habilidades para visualizar a tenacidade da instalação de processos patológicos nos 

idosos e conscientizar-se que o idoso apresenta necessidades diferentes dos 
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demais adultos, que são inerentes ao processo de envelhecimento (PEREZ; 

TOURINHO; JÚNIOR, 2016). 

Espera-se, portanto, que a formação acadêmica de profissionais enfermeiros 

seja baseada na perspectiva de desenvolver atividades, que não apenas informem 

sobre o processo de envelhecimento com ênfase na perspectiva biomédica, mas 

que formem profissionais com competências para identificar os limites e 

peculiaridades presentes nos idosos, a fim de compreender e intervir nas 

modificações físicas, emocionais e sociais dessas pessoas (ANDRADEet al., 2016). 

Ainda pela ótica educacional, alguns autores criticam o modelo do ensino do 

PE nas universidades que o apresentam como uma disciplina isolada no currículo e 

não o desenvolvem de forma transversal ao conteúdo, inclusive nas atividades 

práticas e estágios, onde o modelo de trabalho da enfermagem dos hospitais escola, 

não utiliza dessa metodologia assistencial (ANDRADE et al., 2016). 

Na prática clínica, muitos fatores citados como impeditivos para a utilização 

do PE tais como: estrutura organizacional deficiente, conhecimento limitado sobre o 

PE, insuficiência de impressos, protocolos, recursos humanos e tempo, 

infraestrutura inadequada e registros de enfermagem incompletos. Sendo importante 

destacar que hospitais privados apresentam maior percentual de implementação do 

PE, quando comparados aos da rede pública e aos serviços relacionados à atenção 

básica (CAMPOS; ROSA; GONZAGA, 2017). 

Diante de tantos impasses teóricos, práticos e operacionais, é fundamental 

conhecer o que já existe de literatura sobre o tema, a fim de, não apenas identificar 

lacunas do conhecimento, mas também, conhecer modelos e experiências exitosas 

que podem ser reproduzidas. Ademais, o desenvolvimento desta revisão, pretende 

contribuir para o conhecimento do perfil das Intervenções de Enfermagem em 

diferentes níveis de atenção à saúde e modelos assistenciais, bem como a 

visualização de suas etapas ampliar a reflexão acerca do tema proposto (CAMPOS; 

ROSA; GONZAGA, 2017). 

Mediante o exposto, justifica-se o desenvolvimento deste estudo em função 

do crescente aumento da população idosa e das taxas de prevalência da fragilidade 

na população brasileira que, consequentemente, têm aumentado os índices dos 

mais diversos desfechos negativos, como as hospitalizações, as reospitalizações e 

os óbitos. 
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Ainda é importante ressaltar que essa pesquisa se encontra no Eixo 12: 

Saúde do Idoso da Agenda de Prioridades de Pesquisa do Ministério da Saúde, sob 

o tópico 12.6 - Análise do acesso, da qualidade e da resolutividade do cuidado à 

saúde das pessoas idosas na Rede de Atenção à Saúde (BRASIL, 2018). 

À luz dessas considerações, a questão que norteou esta pesquisa foi: Quais 

são as evidências científicas sobre a aplicação dasIntervenções de Enfermagem na 

Saúde da Pessoa Idosa, em diferentes contextos de saúde? 

 

1.2. Objetivo 

 Analisar as evidências científicas, por meio de uma revisão sistemática, sobre 

a aplicação das Intervenções de Enfermagem na Saúde do Idoso, em 

diferentes contextos de saúde. 
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2. REFERENCIAL CONCEITUAL 

2.1 Processo de Enfermagem 

 

O Processo de Enfermagem (PE) constitui-se em um método de trabalho em 

enfermagem utilizado para nortear a prática assistencial. Organiza-se de forma 

linear e sistematizada, favorecendo a organização e promoção de estratégias de 

atenção específicas para os sujeitos assistidos (COFEN, 2009). 

No Brasil, o PE é normatizado pela Resolução do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN) 358/2009, que determina a exigência da implementação de 

sua implementação de modo sistemático, em todos os ambientes públicos e 

privados, onde são ofertados cuidados de enfermagem. Se organiza em cinco fases 

inter-relacionadas que orientam o enfermeiro na determinação das necessidades de 

cuidados, dos diagnósticos de enfermagem para problemas de saúde reais ou 

potenciais, na identificação dos resultados esperados, no planejamento e na 

implementação do cuidado eavaliação dos resultados. Assim possibilita ao 

enfermeiro avaliar sua prática assistencial (COFEN, 2009). 

As fases do PE se organizam se organizam nas seguintes etapas: Coleta de 

dados de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, 

Implementação e Avaliação de Enfermagem (COFEN, 2009). Conforme demonstra a 

figura 1. 

 

 

Figura 1– Etapas do Processo de Enfermagem 

Fonte: Autor (2020). 

 

A coleta de dados consiste no levantamento de informações sobre a pessoa, 

família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do 

processo saúde e doença, através de métodos e técnicas variadas. Ela fornece 
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subsídios a formulação de diagnósticos de enfermagem - estes podendo ser 

definidos como respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado 

momento do processo saúde e doença. A coleta de dados também é a base para a 

seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados 

esperados (COFEN, 2009; RIBEIRO; PADOVEZE, 2018).  

Na fase de planejamento, o enfermeiro determina os resultados que espera 

alcançar e as ações ou intervenções de enfermagem a serem realizadas. Para a 

implementação destas, é necessária a aplicação de saberes adquiridos nas fases 

anteriores do processo. O enfermeiro ainda avalia as respostas da clientela sobre as 

intervenções utilizadas afim de verificar a necessidade de mudanças ou adaptações 

nas etapas do Processo de Enfermagem (COFEN, 2009; RIBEIRO; PADOVEZE, 

2018).  

Visando operacionalizar o PE, a Sistematização de Assistência de 

Enfermagem (SAE) organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e 

instrumentos. Fornecendo condições gerenciais e administrativas para a execução 

do PE com qualidade e segurança, através de rotinas, protocolos, procedimentos e 

dimensionamento de pessoal (RIBEIRO; PADOVEZE, 2018). 

O PE e a SAE são conceitos que, frequentemente, têm sido confundidos, e 

muitas vezes empregados como sinônimos. Porém, é imprescindível destacar suas 

diferenças conceituais e sobretudo as suas aplicações e contribuições. Enquanto 

entende-se que o PE se trata de uma metodologia de trabalho e registro 

documental, a SAE concebe instrumentos operacionais que garantem as condições 

necessárias para a execução do PE (ANDRADE et al., 2016). 

O COFEN (2009) ainda regulamenta a exigência de um suporte teórico, com 

objetivo de nortear todas as etapas do PE. Esse referencial teórico deve considerar 

o contexto assistencial, a população assistida, a dinâmica do serviço e os 

fenômenos relacionados ao processo de cuidado.  

O Processo de Enfermagem pode ser apoiado pelos sistemas de 

classificação de enfermagem, que fornecem uma linguagem padronizada para o 

raciocínio e julgamento clínico das respostas humanas às necessidades de saúde e 

de cuidados de enfermagem, bem como para os resultados apresentados, a partir 

das intervenções de enfermagem estabelecidas, e para o registro da prática de 

enfermagem (HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 
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Apesar da implantação da SAE e do PE ser uma determinação legal, 

percebe-se dificuldades para a implementação da SAE na prática profissional, 

principalmente na Atenção Básica (AB) e domiciliar (AD). Na AB a implementação 

doPE, de forma organizada e sequenciada, parece ser ainda bem incipiente, uma 

vez que as experiências relatadas são predominantemente em ambiente hospitalar. 

Um dos fatores que podem estar relacionados com esse fato é a formação 

deficiente, pois enfermeiros da atenção primária referem fragilidade no 

conhecimento sobre oPE (RIBEIRO; PADOVEZE, 2018). 

 

2.2. Modelos Assistenciais em Saúde do Idoso 

 

Uma importante característica da população idosa é sua heterogeneidade.  

Significativas parcelas do contingente idoso gozam de boas condições de saúde e 

apresentam capacidade funcional preservada ou pouco reduzida, sem presença de 

doença crônica ou com algum estágio leve sob controle. Em geral, idosos mais 

jovens (com menos de 80 anos de idade) possuem maior independência e 

autonomia, e embora exijam cuidados especiais, sua assistência em geral é de 

menor complexidade e periodicidade (VERAS; CALDAS; CORDEIRO, 2013).  

Com o avanço da idade, costumam surgir progressivas limitações para a 

execução das atividades de vida diária, especialmente em função do agravamento 

das doenças crônicas, tendendo a manifestar maiores perdas de autonomia e 

independência. Esse grupo de idosos, por sua vez, pode demandar cuidados 

continuados mais intensivos e cuja complexidade não pode ser alcançada apenas 

através de tecnologias leves (VERAS, 2016). 

Além de questões relacionadas à densidade tecnológica, sabe-se que o 

cuidado a idosos também se correlaciona a elementos da estrutura familiar. Muitos 

idosos, não necessariamente possuem necessidades clínicas de modificação de seu 

modelo assistencial, mas a sua organização familiar não comporta suas demandas, 

sendo assim realizadas alterações de dinâmica familiar, com inserção de 

profissionais ou encaminhamento deste a algum ambiente de cuidado apropriado 

(VERAS, 2016). 

Diante disso, é conhecido que a classificação da modalidade assistencial em 

saúde do idoso, é determinada não só por condições clínicas, como doenças e seu 

tratamento, mas também por aspectos relacionados às necessidades de cuidado e 
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sobretudo, à estruturação e à logística familiar (VERAS; CALDAS; CORDEIRO, 

2013). 

Afim de resolver a situação da Saúde do Idoso, os modelos assistenciais em 

saúde foram organizados para prestar cuidados a população geriátrica em suas 

principais nuances, abrangendo a heterogeneidade clínica e sociodemográfica dos 

idosos, com o objetivo de promover saúde, prevenir agravos, reabilitar e paliar. 

Considerando que a assistência geriátrica deve contemplar todas as dimensões 

envolvidas no processo saúde-doença de forma multidimensional, e deve ter por 

objetivo a definição do diagnóstico funcional global e etiológico (disfunções/doenças) 

e a elaboração do plano terapêutico (MORAES, 2012). 

No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) articula a assistência através das 

Redes de Atenção à Saúde (RAS). Em 2002, o Ministério da Saúde (MS) elaborou 

estratégias para a organização e implantação das Redes Estaduais de Assistência à 

Saúde do Idoso. O objetivo das Redes é atender às demandas dos idosos com 

qualidade, de forma estruturada para cada nível assistencial (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2002).  

As RAS do Idoso são compostas por hospitais gerais e centros de referência 

em Assistência à Saúde do Idoso. As modalidades que as representam são: 

internação hospitalar, atendimento ambulatorial especializado, hospital-dia e 

assistência domiciliar (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2–Estrutura da rede de atenção à saúde da pessoa idosa 
Fonte: Estrutura da Rede de Atenção à Saúde da pessoa idosa. Brasil, 2008. 
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Em 2014, foi publicado o documento “Diretrizes para o cuidado das pessoas 

idosas no SUS”,onde o MS definiu como estratégia principal a assistência à 

população idosa do SUS a partir do Modelo de Atenção Integral. As Diretrizes 

abordam a importância e o potencial do trabalho em rede, definindo como estratégia 

a integração com os diferentes pontos de atenção do SUS, visando à produção do 

cuidado integral à pessoa idosa, adequado as suas necessidades. Para isso, a 

estratégia incentiva a implantação de serviços que possam referenciar as demandas 

das regiões, afim de atingir a população idosa em seus diversos aspectos, através 

de uma equipe multiprofissional (BRASIL, 2014). 

 

2.2.1. Internação hospitalar 

 

Os Centros de Referência em Assistência à Saúde do Idoso com modalidade 

hospitalar, devem além de ofertar a internação clínica “padrão”, disponibilizar um 

percentual mínimo de 10% de seus leitos destinados ao atendimento de pessoas 

com idade igual ou superior a 60 anos, os quais deverão estar devidamente 

adaptados para este fim (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). 

Segundo oMinistério da Saúde (2012),esses leitos, denominados Leitos 

Geriátricos, devem estar sob responsabilidade de uma equipe multiprofissional e 

interdisciplinar, habilitada para prestar atendimento especializado em geriatria e 

gerontologia. Esse atendimento tem como base a avaliação multidimensional do 

idoso, consistindo em: 

a.Avaliação da Saúde Física: diagnósticos atuais, história patológica 

pregressas, indicadores de gravidade; 

b.Avaliação Mental: testes de humor e função cognitiva; 

c.Avaliação de Enfermagem: demandas assistenciais, capacidade funcional; 

d.Avaliação Social: rede de apoio social, necessidades de suporte, recursos 

disponíveis. 

Nesse modelo, o idoso, no momento de sua alta, é cadastrado em programas 

de desospitalização do Centro de Referência. Aqueles com quadro clínico 

compensado e estável, com suporte familiar e em condições de atendimento 

ambulatorial deverão ser encaminhados a ambulatórios especializados ou a 

Hospitais-Dia Geriátricos. Idosos que apresentarem quadros de dependência 

significativa, mesmo que compensados e estáveis, serão encaminhados para 
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acompanhamento no serviço de Assistência Domiciliar (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2002). 

 

2.2.2.  Ambulatório especializado em saúde do idoso e Hospital-Dia Geriátrico 

 

A base do atendimento nos ambulatórios especializados é o enfoque 

geriátrico/gerontológico, neles a assistência se desenvolve através das 

consultasmultiprofissionais e interdisciplinares, abrangência terapêutica, 

sensibilidade diagnóstica e orientação terapêutica incluindo também as ações não 

farmacológicas. Também devem ser desenvolvidas atividades em grupo, como os 

grupos operativos, terapêuticos, atividades socioterápicas e as atividades de sala de 

espera. Todas devem sempre envolver o idoso, seu cuidador e sua família 

garantindo-lhes orientação e apoio constante (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). 

O Hospital-Dia Geriátrico (HDG) é uma modalidade assistencial considerada 

intermediária, entre a hospitalar regular e a atenção domiciliar, que visa fornecer 

assistência a idosos cuja necessidade terapêutica e de orientação para cuidados 

não justificam a permanência contínua no ambiente hospitalar, evitando assim as 

hospitalizações. Também é indicado para o auxílio de famílias que não possuam 

condições de atender as demandas de cuidado do idoso sozinhas (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2014).  

Desse modo, o HDG, é adequado para idosos com condições diversas, como 

os que estão em recuperação clínica e cirúrgica mediata, os que necessitam de 

procedimentos técnicos que não podem ser realizados em domicílio (hemodiálise, 

quimioterapia) e para idosos que possuam incapacidades físicas e cognitivas leves 

ou médias, que possuam prognóstico para reabilitação. O atendimento é viabilizado 

por equipes multiprofissionais e interdisciplinares, especializadas em geriatria e 

gerontologia, através de um plano de cuidados que integra o idoso e sua família 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). 

 

2.2.3. Atenção Domiciliar 

 

A Atenção Domiciliar (AD), no âmbito do SUS, pode ser definida como uma 

modalidade assistencial de saúde que visa promover ações de prevenção e 

tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde em âmbito 



23 
 

domiciliar. Possui como objetivos primários a redução da demanda de internações e 

atendimentos hospitalares, a otimização da gerência de leitos e recursos financeiros 

estruturais da rede de saúde (BRASIL, 2016).   

No SUS, a Atenção Domiciliar tem por objetivo prestar assistência a usuários 

com quadro clínico estável e que necessitem de atenção à saúde em situação de 

restrição ao leito ou domicílio, de maneira definitiva ou temporária ou em estágio de 

vulnerabilidade cuja AD seja considerada a opção mais oportuna para tratamento, 

reabilitação, prevenção de agravos e paliação. Sendo organizada em modalidades, 

de acordo com a complexidade e periodicidade do cuidado (BRASIL, 2016).  

A modalidade definida como AD1, representa os usuários que necessitam de 

cuidados com menor frequência e quantitativo de intervenções profissionais, sendo 

eles de responsabilidade das equipes de atenção básica e estas apoiadas pelos 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). A modalidade AD2 contém usuários 

que apresentam afecções agudas ou crônicas, necessidades de cuidados paliativos, 

ganho ponderal em caso de bebês e tratamentos parenterais ou reabilitação, que 

demandem atendimento no mínimo semanal, afim de abreviar ou evitar 

hospitalização (BRASIL, 2016). 

São considerados usuários de AD3 os indivíduos que apresentam 

características de AD2, mas necessitam de cuidados multiprofissionais mais 

frequentes, também os que utilizam equipamento(s) ou agregação de 

procedimento(s) de maior complexidade (como a ventilação mecânica, paracentese 

de repetição, nutrição parenteral e transfusão sanguínea), usualmente demandando 

períodos maiores de acompanhamento domiciliar (BRASIL, 2016). 

Na classificação da modalidade assistencial são considerados aspectos 

clínicos, socioeconômicos e ambientais, que englobam a utilização dos serviços de 

saúde, o quadro clínico, o suporte terapêutico, a necessidade de reabilitação e 

cuidados de enfermagem, o uso de dispositivos invasivos,e também as questões 

relacionadas às condições de moradia, saneamento básico, estrutura e risco 

familiar, segurança e acessibilidade da equipe ao local (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2012). 

As modalidades AD2 e AD3 são representadas pelo "Programa Melhor em 

Casa” e contam com equipes especificas para o atendimento domiciliar, chamadas 

Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD), compostas por 

enfermeiro, médico, auxiliares ou técnicos em enfermagem, fisioterapeuta ou 



24 
 

assistente social e por Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP), com composição 

mínima de três profissionais das seguintes categorias: assistente social, 

fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, psicólogo, farmacêutico ou 

terapeuta ocupacional (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

A captação dos usuários com necessidade de AD ocorre, geralmente, através 

da avaliação da equipe de Atenção Básica, porém o número de solicitações de 

avaliação pela EMAD através de outros pontos de Apoio à Saúde [Unidades de 

pronto atendimento (UPAs), hospitais, etc.] vem aumentando consideravelmente. 

Ainda são consideradas nesse fluxo, as demandas representadas pelas solicitações 

espontâneas de famílias e a busca ativa do próprio Programa melhor em casa 

(BRASIL, 2014).  

Um dos eixos centrais da AD é a desinstitucionalização, um processo que 

proporciona, além da redução do tempo desnecessário de hospitalização, a 

otimização dos recursos das redes de atenção à saúde, diminuição dos eventos 

adversos ligados ao ambiente hospitalar, suporte emocional e resgaste de vínculos 

entre pacientes e familiares (OLIVEIRA, 2017). Este constitui-se de um modelo 

assistencial em que o paciente, seu cuidador e sua família atuam como 

protagonistas do processo de saúde-doença, promovendo troca de saberes e 

vínculos (DIAS et al., 2017). 

Nos "lares de idosos", ou casas de repouso, que são as instituições de longa 

permanência para os idosos (ILPI), a ênfase está no cuidado de custódia 24 horas. 

Os cuidados de custódia são os cuidados não médicos de pessoas com doenças 

crônicas ou deficiências, por exemplo, ajudar as pessoas a tomar banho, se arrumar 

ou outras atividades da vida diária (AVPs), ou fazer compras, finanças ou outras 

atividades instrumentais da vida diária (AIVDs). Estas instituições são 

regulamentadas pela portaria n° 810, de 22 de setembro de 1989 e são fiscalizadas 

pela Vigilância Sanitária (BRASIL, 1989). 

 

2.3. A Enfermagem Gerontológica 

 

2.3.1. Breve contexto histórico 

 

Os enfermeiros, há muito interessados no cuidado dos idosos, parecem ter 

assumido mais responsabilidades do que outras disciplinas profissionais para este 
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segmento da população. Aqui inicia-se com um pouco da história dos EUA (Estados 

Unidos da América) que em 1904, o American JournalofNursing publicou o primeiro 

artigo de enfermagem sobre o cuidado dos idosos, apresentando muitos princípios 

que continuam a guiar a prática da enfermagem gerontológica hoje (BISHOP, 1904). 

Curiosamente, este mesmo jornal apresentou um artigo intitulado "The Old 

Nurse", que enfatizou o valor dos anos de experiência da enfermeira idosa (DeWitt, 

1904). Depois que a Lei Federal do Seguro de Velhice (mais conhecida como 

Previdência Social) foi aprovada em 1935, muitos idosos tiveram uma alternativa aos 

asilos e puderam comprar hospedagem e alimentação por conta própria. Como 

muitas das casas que ofereciam esses serviços para idosos eram administradas por 

mulheres que se autodenominavam enfermeiras, essas residências mais tarde 

ficaram conhecidas como asilos (QUADAGNO, 1984). 

No Brasil, os primeiros estudos na área de cuidado dirigido ao idoso 

aparecem por volta do fim da década de 1970 e início de 1980. Onde as abordagens 

de assistência e atenção ao idoso na enfermagem começaram a tomar forma. 

 Ênfase aqui à obra de Fukuda, Arantes e Stefaneli (1980, p.1) onde as 

autoras citam: 

O crescente desenvolvimento em todas as áreas do conhecimento permitiu 
um aumento na média de vida da população em geral. Esse aumento tem 
despertado interesse especial dos estudiosos que visam atender às 
necessidades das pessoas idosas. Com a industrialização e a urbanização 
as mulheres começaram a deixar seus lares para assumir 
responsabilidades de trabalho fora de casa que as obrigaram a 
institucionalizar as pessoas idosas de sua família. 

 

A preocupação previdenciária no Brasil não difere muito a dos EUA. Em 1923, 

a Lei Eloy Chaves entrou em vigor, chamada na época de Caixas de Aposentadorias 

e Pensões (CAPs) e organizada por empresas (pelo empregado e pelo 

empregador). Somente em 1977 que foi criado o INAMPS (Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social), que posteriormente foi extinto em 1993 

após a criação da Constituição de 1988, onde houve o marco histórico da criação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) (ANSILIERO; PAIVA, 2008). 

Por muitos anos, cuidar de idosos foi um ramo impopular da prática de 

enfermagem. As enfermeiras geriátricas, aquelas que cuidam de idosos doentes, 

eram consideradas um tanto inferiores quanto as suas capacidades, nem boas o 

suficiente para ambientes de cuidados intensivos, nem prontas para se aposentar. 

As instalações geriátricas podem ter desencorajado ainda mais muitas enfermeiras 
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competentes de trabalhar nesses locais, pagando baixos salários. Pouco existia para 

contrariar o negativismo nos programas educacionais, onde as experiências com os 

idosos eram inadequadas em quantidade e qualidade e a atenção focada nos 

doentes era puramente biomédica (SIMÕES; SAPETA, 2019).  

Embora as enfermeiras estivessem entre os poucos profissionais envolvidos 

com adultos mais velhos, a gerontologia estava ausente da maioria dos currículos de 

enfermagem até recentemente. A frustração com a falta de valorização da 

enfermagem geriátrica levou a um apelo à American Nurses Association (ANA) por 

assistência na promoção do status desta área de prática. Após anos de estudos, em 

1961, a ANA recomendou a formação de um grupo de especialidades para 

enfermeiras geriátricas (KLETEMBERG et al., 2019).  

Em 1962, o Grupo de Conferência da ANA sobre Prática de Enfermagem 

Geriátrica realizou sua primeira reunião nacional. Este grupo se tornou a Divisão de 

Enfermagem Geriátrica em 1966, ganhando pleno reconhecimento como uma 

especialidade de enfermagem. Uma contribuição importante desse grupo foi o 

desenvolvimento em 1969 de Standards for Geriatric Nursing Practice, publicado 

pela primeira vez em 1970. Seguiu-se a certificação de enfermeiros por excelência 

em enfermagem geriátrica, com os primeiros 74 enfermeiros alcançando esse 

reconhecimento em 1975 (MAUK, 2010).  

O nascimento do Jornal da Enfermagem Gerontológica (Journal of 

Gerontological Nursing), a primeira revista profissional a atender às necessidades e 

interesses específicos das enfermeiras gerontológicas, também ocorreu em 1975. 

Ao longo da década de 1970, as enfermeiras tornaram-se cada vez mais 

conscientes de seu papel na promoção de uma experiência de envelhecimento 

saudável para todos os indivíduos e na garantia do bem-estar dos idosos adultos 

(ELIOPOULOS, 2013). 

Como resultado, eles expressaram interesse em mudar o nome da 

especialidade de enfermagem geriátrica para gerontológica para refletir um escopo 

mais amplo do que o cuidado de idosos. Em 1976, a Divisão de Enfermagem 

Geriátrica se tornou a Divisão de Enfermagem Gerontológica (TOUHY; JETT, 2013). 

De acordo com Eliopoulos (2013), nas últimas décadas, a especialidade da 

enfermagem gerontológica conheceu um profundo crescimento. Considerando que 

apenas 32 artigos sobre o tema da assistência de enfermagem ao idoso foram 

listados no Índice Cumulativo da Literatura de Enfermagem em 1956, e apenas o 
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dobro desse número apareceu uma década depois, o número de artigos publicados 

cresceu consideravelmente desde então. Os textos de enfermagem gerontológica 

cresceram de poucos na década de 1960 para dezenas atualmente, e a quantidade 

e a qualidade dessa literatura também têm aumentado. 

No Brasil, de acordo com revisão realizada por Kletemberg et al. (2010), o 

aumento quantitativo dos pesquisadores em enfermagem gerontológica permitiu, em 

1996, a realização da I Jornada Brasileira de Enfermagem Geriátrica e 

Gerontológica, em Florianópolis. 

Um número crescente de escolas de enfermagem está incluindo cursos de 

enfermagem gerontológica em seus programas de graduação e oferecendo graus 

avançados com especialização nesta área. A certificação oferece um meio pelo qual 

os conhecimentos e competências do enfermeiro são validados por uma 

organização profissional de enfermagem. No Brasil, pelo E-MEC, ferramenta do 

Ministério da Educação (MEC) para pesquisa e cursos validados no Brasil, constam 

449 cursos de pós-graduação (lato sensu, ou seja, especialização) (MEC, 2020). 

Enfermeiros registrados podem receber certificação como generalista em 

enfermagem gerontológica com um diploma de graduação em Enfermagem e 2 anos 

de experiência na especialidade ou certificação avançada como enfermeiro clínico 

especialista em enfermagem gerontológica ou enfermeiro gerontológico com pós-

graduação e experiência adicional (MEC, 2020).  

A administração de enfermagem em cuidados de longa duração, enfermagem 

gerontopsiquiátrica, reabilitação geriátrica e outras áreas de subespecialização 

evoluíram; muitas associações de especialidades de enfermagem desenvolveram 

documentos de posicionamento relacionados à integração da enfermagem 

gerontológica em sua prática de especialidade exclusiva (muitas vezes são 

publicados nos sites da associação) (SBGG, 2020). 

O Hartford Institute for Geriatric Nursing, estabelecido na década de 1990, 

tem contribuído significativamente para o avanço da especialidade nos EUA, 

identificando e desenvolvendo as melhores práticas e facilitando a implementação 

dessas práticas. Em 2003, colaborou com a American AcademyofNursing e a 

American Association of Colleges of Nursing para desenvolver a Hartford Geriatric 

Nursing Initiative, que contribuiu significativamente para o crescimento da prática 

baseada em evidências na especialidade (BEZERRA; DE ALMEIDA; NÓBREGA-

THERRIEN, 2012). 



28 
 

No Brasil o artigo intitulado “Envelhecimento populacional: Uma Realidade 

Brasileira” (VERAS; RAMOS; KALACHE, 1987) apresentou tendências de 

mortalidade, fertilidade e expectativa de vida do início do século XX até 2015 e 

mostrava que o Brasil passaria por um processo de envelhecimento comparável aos 

dos países desenvolvidos.  

Dois anos depois, a Associação Nacional de Gerontologia publicou o relatório 

“Recomendações de políticas para a terceira idade nos anos 90”, exortando os 

governos a priorizar as questões relacionadas ao envelhecimento durante o 

seminário Nacional "O idoso na Sociedade Atual" no ano de 1989 na cidade de 

Brasília (DF). O relatório argumentou que os problemas sociais não devem ser 

medidos apenas pela porcentagem de um determinado grupo da população total, 

mas sim pelas condições de vida desse grupo. Também afirmou que o país não 

possuía dados precisos e específicos sobre a população idosa (FERNANDES et al., 

1989). 

Somente em 1988 é que o envelhecimento da população brasileira passou a 

fazer parte da pauta de pesquisas da Associação Nacional de Estudos 

Populacionais (ABEP), que reúne estudiosos para o intercâmbio científico e análise 

das tendências demográficas nacionais. Desde então, o número de pesquisadores, 

estudos e publicações sobre o envelhecimento aumentou de maneira notável no 

Brasil (BEZERRA; DE ALMEIDA; NÓBREGA-THERRIEN, 2012). 

A realidade hoje, é que um crescente número de indivíduos mais velhos está 

chefiando famílias multigeracionais ou cuidando de familiares mais jovens. Estão 

mais bem informados sobre suas condições de saúde e esperam ter explicações 

para as decisões de tratamento. Muitos estão usando terapias complementares e 

alternativas e abordagens que integram essas terapias ao tratamento convencional, 

como a ioga, por exemplo (RAMANATHAN; BHAVANANI; TRAKROO, 2017). 

O idoso de hoje não quer apenas as suas doenças tratadas, mas também 

quer melhorar suas funções para que possa desfrutar de uma vida ativa e 

significativa. Eles podem fazer escolhas que dispensam tratamentos que podem 

estender a quantidade de vida para aqueles que oferecem a liberdade de desfrutar 

de uma alta qualidade de vida pelo tempo que resta. Esses desafios exigem que os 

enfermeiros não apenas tenham conhecimento sobre o envelhecimento e cuidados 

geriátricos, mas também sejam capazes de avaliar o que é importante para a pessoa 
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idosa e fornecer cuidados que abordem esse indivíduo de forma holística (FESTI; 

TAMSURI, 2017).  

A Enfermagem Gerontológica evoluiu, onde nos primórdios da escrita e 

pesquisa o foco era fornecer fatos sobre o processo de envelhecimento e as 

modificações singulares que eram necessárias para avaliar, planejar e prestar 

cuidados adequados aos idosos. Agora se entende que uma abordagem generalista 

no cuidado ao idoso é inadequada à medida que a diversidade dessa população 

cresce (FESTI; TAMSURI, 2017).  

Além de esperar do enfermeiro gerontológico auxílio no manejo de suas 

condições médicas, os idosos de hoje podem buscar orientações sobre a seleção de 

exercícios para melhorar a sua função mental; informar-se sobre o valor de um 

suplemento fitoterápico em relação ao medicamento prescrito ou perguntar sobre 

estratégias para preencher o 'vazio' decorrente da aposentadoria de um emprego de 

que gostavam, etc. (SÁNCHEZ-VALLE; ABAD; LLORENTE-BARROSO, 2017). 

A enfermagem gerontológica, de fato, avançou rapidamente e tudo indica que 

esse crescimento continuará. Junto com o crescimento da especialidade, houve um 

aumento da consciência da complexidade da enfermagem gerontológica. Os idosos 

exibem grande diversidade em termos de estado de saúde, formação cultural, estilo 

de vida, arranjo de moradia, status socioeconômico e outras variáveis (FESTI; 

TAMSURI, 2017).  

 

2.3.2. A Educação em saúde na Gerontologia 

 

O processo de enfermagem na área gerontológica é uma abordagem em 

etapas para avaliar e cuidar do idoso. As etapas do processo de enfermagem 

incluem avaliação, diagnóstico de enfermagem, planejamento e intervenção. É uma 

ferramenta importante para colocar em prática, através de um método sistemático de 

resolução de problemas para determinar as necessidades de saúde de um indivíduo 

saudável ou doente e para fornecer cuidados personalizados (PIERRE; CONLEY, 

2017). 

O PE ajuda o enfermeiro a planejar a educação eficaz do paciente em etapas 

gerenciáveis e familiares. Essas etapas básicas do processo de enfermagem 

(planejamento, implementação e avaliação) fornecem uma estrutura específica para 

o planejamento de sessões de ensino. Dado o tempo cada vez mais reduzido de 
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internações hospitalares e quanto maior o tempo necessário para que os idosos 

processem novas informações, um plano de ensino bem organizado é essencial 

para proporcionar experiências educacionais de qualidade para os idosos (TONEY-

BUTLER; THAYER, 2019). A educação em saúde vem atuar na prevenção de 

doenças e agravos ao bem-estar humano, intensifica a redução de custos junto aos 

vários cenários da assistência e favorece a promoção do autocuidado e o 

desenvolvimento do comprometimento do paciente sobre decisões relacionadas à 

sua saúde (CHAVES et al., 2006).  

Considerando que a educação em saúde abrange o comprometimento da 

população sobre seus hábitos e estilos de vida, sobressai a importância da 

enfermagem como profissão de engajamento social, sensível às demandas e aos 

direitos humanos, inclusive, como ciência que busca novas metodologias para o 

alcance da melhoria da qualidade de vida e da assistência, através de atividades 

que sejam educativas em saúde e ações apropriadas (LOPES; DOS ANJOS; 

PINHEIRO, 2009). 

A enfermagem é uma arte de cuidar e a ciência cuja essência e 

especificidade são o cuidado ao ser humano, individualmente, na família ou na 

comunidade de modo integral e holístico, desenvolvendo de forma autônoma ou em 

equipe, atividades de promoção, proteção, prevenção, reabilitação e recuperação da 

saúde. O cuidar em enfermagem tem um sentido amplo, onde envolve o estado de 

saúde, de doença e continua mesmo após a morte (FIGUEIREDO, 2010). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Desenho do Estudo 

 

 Esta pesquisa tratou-se de uma revisão sistemática da literatura (RSL) de 

estudos que abordam as intervenções de enfermagem na saúde do idoso. 

RevisãoSistemáticaé o tipo de pesquisa que organiza, critica, integra as evidências 

disponíveis publicadas na área da saúdeetenta reunir todas as evidências empíricas 

que se enquadram nos critérios de elegibilidade pré-especificados para responder a 

uma pergunta de pesquisa específica. Ele usa métodos explícitos e sistemáticos que 

são selecionados com o objetivo de minimizar o viés, proporcionando assim 

resultados mais confiáveis a partir dos quais podem ser tiradas conclusões e 

tomadas decisões (HIGGINS; THOMAS, 2019). 

 A Revisão Sistemática deve conter as seguintes etapas: Formulação do 

problema; definição dos critérios de inclusão e exclusão; estratégia de busca, 

localização e seleção das publicações, avaliação da qualidade dos estudos, 

extração dos dados, análise e apresentação dos resultados; Interpretação dos 

resultados e disseminação desses (HIGGINS; THOMAS, 2019). 

Para a elaboração da questão de pesquisa utilizou-se a Estratégia PICo, 

acrônimo às palavras População, Conceito e Contexto (Tabela 1).  

 

Quadro 1 -Apresentação dos Dados a partir da Estratégia PICo 

Acrônimo  Conceito Questão de Estudo 

P População Idosos 

I Interesse Intervenções de Enfermagem 

Co Contexto Diferentes contextos de 
intervenções e cuidados à 
saúde 

Fonte: Autor,2020. 

 

Portanto, para a realização dessa revisão sistemática utilizou-se a seguinte 

questão: Quais são as evidências científicas sobre a aplicação das Intervenções de 

Enfermagem na Saúde do Idoso, em diferentes contextos de saúde? 

 

 

 



32 
 

3.2. Estratégias de busca e seleção dos artigos 

 

A busca dos artigos aconteceu entre setembro e dezembro de 2020 e para 

essa etapa foi escolhido o indexador National Library of Medicine (PubMed 

Central®), que retorna artigos disponíveis nas seguintes bases de dados: 

MEDLINE,Cumulative Index to Nursing and Allied Health (CINAHL), COCHRANE; 

EMBASE (da Elsevier), e indexador LILACS (Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde). Como protocolo, foram seguidas as recomendações 

de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses, e os 

protocolos do PRISMA que estão disponíveis em: http://www.prisma-statement.org/. 

A busca foi realizada entre setembro e novembro de 2020.Para a estratégia de 

busca foram utilizados os operadores booleanos “OR” e “AND” para ligar os termos 

de busca identificados no Medical Subject Headings (MeSH) e nos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS) e alguns termos livres, conforme descrito no quadro 1. 

 

Quadro 2- Descritores exatos, conceitos e termos livres de busca utilizados para a RSL. 

Descritor Exato Conceito Termos livres relacionados 

Processo de 
Enfermagem/ 
NursingProcess/ 
Proceso de 
Enfermería. 

Reunião de todas as atividades 
de enfermagem que incluem 
diagnóstico (identificação de 
necessidades), intervenção 
(prestação de cuidados) e 
avaliação (efetividade dos 
cuidados prestados). 

“Nursing Processes”, “Process, Nursing”, 
"Processes, Nursing" "Proceso de 
Enfermería","Processo de Enfermagem", 
"Processos de Enfermagem", "Procesos de 
Enfermería". 

Enfermagem 
Geriátrica/ 
GeriatricNursing/ 
Enfermería 
Geriátrica. 

Atendimento de enfermagem 
ministrado aos pacientes idosos 
em casa, no hospital, ou em 
instituições especiais como 
casas de repouso (nursing 
homes), instituições 
psiquiátricas, etc. 

"Geriatric Nursings", "Nursing, Geriatric", 
"Nursings, Geriatric", "gerontological 
nursing", "gerontology nursing". 

Saúde do Idoso/ 
Health of the Elderly/ 
Salud del Anciano 

Refere-se à saúde e bem-estar 
das pessoas de idade avançada 
e à prestação de cuidados de 
saúde adaptados aos 
problemas especiais dessas 
pessoas. A saúde na terceira 
idade depende, sobretudo, dos 
cuidados no passado. 

"Aging Health", "Elderly Health", "Health 
ofAgedPersons", "Health ofElders", "Health 
oftheAged", "SaluddelAnciano", "Saúde do 
Idoso", "Saúde da Pessoa Idosa", "Saúde 
da Terceira Idade", "Salud de la Persona 
Anciana", "Salud de la Persona Mayor", 
"Salud de laTerceraEdad". 

Fonte: Autor,2020. 
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Assim, com base nos elementos da estratégia PICo, foram construídas as 

expressões apresentadas na tabela 2. 

Quadro3-Expressões de busca utilizadas nas bases de dados incluídas no estudo 
 

Bases de 
Dados 

Expressão de Busca 

 
 
 
 
MEDLINE 
via Pubmed 

("Nursing Process"[mh] OR "Nursing Process"[tiab] OR "Nursing Processes"[tiab] OR 
"Process Nursing"[tiab] OR "Processes Nursing"[tiab]) AND ("Geriatric Nursing"[mh] 
OR "Geriatric Nursing"[tiab] OR "Geriatric Nursings"[tiab] OR "Nursing Geriatric"[tiab] 
OR "Nursings Geriatric"[tiab] OR "gerontological nursing"[tiab] OR "gerontology 
nursing"[tiab]) AND ("Health of the Elderly"[mh] OR "Health of the Elderly"[tiab] OR 
"Aging Health"[tiab] OR "Elderly Health"[tiab] OR "Health of Aged Persons"[tiab] OR 
"Health of Elders"[tiab] OR "Health of the Aged"[tiab] OR ((health[tiab]) AND 
("aged"[tiab] OR elderly[tiab] OR "old age"[tiab] OR "older adult"[tiab] OR aging[tiab] 
OR senior*[tiab] OR senium[tiab] OR ancient*[tiab]))) 

 
 
 
 
 
LILACS 

(mh:"Nursing Process" OR tw:("Nursing Process" OR "Nursing Processes" OR 
"Process Nursing" OR "Processes Nursing" OR "Proceso de Enfermería" OR 
"Processo de Enfermagem" OR "Processos de Enfermagem" OR "Procesos de 
Enfermería")) AND (mh:"Geriatric Nursing" OR tw:("Geriatric Nursing" OR "Geriatric 
Nursings" OR "Nursing Geriatric" OR "Nursings Geriatric" OR "gerontological nursing" 
OR "gerontology nursing" OR "EnfermagemGeriátrica" OR "EnfermeríaGeriátrica")) 
AND (mh:"Health of the Elderly" OR tw:("Health of the Elderly" OR "Aging Health" OR 
"Elderly Health" OR "Health of Aged Persons" OR "Health of Elders" OR "Health of the 
Aged" OR "Salud del Anciano" OR "Saúde do Idoso"OR "Saúde da Pessoa Idosa" OR 
"Saúde da Terceira Idade" OR "Salud de la Persona Anciana" OR "Salud de la 
Persona Mayor" OR "Salud de la TerceraEdad") OR (tw:(health) AND tw:("aged" OR 
elderly OR "old age" OR "older adult" OR aging OR senior* OR senium OR ancient*))) 

 
 
 
EMBASE 

'('nursing process'/exp OR 'nursing process' OR 'nursing processes' OR 'process 
nursing' OR 'processes nursing') AND ('geriatric nursing'/exp OR 'geriatric nursing' OR 
'geriatric nursings' OR 'nursing geriatric' OR 'nursings geriatric' OR 'gerontological 
nursing' OR 'gerontology nursing') AND ('health of the elderly' OR 'aging health' OR 
'elderly health' OR 'health of aged persons' OR 'health of elders' OR 'health of the 
aged' OR (health AND ('aged' OR elderly OR 'old age' OR 'older adult' OR aging OR 
senior* OR senium OR ancient*))) 

 
 
 
 
 
 
 
Cochrane 

#1 MeSH descriptor: [Nursing Process] explode all trees 1816 
#2 "Nursing Process" OR "Nursing Processes" OR "Process Nursing" OR 
"Processes Nursing" 133 
#3 #1 OR #2 1886 
#4 MeSH descriptor: [Geriatric Nursing] explode all trees 176 
#5 "Geriatric Nursing" OR "Geriatric Nursings" OR "Nursing Geriatric" OR 
"Nursings Geriatric" OR "gerontological nursing" OR "gerontology nursing" 480 
#6 #4 OR #5 480 
#7 "Health of the Elderly" OR "Aging Health" OR "Elderly Health" OR "Health of 
Aged Persons" OR "Health of Elders" OR "Health of the Aged" 271 
#8 (health) AND ("aged" OR elderly OR "old age" OR "older adult" OR aging OR 
senior* OR senium OR ancient*) 111759 
#9 #7 OR #8 111761 
#10 #3 AND #6 AND #9 63 

 
 
 
CINAHL 

("Nursing Process" OR "Nursing Processes" OR "Process Nursing" OR "Processes 
Nursing") AND ("Geriatric Nursing" OR "Geriatric Nursings" OR "Nursing Geriatric" OR 
"Nursings Geriatric" OR "gerontological nursing" OR "gerontology nursing") AND 
("Health of the Elderly" OR "Aging Health" OR "Elderly Health" OR "Health of Aged 
Persons" OR "Health of Elders" OR "Health of the Aged" OR ((health) AND ("aged" OR 
elderly OR "old age" OR "older adult" OR aging OR senior* OR senium OR ancient*))) 

Fonte: Autor (2020). 
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Na seleção dos artigos a partir dos dados retirados de cada indexador ou 

base de dados realizou-se, primeiramente, a leitura dos títulos e resumos dos 

periódicos selecionados com o objetivo de refinar a amostra por meio de critérios de 

inclusão e exclusão.  

A seleção dos estudos foi realizada de forma independente por dois revisores 

e, no caso de discordâncias, estas seriam resolvidas por um terceiro revisor. Na 

primeira triagem foram excluídos artigos anteriores ao ano de 2000, dando 

preferência aos artigos dos últimos cinco anos e advindos de pesquisas aplicadas 

como estudos aplicados, transversais e survey. Os critérios de exclusão na primeira 

foram: falta de resumo nas plataformas de busca online; artigos anteriores a data de 

publicação (<2000); outros idiomas que não o inglês, português ou espanhol; 

estudos duplicados; dissertações, teses ou revisões de qualquer desenho.  

Para mostrar de forma dinâmica e facilitada o que foi analisado e para 

comparação de resultados foi elaborado o Quadro 3(no capítulo de Resultados) 

onde consta o título do periódico de inclusão, a base de inserção, ano e a 

qualificação de acordo com o resultado da lista de jornais por país Scimago Journal 

& Country Rank devendo ser superior ou de igual qualidade Q2.  

Após a primeira triagem, a segunda triagem dos artigos com leitura completa 

de resumo e corpo de texto teve como critérios de elegibilidade: 

Critérios de Inclusão:  

a) Tipo de participantes: estudos com idosos de 60 anos ou mais, faixa etária 

definida pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 2002); 

b) Conceito: Foram considerados estudos com aplicação de Intervenções de 

Enfermagem; 

c) Contexto: Estudos desenvolvidos em diferentes contextos de cuidados à saúde; 

d) Tipos de Estudo: Artigos científicos, de qualidade e relevância científica alta; com 

fator de impacto determinante. 

 

2. Critérios de Exclusão: estudos que não abordassem a Intervenções de 

Enfermagem em Saúde do Idoso, estudos que foram desenvolvidos em outros 

ambientes que não fossem os de cuidados à saúde, estudos piloto, relatos de caso e 

caso clínico, estudos etnográficos, estudos comparativos, revisões de literatura, de 

escopo, sistemáticas ou metanálises, e estudos em idiomas que não fossem o 

português, inglês e espanhol. 



35 
 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Caracterização e análise dos estudos 

 

A análise dos dados foi realizada através da extração dos seguintes dados 

dos estudos: Tipo de pesquisa, objetivo e resultados/conclusões. Estas informações 

foram organizadas em um quadro (Quadro 4) a fim de otimizar sua leitura e a 

interpretação. Com relação aos periódicos das publicações, todos eram dirigidos à 

temática. No que diz respeito aos assuntos de autoria, os artigos que continham 

mais de três autores se sobressaíram, na sua maioria mestrandos, mestres, 

doutorandos e doutores, de áreas de especialidade médica ou de enfermagem, 

principalmente Geriatria e Gerontologia.  

Em revisão sistemática de estudos sobre o uso das intervenções de 

enfermagem para implementar as melhores práticas de cuidados para os idosos, 

efetuada entre 1 de setembro e 23 de dezembrode 2020, na base de 

dadosMEDLINE foram encontrados 274 resultados; na CINAHL 34,COCHRANE 63; 

naEMBASE 81 ena LILACS 24 registros, no total foram encontradas 476 referências.  

Não foi efetuada busca manual por referências. Após a remoção de 

duplicatas, permaneceram 475 referências. Destas, na primeira triagem, pela leitura 

de títulos, resumos, pela qualidade da revista (jornal) pelo Scimagoou Qualis, pelo 

ano de publicação, idioma da publicação e tipo de pesquisa foram selecionadas 55. 

Após análise dos textos na íntegra, na segunda triagem 27 referências foram 

excluídas pois: 5 não responderam ao tema, 3 eram revisão de literatura, 2 estavam 

em outros idiomas, 7 não tinham o texto completo disponível, 3 não tinham 

qualidade de publicação, 2 não estavam disponíveis na base de dados de origem, 

2eram estudos piloto, 1 estudo de caso, 1 estudo de qualificação de projeto e1 teste 

de software (área de informática). No final, restaram 22 artigos para discussão 

(Figura 3). 
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Figura 3-Fluxograma de seleção dos estudos  

Fonte: Autor (2020). 

 

As bases de dados LILACS e EMBASE tiveram zero (n=0) contribuição 

nafase de seleção final e não fizeram parte dos resultados. Sendo assim, os 22 

estudos selecionados foram oriundos da PUBMED, CINAHL e COCHRANE. 

Busca no indexador National Library of Medicine (PubMed Central®), que retorna artigos 

disponíveis na base de dados MEDLINE; Cumulative Index toNursingandAllied Health 

(CINAHL); COCHRANE; EMBASE (da Elsevier); LILACS (Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde). 

476 referências 

Excluída 1 publicação por estar 
duplicada.   

475 referências 
Excluídas na primeira 
triagem 420 referências que 
não preencheram critérios 
de inclusão pré-
estabelecidos. 

55 referências 
após primeira 
triagem. 

Após a segunda triagem 33 referências 
foram excluídas:  
9 não responderam ao tema;   
4 eram revisão de literatura;  
2 outros idiomas que não os incluídos;  
7 não tinham o texto completo 
disponível;  
3 não tinham qualidade de publicação;  
2 não estavam disponíveis na base de 
dados de origem;   
3 estudos piloto; 
1 estudo de caso; 
1 estudo de qualificação de projeto; 
1 teste de software (área de TI). 

Seleção final após última 
triagem: 

22 artigos 
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As bases de dados CINAHL e PUBMED juntas somaram 9 artigos. Esses 

estudos foram organizados em um quadro e apresentados quanto ao título, país de 

origem, nome do periódico e ano de publicação. Conforme demonstra o Quadro 2, a 

seguir. 

 

Quadro 4 – CINAHL, PUBMED e COCHRANE: Títulos dos Artigos, país de origem, qualidade 

da publicação, nome do periódico e ano da publicação. 

Título do artigo País Qualidade da publicação, periódico e 
ano da publicação 

1. Elderly attention to health 
strategy in the family: action of nurses. 

Brasil Q2 - Escola de Enfermagem da USP, 
2010.  

2. Resident-oriented care in 
nursing homes: effects on nurses. 

Holanda Q1 - Journal of Advanced Nursing, 2004. 

3. Evaluation of the applicability 
of the clinical care classification 
system to the care of elderly nursing 
home residents. 

Turquia Q2 - CIN: Computers, Informatics, Nursing, 
2013. 

4. Walking on the edge: 
meanings of living in an ageing body 
and using a walker in everyday life–a 
phenomenological hermeneutic study. 

Suécia Q2 - International journal of Older People 
Nursing, 2013. 

5. Leisure activities among older 
Germans–a qualitative study. 

Alemanha Q2 - International Journal of Older People 
Nursing, 2013. 

6. Promoting good health in 
people aged over 75 in the community 

País de 
Gales 

Q2 - Nursingolderpeople, 2009. 

7. Effectiveness of a 
Falls‐and‐Fracture Nurse Coordinator 
to Reduce Falls: A Randomized, 

Controlled Trial of At‐Risk Older 
Adults. 

EUA Q1 - Journal of the American Geriatrics 
Society, 2008. 

8. Using nurse practitioners to 
implement best practice care for the 
elderly during hospitalization: the 
NICHE journey at the University of 
Virginia Medical Center 

EUA Q2 - Critical Care Nursing Clinics of North 
America, 2007. 

9. Evaluation of a model of 
nursing care for older patients using 
participatory action research in an 
acute medical ward. 

Austrália Q1 - Journal of Clinical Nursing, 2006. 

10. A family-focused delirium 
educational initiative with practice and 
research implications 

EUA Q2-Gerontology &geriatricseducation, 
2016. 

11. The quality of nursing home 
care: do the opinions of family 
members change after implementation 

of emotion‐oriented care? 

Holanda Q2 - Journal of Advanced Nursing, 2001. 

12. The implementation of 
Snoezelen in psychogeriatric care: an 
evaluation through the eyes of 
caregivers. 

Holanda Q1 - International journal of nursing 
studies, 2004. 

13. GAPN post-acute care 
coordination improves hip fracture 
outcomes. 

EUA Q2 - Western journal of nursing Research, 
2007. 
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14. Effect of a creative‐bonding 
intervention on Taiwanese nursing 

students' self‐transcendence and 
attitudes toward elders. 

Taiwan Q1 - Research in Nursing & Health, 2009. 

15. The assessment of a hospital-
based care management model for 
long-term care services. 

Taiwan Q2 - The journal of nursing research: JNR, 
2004. 

16. Effectiveness of a 

Falls‐and‐Fracture Nurse Coordinator 
to Reduce Falls: A Randomized, 

Controlled Trial of At‐Risk Older 
Adults. 

Nova 
Zelândia. 

Q1 - Journal of the American Geriatrics 
Society, 2008. 

17. Falls prevention revisited a 
call for a new approach. 

Austrália Q1 - Journal of clinical Nursing, 2004. 

18. Family practice nurses 
supporting self-management in older 
patients with mild osteoarthritis: a 
randomized trial. 

Holanda Q1 - BMC Family Practice, 2008. 

19. Compliance in a randomized 
controlled trial: the implementation of 

emotion‐orientated care in 
psycho‐geriatric facilities. 

Holanda Q1 - Journal of Advanced Nursing, 2002. 

20. The impact of fall risk 
assessment on nurse fears, patient 
falls, and functional ability in long-term 
care. 

Canadá Q1 - Disabilityandrehabilitation, 2016. 

21. A cluster‐randomized trial of 
an educational intervention to reduce 
the use of physical restraints with 
psychogeriatric nursing home 
residents. 

Holanda Q1 - Journal ofthe American Geriatrics 
Society, 2009. 

22. The Savvy Caregiver 
program: the demonstrated 
effectiveness of a transportable 
dementia caregiver psychoeducation 
program. 

EUA Q2 - Journal of gerontological nursing, 
2007. 

Fonte: Autor, 2020 

 

A prevalência dos estudos quanto à sua origem (Figura 4), foi na Holanda 

com 6 estudos (28%), seguido pelos EUA com 5 (24%), Taiwan e Austrália ambos 

com 2 estudos (9%); os outros 6 países, Brasil, País de Gales, Nova Zelândia, 

Alemanha, Suécia e Turquia ficaram com apenas um estudo (5%) na seleção final. 
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Figura 4 – Países de origem dos estudos selecionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Quanto à qualidade dos estudos apresentados, 11 (50%) eram Q1 e 11 (50%) 

Q2 no ano de sua publicação. Visando favorecer o alcance do objetivo da pesquisa, 

os objetivos, resultados e conclusões dos estudos foram dispostos no Quadro 4 e 

analisados quanto ao seu conteúdo. 

 

Quadro 5 - Síntese dos artigos analisados. 

Artigo Tipo de  
Pesquisa 

Objetivos Resultados/Conclusões 

1 Estudo 
descritivo 

exploratório. 

Identificar as possíveis 
dificuldades vivenciadas 
pelos enfermeiros na 
prestação de cuidados de 
saúde ao idoso; 
Identificar os cursos de 
qualificação profissional 
realizados pelo enfermeiro 
para a atenção à saúde do 
idoso, bem como suas 
necessidades educacionais. 

- Desafios para a execução: a aquisição de 
dados precisos dos pacientes idosos, a baixa 
assimilação das atividades educativas; a 
baixa atenção dos familiares, a baixa 
resolutividade dos problemas de saúde, a 
impossibilidade de oferecer respostas 
rápidas às demandas sociais e a 
necessidade de aprendizado relacionado ao 
exame físico. Observaram que os cursos de 
qualificação de profissionais para atuar na 
atenção à saúde do idoso ocorreram durante 
a graduação, embora notem a falta de 
oportunidades e ofertas. Destacaram a 
necessidade de aprofundar o processo de 
envelhecimento, mencionando que o curso 
atendeu às suas necessidades de 
aprendizagem. 

Brasil…

EUA
24%

Holanda
28%

Taiwan
9%

Australia
9%

Nova zelândia
5%

Sué…

Turquia
5%

Alemanha
5%

País de …
Brasil

EUA

Holanda

Taiwan

Australia

Nova zelândia

Suécia

Turquia
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2 Desenho 
quase -

experimental. 

Investigar até que ponto as 
várias características dos 
cuidados orientados para 
residentes foram 
implementadas e seus 
efeitos sobre as 
características do trabalho 
dos enfermeiros e os 
resultados psicológicos e 
comportamentais em três 
lares de idosos holandeses. 
. 

A intervenção pareceu ser apenas 
parcialmente bem-sucedida. A maioria dos 
resultados esperados em relação às 
características do trabalho e aos resultados 
psicológicos e comportamentais não se 
concretizou. 

3 Desenho 
quase -

experimental. 

Traduzir o Sistema de 
Classificação de Cuidados 
Clínicos para o turco e 
avaliar sua aplicabilidade ao 
cuidado de idosos residentes 
em lares de idosos. 

Os achados indicam que o Sistema de 
Classificação de Cuidados Clínicos é útil 
para determinar as necessidades do idoso, 
proporcionando cuidados de enfermagem 
adequados e possibilitando a avaliação do 
processo 

4 Estudo 
fenomenológi

co 
hermenêutic

o 

Esclarecer os significados da 
experiência vivida em um 
corpo que envelhece e o uso 
do andador no cotidiano. As 
entrevistas foram realizadas 
com sete pessoas idosas 
com idades entre 79-95 
anos. 

Evidenciaram a importância de refletir sobre 
esse fenômeno como profissional de saúde e 
ao mesmo tempo atender às necessidades 
de cuidado dos idosos usuários de andador. 
O enfermeiro precisa considerar o andador 
como um bem pessoal e valorizado do 
indivíduo e manuseá-lo de acordo com o 
idoso, colocando o andador próximo à mão 
com os freios travados para dar um suporte 
seguro. 

5 Estudo 
qualitativo. 

Determinar as atitudes de 
idosos para identificar os 
tipos de usuários de 
instalações de lazer. 

As atitudes em relação às atividades de lazer 
podem ser descritas como uma combinação 
de duas dimensões: o grau de envolvimento 
social e o refinamento desejado de hobbies e 
interesses. Os enfermeiros comunitários que 
organizam tardes sociais precisam avaliar 
essas atitudes e devem orientar a dinâmica 
social de uma forma que facilite o acesso 
dos recém-chegados. 

6 Todos os 
idosos 

receberam 
uma 

avaliação em 
suas próprias 

casas por 
enfermeira 
qualificada, 

que 
estabeleceu 
seu estado 
de saúde e 
bem-estar. 

Melhorar a detecção precoce 
e prevenção de doenças. 
Auxiliar no manejo de 
doenças crônicas. 
Facilitar a implementação do 
processo de avaliação 
unificado. 
 

O projeto resultou na redução de internações 
hospitalares por fratura de fêmur, pneumonia 
e acidente vascular cerebral durante o 
período de 2004 a 2006. 

7 Ensaio 
controlado 

randomizado
. 

Avaliação de enfermagem 
domiciliar dos fatores de 
risco de quedas e fraturas e 
perigos domésticos, 
encaminhamento para 
intervenções comunitárias 
apropriadas e programa de 
exercícios de força e 
equilíbrio. O grupo controle 

Esta intervenção liderada por enfermeiros 
não foi eficaz na redução de quedas em 
idosos que já haviam caído anteriormente. A 
implementação e adesão às medidas de 
prevenção de quedas dependiam do 
encaminhamento a outros profissionais de 
saúde que atuassem em sua prática clínica 
habitual. Isso pode ter limitado a eficácia das 
intervenções. 
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recebeu cuidados habituais e 
visitas sociais. 

8 Observacion
al 

Implementar melhores 
práticas de cuidados para 
idosos durante a 
hospitalização. 

O compromisso de construir uma equipe 
colaborativa em qualquer ambiente de saúde 
é benéfico para o paciente e todos os 
participantes. Promove a comunicação em 
situações emergentes difíceis e promove o 
respeito entre os membros da equipe que 
possuem habilidades variadas para contribuir 
com o cuidado do paciente. Mais importante 
ainda, a colaboração mantém o paciente 
geriátrico focado, com função e prevenção 
de complicações fundamentais para o 
cuidado e a recuperação do indivíduo. 

9 Pesquisa-
ação 

participativa 

Estabelecer uma base de 
evidências para um modelo 
de atenção em evolução. 

Demonstrou a eficácia de um novo modelo 
de cuidados de enfermagem na melhoria da 
qualidade dos cuidados de enfermagem para 
pacientes idosos no ambiente de enfermaria 
de cuidados médicos agudos. É significativo 
por causa de sua base de evidências e 
demonstra como o processo de pesquisa-
ação participativa capacitou os enfermeiros 
para fazer mudanças sustentáveis em sua 
prática. Portanto, estar envolvido no 
processo de tomada de decisão forneceu um 
incentivo para implementar mudanças 
ativamente. 

10 Estudo de 
iniciativa 

educacional 

Desenvolver um folheto 
educacional com foco no 
cuidador baseado em 
evidências que as 
enfermeiras da linha de 
frente possam usar para 
fornecer informações sobre o 
delirium às famílias e para 
iniciar intervenções dirigidas 
pela família no tratamento do 
delirium. 
 

Uma abordagem de consenso de 
especialistas iterativa pode ser usada para 
desenvolver um folheto para famílias. As 
principais áreas de conteúdo ajudaram as 
famílias a compreender a diferença entre 
delirium e demência, sinais e sintomas, 
causas e estratégias que os membros da 
família podem usar para prevenir o delirium. 
Um Folheto educacional com foco no 
cuidador é uma intervenção a ser usada no 
direcionamento a adultos mais velhos 
hospitalizados com delirium. 

11 Ensaio 
clínico 

randomizado 

Avaliar a qualidade de um 
serviço de Home Care após 
Implementação dos cuidados 
orientados para a emoção. 

Em sua maioria, os familiares tiveram uma 
opinião positiva sobre os cuidados 
domiciliares. Em geral, a implementação de 
cuidados orientados para a emoção não 
levou a uma avaliação mais positiva. 

12 Projeto de 
grupo de 

controle pré-
teste-pós-

teste 
randomizado 

Obter informações sobre o 
processo de implementação 
de snoezelen no tratamento 
da demência de 24 horas. 
 

Os resultados indicaram que a 
implementação de Snoezelen efetuou uma 
mudança de cuidados orientados para 
tarefas para cuidados orientados para 
residentes. Os auxiliares de enfermagem 
também experimentaram mudanças no nível 
de residente e mudanças organizacionais. 
No entanto, a falta de intervenção na 
estrutura organizacional e fatores 



42 
 

obstrutivos, como falta de pessoal, 
pareceram atrapalhar a integração da 
estimulação multissensorial nos cuidados 
diários em duas das seis enfermarias. 

13 Ensaio 
clínico 

randomizado 
de 2 anos 

Avaliar a efetividade de um 
modelo de intervenção de 
enfermagem para melhorar a 
saúde, funcionalidade e 
resultados de retorno para 
casa em idosos com fratura 
de quadril. 

O grupo de tratamento teve melhor função 
aos 12 meses em várias atividades e 
atividades instrumentais da vida diária, e 
sem diferenças na saúde, depressão ou 
situação de vida. 

14 Quase-
experimental 

Testar a eficácia de uma 
intervenção de vínculo 
criativo (CBI) para promover 
a autotranscendência e 
atitudes positivas em relação 
aos idosos em estudantes de 
enfermagem taiwaneses. 
 

Após a intervenção, o grupo CBI teve 
atitudes significativamente mais positivas em 
relação aos idosos do que o grupo FV. O 
corpo docente da escola de enfermagem 
pode querer promover atividades de 
produção de arte entre alunos e idosos para 
estimular o interesse dos alunos nos 
cuidados aos idosos. 

15 Quase-
experimental 

Avaliar a eficácia de um 
modelo de gestão de 
cuidados de base hospitalar 
para idosos com deficiência 
 

Aqueles sob gerenciamento de cuidados, em 
comparação com os controles, eram mais 
propensos a experimentar uma diminuição 
nos gastos com cuidados médicos e menos 
probabilidade de ter uma diminuição na 
satisfação com o cuidado de longo prazo. Os 
efeitos foram estatisticamente significativos. 

16 Ensaio 
controlado 

randomizado 

Avaliar a eficácia das 
intervenções de enfermagem 
na redução de quedas em 
pessoas idosas na 
comunidade 
. 

Não houve diferenças significativas nos 
resultados secundários entre os dois grupos. 
A intervenção não foi eficaz na redução de 
quedas em idosos que já haviam caído 
anteriormente. 

17 Intervenção 
experimental 

Testar um Programa de 
Prevenção de Quedas em 
uma área médica aguda que 
foi reavaliada 5 anos depois 
para determinar se os efeitos 
eram sustentáveis. 

A revisão da prática considerou a 
combinação de habilidades, atividade do 
paciente e acuidade, mas não forneceu 
respostas definitivas para explicar o não 
cumprimento. As implicações para a 
enfermagem são discutidas. Relevância para 
a prática clínica. Os médicos são chamados 
a realizar pesquisas mais rigorosas sobre a 
prevenção de quedas, mas pode ser mais útil 
direcionar a pesquisa para examinar o 
trabalho de enfermagem e aumentar a 
autonomia da enfermeira na prevenção de 
quedas. 

18 Ensaio 
clínico 

controlado 
randomizado 

Avaliar intervenções de 
enfermagem no apoio ao 
autocuidado de paciente 
idosos com sintomas de 
Osteoartrite. 

O resultado não foi significativo. A 
mobilidade melhorou em ambos os grupos, 
sem diferença significativa entre os dois 
grupos. Não houve diferenças entre os 
grupos em relação às consultas com 
médicos de família ou fisioterapeutas ou uso 
de medicamentos 
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19 Entrevistas 
semiestrutur

adas 

Obter visão sobre a 
conformidade com a 
introdução de um novo 
modelo de cuidados 
[cuidados orientados para a 
emoção (EOC)] como parte 
de um estudo de intervenção 
(RCT) em cuidados 
psicogeriátricos. 

As observações e a análise dos sistemas de 
notificação indicaram que não havia 
diferença clara entre as casas de intervenção 
e as casas de controle quanto à 
implementação real da intervenção, 
indicando que a conformidade com o novo 
modelo de atenção não era ideal. As 
entrevistas deram algumas dicas sobre os 
fatores que causaram a falta de 
conformidade. 

20 Estudo 
longitudinal 

randomizado 
e controlado. 

Determinar se o 
fornecimento de informações 
de risco de queda para 
enfermeiros de cuidados de 
longo prazo (LTC) afeta o 
uso de contenção, atividades 
da vida diária (AVD), quedas 
e medos dos enfermeiros 
sobre quedas do paciente. 

Nenhuma diferença nas quedas entre os 
grupos foi identificada. Apesar da falta de 
diferenças nas quedas entre os grupos, os 
resultados mostram uma promessa inicial em 
potencialmente impactar os cuidados dos 
residentes. 

21 Ensaio 
randomizado 

de cluster 

Investigar os efeitos de uma 
intervenção educacional 
sobre o uso de restrições 
físicas com residentes de 
lares de idosos 
psicogeriátricos 
 

As análises de regressão logística e linear 
não mostraram o efeito do tratamento sobre 
o status da restrição, intensidade da restrição 
e uso de restrição múltipla em todas as três 
medições pós-intervenção. Além disso, 
apenas pequenas mudanças ocorreram nos 
tipos de restrições usadas com os residentes 
do grupo experimental. 

22 Ensaio 
clínico 

randomizado 

Avaliar a efetividade de um 
Programa de psicoeducação 
transportável para 
cuidadores familiares de 
idosos com doença de 
Alzheimer e outras 
demências 

O programa demonstrou que pode ser 
oferecido em uma variedade de ambientes e 
que traz benefícios para os cuidadores. 

Fonte: Autor, 2020. 
 

 Quanto aos objetivos dos artigos e o que avaliavam, implementavam ou 

planejavam as intervenções foram:  

 Avaliação de efeito, eficácia ou efetividade de intervenções de enfermagem; 

 Avaliação da aplicabilidade de modelos ou processos de enfermagem; 

 Identificação de fatores pessoais facilitadores ou dificultadores para o cuidado 

de enfermagem e construção de intervenções; 

 Dificuldades na assistência ao idoso; 

 Avaliação da qualidade de cuidados de enfermagem. 

 

Todos os artigos abordavam aspectos relacionados à saúde do idoso, 

enfermagem gerontológica e geriátrica, assim além da temática central, foi possível 

identificar suas temáticas secundárias: 

 Delirium; 
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 Qualidade do atendimento domiciliar; 

 A terapia Snoezelen no cuidado psicogeriátricos; 

 Resultados nos cuidados de fratura de quadril; 

 Intervenção de vínculo criativo na autotranscedência e nas atitudes de 

estudantes de enfermagem; 

 Cuidado nos idosos com deficiência; 

 Redução de quedas (e possível fratura) nos idosos;  

 Autocuidado em pacientes com Osteoartrite; 

 Avaliação de cuidados psicogeriátricos; 

 Reduzir o uso de restrições físicas na doença de Alzheimer e outras 

demências; 

 Dificuldades na atenção à saúde do idoso — Estratégia Saúde da 

Família (ESF); 

 Cuidado orientado ao residente em lares de idosos; 

 Aplicabilidade do sistema de classificação de cuidados clínicos ao 

cuidado de idosos residentes em lares de idosos. 

 Significado de viver em um corpo que envelhece e usar um andador na 

vida cotidiana — fenomenológico; 

 Atividades de lazer no bem-estar e na saúde do idoso; 

 Melhores práticas de cuidados para idosos durante a hospitalização; 

 Pacientes idosos no ambiente de enfermaria de cuidados médicos 

agudos. 

 

Dessa forma, pelos estudos tratarem dos mais diversos subtemas, a 

sistematização contou com uma diversa amostra de discussão, visto que cada 

estudo teve sua abordagem ao problema, incluindo a temática em voga. 

 

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

As complexidades envolvidas no cuidado de idosos, a necessidade de 

delegar responsabilidades a outros e as muitas demandas conflitantes sobre o 

enfermeiro contribuem para o risco de negligência. À medida que aumentam as 

responsabilidades assumidas pelos enfermeiros, aumenta também esse risco. Os 
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enfermeiros devem estar cientes dos riscos em sua prática e ser proativos na 

prevenção de erros (ASLAM; EMIROGLU, 2013).  

No processo de enfermagem as intervenções de enfermagem na área 

gerontológica estão presentes não apenas para diminuir o risco de negligência, mas 

projetar novas formas de tornar a prestação de cuidados mais eficiente e eficaz. Em 

todos os artigos elencados pela revisão sistemática há o interesse em melhorar os 

padrões de atendimento, e a introdução do processo de enfermagem é um passo 

importante para alcançar o objetivo (FESTI; TAMSURI, 2017). 

A introdução de novas ideias e técnicas na prática pode levar ao 

desenvolvimento de entendimentos sobre pessoas e suas necessidades 

relacionadas à saúde diferentes daqueles oferecidos pelas ciências médicas, 

naturais ou sociais. Nos leva a apreciar, a fim de compreender indivíduos e suas 

necessidades relacionadas à saúde, os melhores insightsde medicina, psicologia e 

sociologia devem ser combinados com os adquiridos na própria prática de 

enfermagem (FESTI; TAMSURI, 2017). 

 

5.1. Eficácia e Efetividade deIntervenções de Enfermagem na Saúde 

 

Na intervenção de Chi et al. (2004), foi avaliada a eficácia de um modelo de 

gestão de cuidados de base hospitalar para idosos com deficiência através 

dedesenho quase-experimental. Da amostra participaram 331 idosos com 

deficiência. Destes, 166 receberam gestão do cuidado, enquanto os outros 165 não 

receberam essa interferência. Este último serviu de controle. A coleta de dados de 

base e de acompanhamento foi realizada antes e depois da intervenção de 

gerenciamento de cuidados. A análise de regressão logística foi usada para testar os 

efeitos da gestão do cuidado nas despesas médicas, na autoavaliação da saúde e 

na satisfação com o arranjo de cuidados de longo prazo. Os resultados mostraram 

que aqueles sob gerenciamento de cuidados, em comparação com os controles, 

eram mais propensos a experimentar uma diminuição nos gastos com cuidados 

médicos e menos probabilidade de ter uma diminuição na satisfação com o cuidado 

de longo prazo (CHI et al., 2004) 

Os efeitos foram estatisticamente significativos. No entanto, não houve efeito 

na autoavaliação da saúde. Os resultados mostram que a gestão de cuidados de 
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base hospitalar é uma opção viável e tem potencial para se tornar um segmento 

importante na prestação de serviços de cuidados de longo prazo. Mais esforços 

devem ser despendidos em seu desenvolvimento e na avaliação de sua eficácia. 

A pesquisa de Chiet al. (2004) não incluiu características do cuidador nas 

variáveis de controle, o que pode ter afetado os resultados. Nos resultados também 

consta que outras análises exploratórias comparando os grupos por idade e sexo 

dos cuidadores não revelaram diferenças. Assim, os autores concluíram que os 

efeitos devem ser poucos. Esta pesquisa é uma das poucas a avaliar a eficácia de 

um modelo de gestão do cuidado, onde foram fornecidas algumas evidências de que 

um modelo de gestão de cuidados de base hospitalar é uma opção viável.  

O modelo de gestão de cuidados tem potencial para conter custos e aumentar 

a satisfação com os serviços de cuidados de longa duração, podendo fornecer o elo 

que faltava entre o planejamento de alta e os serviços de cuidados de longo prazo. 

Para pesquisas futuras os autores salientaram que deve haver maisesforçono 

desenvolvimento de um modelo de gestão de cuidados de base hospitalar e na 

avaliação de sua eficácia. 

Dentro dos artigos que testaram modelos de intervenção, Krichbaum (2007) 

testou a eficácia de um modelo de intervenção para melhorar a saúde, função e 

resultados, para então os idosos — com fratura de quadril — retornarem aos seus 

lares.  O autor, avaliou por meio de um ensaio clínico randomizado seguido por 2 

anos. Fizeram parte da amostra trinta e três idosos (33) com idade igual ou superior 

a 65 anos.  

Os idosos foram acompanhados desde a alta hospitalar até 12 meses após a 

fratura. O grupo de tratamento teve uma enfermeira de prática avançada 

gerontológica como coordenadora de cuidados pós-agudos durante seis meses, que 

interveio com cada idoso independentemente do ambiente de cuidados, fazendo 

visitas quinzenais e / ou telefonemas (KRICHBAUM, 2007). 

O coordenador avaliou a saúde e a função e informou os idosos, as famílias, 

a equipe de longa duração e os médicos sobre o progresso do paciente. O grupo 

controle teve cuidados baseados em protocolos de instalação pós-aguda. O grupo 

de tratamento teve melhor função aos 12 meses em várias atividades e atividades 

instrumentais da vida diária, e sem diferenças na saúde, depressão ou situação de 

vida (KRICHBAUM, 2007). 
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Berkhout et al. (2004) investigaram até que ponto as várias características do 

cuidado orientado foram implementadas e seus efeitos sobre as características do 

trabalho dos enfermeiros e sobre os resultados psicológicos e comportamentais em 

três lares de idosos. Foi um dos únicos trabalhos que consideraram os dados dos 

enfermeiros como reflexo no cuidado do paciente, o objetivo desses modelos é 

melhorar a qualidade decuidado de enfermagem por meio da valorização do trabalho 

do enfermeiro. 

No modelo de cuidados orientados, enfermeiras primarias foram atribuídas a 

pacientes, essas eram responsáveis pelo cuidado de enfermagem total de seus 

pacientes e faziam uso do processo de enfermagem. Osgrupos experimental e 

controle foram acompanhados durante 22 meses, usando um pré-teste e dois pós-

testes com questionários, entrevistas e observações qualitativas. Os dados 

quantitativos mostraram aumentos significativos na designação do residente, as 

duas variáveis que medem o processo de enfermagem, e, no grupo experimental 

psicogeriátrico, nas tarefas orientadas para o residente (BERKHOUT et al., 2004). 

Os dados qualitativos mostraram que uma divisão de trabalho parcialmente 

orientada para a tarefa ainda era usada e que a delegação planejada de tarefas de 

coordenação para enfermeiras primárias não foi totalmente alcançada. Os efeitos 

nas percepções de trabalho foram limitados (BERKHOUT et al., 2004). 

Após a implementação do novo sistema, o grupo experimental apresentou um 

aumento na autonomia de trabalho. A intervenção pareceu ser apenas parcialmente 

bem-sucedida. A maioria dos resultados esperados em relação às características do 

trabalho e aos resultados psicológicos e comportamentais não se concretizou. 

Segundo Bogner (2016) os lares de idosos tradicionais são baseados em um modelo 

que pode limitar a capacidade de um residente de fazer escolhas básicas, minimizar 

oportunidades de dirigir suas próprias vidas e, por fim, destruir o espírito humano. 

Já o modelo NICHE é especificamente projetado para melhorar o cuidado de 

enfermagem direcionado à pessoa idosa hospitalizada. Conforme Fletcheret. al 

(2007) o programa Nurses Improving Care to Health SystemElders(NICHE) forneceu 

uma estrutura valiosa para o desenvolvimento de iniciativas que atendem às 

necessidades dos idosos. Três modelos NICHE foram implementados no Sistema de 

Saúde da Universidade da Virgínia (EUA) desde 1992. Incluem o modelo 'Enfermeiro 

de Recursos Geriátricos', o modelo de 'Cuidado Agudo de Idosos' e, mais 

recentemente, o modelo de 'Serviço de Consulta Geriátrica'.  
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Nesses modelos, os profissionais de enfermagemcom experiência em 

geriatria têm liderado a implementação dessas iniciativas para atingir o objetivo de 

melhorar a prestação de cuidados geriátricos no sistema de saúde. Cada 

profissional está em uma função ampla que é adaptada para atender às 

necessidades dos pacientes e da equipe e inclui os componentes da função de 

médico, educador, líder de equipe e coordenador de atendimento (FLETCHER et al., 

2007).  

O estudo de Rosenfeld e Glassman (2019) que relatou a história e as 

experiências de um centro médico acadêmico que buscou aprimorar o atendimento 

a pacientes idosos por meio da adoção e adaptação do modelo, concluiu quea 

integração de princípios e modelos de divulgação e implementação científica pode 

aumentar o uso consistente de práticas baseadas em evidências e a probabilidade 

de melhores resultados para pacientes geriátricos em hospitais NICHE. 

A sustentabilidade e o crescimento do NICHE dependem da demonstração de 

resultados favoráveis que podem ser atribuídos diretamente ao modelo. A 

colaboração promove a comunicação e incentiva o envolvimento de todos os 

participantes da equipe para tomar decisões sobre cuidados de saúde que 

melhorem o atendimento ao paciente idoso em ambientes de cuidados intensivos. 

Um ambiente colaborativo requer que o grupo desenvolva muitas habilidades, 

incluindo a compreensão das perspectivas de todos os membros da equipe, a 

capacidade de resolver conflitos de maneira construtiva e a tomada de decisão 

compartilhada para resolver problemas geriátricos complexos (FLETCHER et al., 

2007). 

5.2. Inserção da família nas Intervenções de Enfermagem 

 

Estudo de Finnema et al. (2001) evidenciou opiniões sobre a qualidade do 

cuidado em lares de idosos com demência. Além disso, foi examinado se a 

valorização dos familiares pelo cuidado aumentou como resultado da implementação 

do cuidado orientado para a emoção. Foi desenvolvido um questionário com 18 itens 

para mensuração.  

Os temas abordados foram as atividades de comunicação entre equipe e 

familiares; a satisfação em relação ao contato com a equipe; até que ponto os 

membros da família podem participar do cuidado; o contato que os familiares 
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vivenciam com a pessoa com demência e as opiniões sobre a forma de como a 

equipe de enfermagem trata os residentes (FINEMMA et al., 2001). 

A maioria dos familiares já tinha uma opinião positiva sobre os cuidados em 

casa de repouso antes da implementação dos cuidados orientados para a emoção. 

A avaliação mais positiva dizia respeito à forma como a equipe de enfermagem 

tratava os residentes. As pontuações mais baixas referem-se às atividades de 

comunicação entre a equipe da ala e os membros da família (FINEMMA et al., 

2001). 

Corroborando com os dados, na pesquisa de Robichaudet al. (2006), dos 11 

indicadores de qualidade de vida identificados pelos participantes, os três mais 

importantes foram ser tratados com respeito, envolvimento solidário nos 

relacionamentos e competência percebida por meio de atos e atitudes técnicas 

(enfermagem). Os autores concluem que à medida que os residentes de asilos 

envelhecem, os lares substitutos precisam se adaptar se desejam continuar 

oferecendo oportunidades de autorrealização e um senso contínuo de identidade. As 

opiniões dos residentes idosos e de suas famílias são muito úteis para os terapeutas 

ocupacionais, especialmente ao projetar programas em instalações de cuidados de 

longa duração. 

Em geral, a implementação de cuidados orientados para a emoção não levou 

a uma avaliação mais positiva. Apesar da noção geralmente aceita de que envolver 

os membros da família nos cuidados é importante, os membros da família eram 

regularmente tratados como estranhos. Isso demonstra que há espaço para 

melhorias na comunicação da equipe da casa de saúde com os membros da família 

(por exemplo, contatos mais frequentes e informações sobre a doença) (FINEMMA 

et al., 2001). 

Essa afirmação é apoiada pois há evidências de que os pacientes se 

beneficiam quando os membros da família desempenham um papel ativo no cuidado 

do paciente. Por exemplo, um estudo (ROCKVILLE et al., 2012) constatou que os 

membros da família forneciam novas informações 46% do tempo quando presentes 

durante os turnos de cuidados. Os membros da família podem assumir muitas 

funções, como participar da coordenação de cuidados e avaliar as práticas de 

cuidados para consistência, precisão e segurança.  

A família desempenha um papel especialmente importante quando os 

pacientes não são física ou cognitivamente capazes de participar de seus próprios 
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cuidados (como no caso da demência) e os membros da família se tornam os 

tomadores de decisão substitutos (HERRIN et al., 2016).  

Além disso, políticas organizacionais que apoiam o envolvimento da família, 

como horários de visitas prolongadas, podem afetar positivamente os resultados de 

saúde; o estudo de Beesleyet et al. (2016) relatou que o maior número de horas de 

visitas na unidade de terapia intensiva estava associado a uma redução de 

complicações cardiovasculares, possivelmente através da redução da ansiedade 

dos pacientes. 

Vários mecanismos foram propostos para vincular o envolvimento do paciente 

e da família a melhores resultados. Uma hipótese é que, quando os enfermeiros 

envolvem os pacientes e seus familiares como parceiros ativos em seus cuidados, 

eles podem fornecer informações ausentes dos prontuários médicos e podem 

reconhecer e falar sobre erros na prestação de cuidados (WOLFF; ROTER, 2011). 

 

5.3. Intervenções no Cuidado Psicogeriátrico e Psicoeducação 

 

Van Weert et al. (2004) fizeramum estudo baseado no processo de 

implementação do Snoezelen no tratamento da demência de 24 horas.Muitos 

estudos de intervenção carecem de uma investigação da extensão em que a 

intervenção foi implementada conforme planejado, o que torna as medidas de 

resultado difíceis de interpretar. A intervenção em cada uma das seis enfermarias 

experimentais compreendeu sessões de treinamento em “Snoezelen para 

cuidadores”, avaliadas por meio de um questionário. 

Para estudar a experiência de implantação, foram realizadas reuniões de 

acompanhamento, reuniões gerais e entrevistas semiestruturadas. Os resultados 

indicaram que a implementação de Snoezelen efetuou uma mudança de cuidados 

orientados para tarefas para cuidados orientados para residentes (VAN WEERT et 

al., 2004). 

De acordo com os cuidadores, a implementação foi bem-sucedida em todas 

as enfermarias participantes, embora duas enfermarias tenham ficado para trás com 

a integração da estimulação multissensorial no atendimento 24 horas. A maioria dos 

cuidadores notou mudanças nos pacientes. Eles observaram que onde havia mais 

contato com os residentes, o nível de resposta aumentou e estavam mais 

acomodados. No que diz respeito às mudanças organizacionais, o lançamento do 
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“uso do relógio” foi especialmente nomeado como uma mudança importante e 

positiva (VAN WEERT et al., 2004). 

Hepburnet al. (2007) avaliaram um programa de psicoeducação transportável 

para familiares cuidadores de idosos com doença de Alzheimer e outras demências, 

que foi baseado em um programa desenvolvido e testado anteriormente em um 

ambiente acadêmico. Cuidadores familiares foram recrutados por agências em três 

estados e convidados a participar de um ensaio clínico randomizado deste programa 

de seis sessões.  

Os questionários foram administrados antes da randomização e novamente 5 

a 6 meses depois para avaliar o efeito do programa. Um total de 52 cuidadores 

completaram ambos os questionários (22 estavam no grupo de controle de lista de 

espera). As pontuações dos participantes experimentais em medidas de domínio e 

angústia foram significativamente melhores do que as pontuações dos participantes 

de controle no acompanhamento. Os resultados para este programa mostraram 

benefícios para os cuidadores comparáveis aos dos ensaios anteriores. O programa 

demonstrou que pode ser oferecido em uma variedade de ambientes e que traz 

benefícios para os cuidadores. 

Schrijnemaekers et al. (2002) tiveram como objetivo primordial mostrar sua 

visão sobre a conformidade com a introdução de um novo modelo de cuidados 

[cuidados orientados para a emoção] como parte de um estudo de intervenção em 

cuidados psicogeriátricos. Foram estudados o sucesso da implementação 

(compliance), bem como as expectativas e experiências relativas à formação.  

As observações foram conduzidas em quatro casas de intervenção e quatro 

casas de controle, e os planos de cuidados dos residentes também foram analisados 

para verificar se a implementação tinha sido bem-sucedida. Entrevistas 

semiestruturadas foram realizadas com quatro pessoas em cada um dos quatro 

locais de intervenção (totalizando 16 entrevistas) para estudar as experiências com 

o treinamento e implementação (SCHRIJNEMAEKERS et al., 2002). 

As observações não mostraram diferenças claras entre as casas de 

intervenção e controle no que diz respeito às interações entre residentes e 

cuidadores profissionais. A análise dos sistemas de notificação revelou diferenças 

dentro das casas de intervenção e controlee entre estas. O conteúdo dos relatórios 

não mostrou diferenças entre as casas de intervenção e controle. Os entrevistados 
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tinham expectativas diferentes sobre o treinamento COE, dependendo de sua 

formação disciplinar (SCHRIJNEMAEKERS et al., 2002). 

Os cuidadores consideraram o treinamento como uma confirmação de sua 

prática atual. Eles experimentaram algumas mudanças no nível individual e alguns 

deles relataram que a cooperação entre as unidades havia melhorado. No nível 

doméstico, nenhuma mudança foi relatada. Todos os entrevistados indicaram que a 

implementação do COE foi difícil e trabalhosa e que havia obstáculos 

(principalmente organizacionais) que poderiam dificultar a implementação do 

treinamento (SCHRIJNEMAEKERS et al., 2002). 

As observações e a análise dos sistemas de notificação indicaram que não 

havia diferença clara entre as casas de intervenção e as casas de controle quanto à 

implementação real da intervenção, indicando que a conformidade com o novo 

modelo de atenção não era ideal. As entrevistas deram algumas dicas sobre os 

fatores que causaram a falta de conformidade (SCHRIJNEMAEKERS et al., 2002). 

Em uma revisão sistemática recente Blake, Berry e Brown (2020) a gama de 

intervenções e medidas de resultados identificadas nesta revisão destacam 

diferentes maneiras pelas quais o comportamento do cuidado centrado na pessoa 

(CCP) pode ser demonstrado pela equipe e a variedade de intervenções que podem 

ser usadas para melhorar o comportamento da equipe. Portanto existe a prioridade 

de saúde em aumentar o CCP para os idosos. 

Berkhout et al. (2004) em um modelo de cuidados orientados para residentes, 

apontou atribuições para pacientes a enfermeiras primárias. As enfermeiras 

primárias eram responsáveis pelo cuidado de enfermagem total de seus pacientes e 

faziam uso do processo de enfermagem.  

Os autores investigaram até que ponto as várias características do cuidado 

orientado ao residente foram implementadas e quais foram seus efeitos sobre as 

características do trabalho dos enfermeiros e sobre os resultados psicológicos e 

comportamentais em três lares de idosos holandeses. Os grupos experimental e 

controle foram acompanhados durante 22 meses, usando um pré-teste e dois pós-

testes com questionários, entrevistas e observações qualitativas (BERKHOUT et 

al.,2004). 

Os dados quantitativos mostraram aumentos significativos na designação do 

residente, as duas variáveis que medem o processo de enfermagem, e, no grupo 

experimental psicogeriátrico, nas tarefas orientadas para o residente. Os dados 
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qualitativos mostraram que uma divisão de trabalho parcialmente orientada para a 

tarefa ainda era usada e que a delegação planejada de tarefas de coordenação para 

enfermeiras primárias não foi totalmente alcançada (BERKHOUT et al., 2004). 

Após a implementação do novo sistema, o grupo experimental apresentou um 

aumento na autonomia de trabalho. Mesmo assim, os autores concluíram que a 

intervenção pareceu ser apenas parcialmente bem-sucedida. A maioria dos 

resultados esperados em relação às características do trabalho e aos resultados 

psicológicos e comportamentais não se concretizou (BERKHOUT et al., 2004). 

5.4. Intervenção de vínculo criativo (IVC) 

 

As intervenções de vínculo criativo, podem ser definidas como o uso de 

atividades lúdicas, criativas, desafiadoras e amistosas, como jogos e gincanas, com 

o objetivo de alcançar algum resultado em saúde, afetividade, autoestima e vínculo 

social (CHEN; WALSH, 2009). 

A preocupação mostrada por Chen e Walsh (2009) foi que estudantes de 

enfermagem em todo o mundo têm pouco interesse em cuidar de uma crescente 

população idosa. Com essa premissa, com base na teoria da autotranscedência, 

testaram a eficácia de uma intervenção de vínculo criativo (IVC) para promover a 

autotranscedência e atitudes positivas em relação aos idosos em estudantes de 

enfermagem. Os resultados da ANCOVA indicaram que, após a intervenção, o grupo 

intervenção de vínculo criativo (IVC) teve atitudes significativamente mais positivas 

em relação aos idosos do que o grupo VA.  

O estudo de Gholamzadeh et al. (2018), compactuando com o estudo de 

Chen e Walsh (2009), explica que a empatia e as atitudes positivas dos estudantes 

de enfermagem em relação aos idosos podem ajudar a fornecer melhores cuidados 

aos idosos em sua prática futura. Sendo que o treinamento de habilidades de 

empatia melhorou a empatia e as atitudes dos estudantes de enfermagem em 

relação aos idosos. Os autores ainda enfatizam que o treinamento em empatia é 

recomendado para ser incorporado ao currículo de graduação em enfermagem. 

 

5.5. Intervenções para Redução de quedas nos idosos 
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A preocupação com as quedas em indivíduos idosos foi um dos subtemas 

que mais apareceram conjunto as intervenções de enfermagem.Elleyet al.(2008) 

avaliaram a eficácia da intervenção multifatorial na redução de quedas em idosos 

baseada na comunidade e em uma enfermeira coordenadora de quedas e fraturas.  

Fizeram parte da amostra trezentos e doze pessoas que vivem na 

comunidade do estudo com 75 anos ou mais que sofreram queda no ano anterior. A 

intervenção se deu através da avaliação de enfermagem domiciliar dos fatores de 

risco de quedas e fraturas e perigos domésticos, encaminhamento para intervenções 

comunitárias apropriadas e programa de exercícios de força e equilíbrio. O grupo 

controle recebeu cuidados habituais e visitas sociais (ELLEY et al., 2008). 

O desfecho primário foi a taxa de quedas ao longo de 12 meses. Os 

desfechos secundários foram força e equilíbrio muscular, eficácia no controle de 

quedas, atividades da vida diária, nível de atividade física autorreferido e qualidade 

de vida (avaliados por meio do questionário Medical Outcomes Study 36-item Short 

Form Questionnaire).  

A razão da taxa de incidência de quedas para o grupo de intervenção em 

comparação com o grupo de controle foi de 0,96 (intervalo de confiança de 95% = 

0,70-1,34). Não houve diferenças significativas nos resultados secundários entre os 

dois grupos. A intervenção não foi eficaz na redução de quedas em idosos que já 

haviam caído no ano anterior. A implementação e adesão às medidas de prevenção 

de quedas dependiam do encaminhamento a outros profissionais de saúde que 

atuassem em sua prática clínica habitual. Isso pode ter limitado a eficácia das 

intervenções (ELLEY et al., 2008). 

Dempsey (2004), em seu estudo testou um Programa de Prevenção de 

Quedas em uma área médica de cuidados agudos que foi reavaliada 5 anos depois 

para determinar se os efeitos eram sustentáveis. Com a premissa de que as quedas 

de pacientes constituíam uma grande ameaça à capacidade dos serviços de saúde 

de fornecer cuidados; e, estudos anteriores confirmaram que os enfermeiros podem 

identificar pacientes em risco e que um programa preventivo pode reduzir a taxa de 

quedas.  

O projeto incluiu dois grupos de pacientes admitidos antes e depois do 

programa. Variáveis como pessoal, equipamento, ambiente e rotinas foram 

controladas. Portanto, o programa incluiu uma ferramenta de avaliação de risco, 
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uma escolha de intervenções, um gráfico que alertou para "pacientes em risco" e 

uma educação simples do paciente e da equipe (DEMPSEY, 2004). 

 Os dados foram coletados por meio de formulários de incidentes e uma 

fórmula foi usada para calcular a taxa de quedas. Um Teste T não pareado 

comparou as taxas e o anova examinou a relação de idade, gênero, mobilidade e 

estado mental na incidência de quedas. Os gráficos de controle determinaram a 

estabilidade do processo (DEMPSEY, 2004). 

Como resultado, a taxa de quedas foi reduzida significativamente. Os gráficos 

de controle demonstram que o processo obteve maior controle com menor variação. 

Nos 5 anos seguintes, a taxa de quedas aumentou para os níveis do pré-programa e 

os gráficos de controle demonstraram que o processo não era mais controlado. A 

conformidade com o programa havia se deteriorado (DEMPSEY, 2004). 

A revisão da prática considerou a combinação de habilidades, atividade do 

paciente e acuidade, mas não forneceu respostas definitivas para explicar o não 

cumprimento. Os médicos são chamados a realizar pesquisas mais rigorosas sobre 

a prevenção de quedas, mas pode ser mais útil direcionar apesquisa para examinar 

o trabalho de enfermagem e aumentar a autonomia da enfermeira na prevenção de 

quedas (DEMPSEY, 2004). 

Seguindo o mesmo caminho dos pesquisadores anteriores, mais 

recentemente, Fitzgeraldet al. (2016) determinaram se o fornecimento de 

informações sobre o risco de queda em cuidados de longa duração e os medos dos 

enfermeiros em relação às quedas do paciente, afetaria o uso de contenção e 

atividades de vida diária (AVD).  

Cento e cinquenta residentes de CLD foram randomizados para uma 

intervenção de avaliação de risco de queda ou grupo de cuidados usuais. As 

hipóteses foram testadas usando análises de variância e análises de caminho. O 

uso de contenção foi associado a menores escores de AVD (FITZGERALD et al., 

2016) 

No grupo de intervenção, deixou de haver relações significativas entre os 

medos dos enfermeiros sobre quedas e quedas do paciente (após o controle do 

risco real do paciente; no pós-intervenção, os medos dos enfermeiros sobre quedas 

foram baseados em avaliações realistas) e entre medos e restrições (ou seja, 

injustificados os temores das enfermeiras tornaram-se menos propensos a levar ao 
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uso injustificado de contenção). Nenhuma diferença de grupo em quedas foi 

identificada (FITZGERALD et al.,2016). 

Os autores concluíram, apesar da falta de diferenças entre os grupos nas 

quedas, que os resultados mostraram uma promessa inicial em potencialmente 

impactar os cuidados aos residentes. O aumento da intensidade da intervenção 

pode levar a reduções de queda em pesquisas futuras. Implicações para a 

reabilitação dadas as altas taxas de prevalência de quedas em LTC e lesões 

associadas, os programas de prevenção são importantes (FITZGERALD et al.,2016). 

O estudo de King et al. (2018) corrobora, descrevendo que mensagens 

intensas da administração do hospital para atingir zero quedas resultaram em 

enfermeiras desenvolvendo medo de quedas, protegendo a si e à unidade e 

restringindo pacientes com risco de queda como uma forma de interromper as 

mensagens e cumprir a meta do hospital. Os resultados do estudo identificaram 

consequências indesejadas da mensagem de prevenção de quedas em enfermeiras 

e pacientes idosos. 

Os temores dos enfermeiros em relação às quedas do paciente podem 

impactar o uso de contenção que, quando excessiva, pode interferir na capacidade 

do paciente de realizar AVD. O uso excessivo de contenção, devido a temores 

injustificados, também pode levar a um maior risco de quedas. Portanto, fornecer 

informações precisas e concisas à equipe de enfermagem sobre o risco de queda do 

paciente pode ajudar a reduzir a associação entre os medos injustificados dos 

enfermeiros e o uso de contenção resultante que pode ter consequências negativas 

potenciais (FITZGERALD et al.,2016). 

Lelaurin e Shorr (2019) destacam que, embora esteja diminuindo a 

ocorrência, as quedas hospitalares são um problema significativo para a segurança 

do paciente. Embora haja uma literatura crescente sobre estratégias para prevenir 

esses eventos, a maioria são estudos de melhoria de qualidade não controlados. 

Mesmo que uma série de programas de melhoria de qualidade bem-sucedidos 

tenham sido descritos, a maioria dos estudos controlados de prevenção de quedas 

foram "negativos". Isso é típico de qualquer "ciência emergente". Portanto, há uma 

necessidade urgente de estudos de pesquisa bem elaborados na prevenção de 

quedas em hospitais. 
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5.6. Intervenções enfatizando o autocuidado 

 

O autocuidado é a prática de atividades que o indivíduo inicia e executa em 

seu próprio benefício, na manutenção da vida, da saúde e do bem-estar. Tem como 

propósito, as ações, que, seguindo um modelo, contribuem de maneira específica, 

na integridade, nas funções e no desenvolvimento humano (OREM, 1980). 

Entre 1971 e 1980, Dorothea E. Orem desenvolveu e postulou sua Teoria do 

Autocuidado, afirmando que os indivíduos, quando capazes, devem cuidar de si 

mesmos. E que o trabalho do enfermeiro no processo de cuidar, se inicia com a 

manutenção do autocuidado do indivíduo e a oferta de assistência na ausência ou 

redução dessa capacidade (OREM, 1980). 

Orem ainda apresenta o que ela chama de requisitos ou exigências de 

autocuidado, universais, de desenvolvimento e de desvio de saúde. Os universais 

estão associados a processos devida e à manutenção da integridade estrutural e 

funcional humana. Eles são comuns a todos os indivíduos durante todos os estágios 

do ciclo vital, como por exemplo, as atividades do cotidiano (OREM, 1980). 

Os requisitos de desenvolvimento são as expressões especializadas de 

requisitos universais que foram particularizados por processos de desenvolvimento, 

associados a algum evento; por exemplo, a adaptação a um novo trabalho ou 

adaptação a mudanças físicas. O de desvio de saúde é exigido em condições de 

doença, ferimento ou moléstia, ou pode ser consequência de medidas médicas 

exigidas para diagnosticar e corrigir umacondição (OREM, 1980). 

Diante disso, pode-se afirmar que o enfermeiro possui um papel relevante na 

formulação e na aplicação de intervenções cujo objetivo é atuar sobre o autocuidado 

de pessoas ou grupos (HENRICSDOTTER et al., 2016). 

Wetzels et al. (2008) relatam que apoiar o autocuidado visa melhorar o estilo 

de vida, o que é benéfico para pacientes com osteoartrite (OA) leve. Avaliamos uma 

intervenção baseada em enfermagem no autocuidado de pacientes idosos com OA 

com o objetivo de avaliar seus efeitos sobre a mobilidade e a funcionalidade. 

A amostra foi de pacientes (≥ 65 anos) com OA leve de quadril ou joelho de 

nove clínicas familiares na Holanda. A intervenção consistiu em apoiar os pacientes 

no autocuidado dos sintomas de OA por meio de uma enfermeira com base na 

prática. As medidas de desfecho foram a mobilidade dos pacientes, usando o teste 
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Timed Upand Go (TUG), e relatando o funcionamento do paciente, usando uma 

escala específica para artrite.  

Cinquenta e um pacientes foram randomizados para o grupo de intervenção e 

53 para o grupo controle. O funcionamento relatado pelo paciente melhorou em 

quatro escalas no grupo de intervenção em comparação com uma escala no grupo 

de controle. No entanto, esse resultado não foi significativo. A mobilidade melhorou 

em ambos os grupos, sem diferença significativa entre os dois grupos. 

Não houve diferenças entre os grupos em relação às consultas com médicos 

de família ou fisioterapeutas ou uso de medicamentos. Uma intervenção baseada 

em enfermagem no autocuidado de pacientes mais velhos com OA não melhorou o 

funcionamento, a mobilidade ou o uso de recursos de saúde pelos pacientes. 

Vamos frisar a importância de intervenções nessa área, pois a OA é 

atualmente a doença musculoesquelética crônica mais comum, é degenerativa e 

progride com o avanço da idade e pode levar a limitações funcionais como dor, 

rigidez articular na atividade com duração inferior a trinta minutos e fraqueza 

muscular (HENRICSDOTTER et al., 2016; LEE et al., 2018).  

Os sintomas presentes em indivíduos com OA podem variar, com períodos de 

exacerbação e remissão. A dor é o principal sintoma que interfere na capacidade 

funcional, e quando afeta os joelhos, é ainda mais prejudicial para o bem-estar do 

indivíduo. A dor torna-se o principal problema na OA do joelho, porque é o precursor 

de outros aspectos negativos da vida da pessoa, como um estilo de vida sedentário, 

que por sua vez contribui para a diminuição da força muscular e as mudanças na 

marcha, como menor velocidade (WEN et al., 2016). 

Além disso, o início da fraqueza muscular e do comprometimento da 

propriocepção em comum resulta em limitação das atividades diárias, levando apiora 

do controle postural e a predisposição ao aumento do risco de quedas (MAT; NG; 

TAN, 2016). No entanto, há pessoas com OA que são assintomáticas, o que não 

significa que não apresentam equilíbrio e / ou distúrbios musculares. Estudos 

demonstraram que idosos sem queixas de dor apresentaram fraqueza muscular do 

quadríceps (CARRÃO et al., 2016). 

Assim, pode-se pensar em debilidades musculares como resultado de e como 

risco para a presença de OA, não apenas da dor como responsável pela 

compensação biomecânica (RESENDE et al., 2016). No Brasil a osteoartrite perfaz 

30% a 40% das consultas na área reumatológicae, aproximadamente 25 por cento 
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das pessoas com 55 anos ou mais, tiveram dor no joelho, e cerca de metade delas 

tem osteoartrite radiográfica (OR), um grupo considerado com osteoartrite 

sintomática (BRASIL, 2012). 

O enfermeiro deve ficar alerta pois, muitos idosos sem osteoartrite 

radiográfica, provavelmente têm osteoartrite que ainda não é visível em um 

procedimento de imagem insensível à doença precoce. É uma das principais causas 

de mobilidade prejudicada nos idosos, muitos com dor têm limitações na função, e 

estas restrições impedem que eles se envolvam em suas atividades normais 

(BRASIL, 2012). 

O objetivo principal do estudo de Glasson et al. (2006) foi melhorar a 

qualidade da assistência de enfermagem para idosos hospitalizados com doenças 

agudas por meio do desenvolvimento, implementação e avaliação de um novo 

modelo de assistência através de um processo de pesquisa-ação participativa.  

É importante considerar o que a qualidade da assistência de enfermagem 

significa para os pacientes idosos, e se os enfermeiros devem abordar as lacunas 

entre suas próprias percepções e as dos próprios pacientes. Assim, considerando 

modelos conceituais de cuidados apropriados para os pacientes idosos, a fim de 

melhorar a qualidade do atendimento fornecido (GLASSON et al., 2006). 

O modelo foi testado em 60 pacientes com doença aguda que tivessem pelo 

menos 65 anos de idade completos. As enfermeiras da ala médica selecionaram um 

grupo de referência para facilitar o processo de pesquisa-ação participativa para 

desenvolver, implementar e avaliar um novo modelo de cuidado baseado no modelo 

de autocuidado proposto porOrem incorporando o protocolo de medicação para 

melhorar os cuidados de enfermagem prestados a pacientes idosos com doenças 

agudas.  

No estudo de Glasson et al. (2006) o processo de pesquisa-ação participativa 

geroumelhores resultados nos cuidados de saúde para os pacientes, tais como 

melhorias significativas nas atividades da vida diária entre a admissão e a alta, 

melhorias significativas nos níveis de conhecimento sobre seus regimes de 

medicação, bem como aumento da satisfação com as atividades de cuidados de 

enfermagem conforme percebido por pacientes mais velhos e equipe de 

enfermagem. 

A implementação de sessões educativas durante o modelo de atenção 

melhorou as atividades funcionais do paciente idoso e os níveis de conhecimento do 



60 
 

regime medicamentoso antes da alta. Além disso, ao explicar repetidamente os 

procedimentos, os enfermeiros tornaram-se mais envolvidos com o cuidado 

individual do paciente, desenvolvendo uma relação de cuidado centrada no paciente 

com base no modelo (GLASSON et al., 2006). 

Este estudo demonstrou a eficácia de um novo modelo de cuidados de 

enfermagem na melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem para pacientes 

idosos no ambiente de enfermaria de cuidados médicos agudos. Demonstrou como 

o processo de pesquisa-ação participativa capacitou os enfermeiros a fazerem 

mudanças sustentáveis em sua prática. A mudança planejada não foi ditada pela 

gerência, mas foi conduzida pela equipe de enfermagem clínica no nível "básico". 

Portanto, estar envolvido no processo de tomada de decisão forneceu um incentivo 

para implementar mudanças ativamente (GLASSON et al., 2006). 

Xu et al. (2020) em estudo recente, determinaram os efeitos do programa de 

autocuidado de Orem na qualidade de vida de pacientes senis com fratura de 

quadril. De acordo com os resultados dos autores, o programa de autocuidado 

baseado no modelo de Orem para pacientes idosos com fratura de quadril pode 

melhorar a qualidade de vida e reduzir significativamente as complicações 

perioperatórias. Portanto, recomenda-se que este programa de enfermagem seja 

considerado como parte das medidas de tratamento para esses pacientes. 

 

5.7. Intervenção educacional sobre delirium direcionada aos enfermeiros, residentes 

e famílias 

 

Huizing et al. (2009) investigaram os efeitos de uma intervenção educacional 

sobre o uso de restrições físicas com residentes de asilos psicogeriátricos. Fizeram 

parte da pesquisa quinze enfermarias de lares de idosos psicogeriátricos, destes 

idosos, quatrocentos e trinta e dois fizeram parte da amostra.  

Durante a intervenção, as enfermarias foram designadas aleatoriamente para 

a intervenção educacional ou status de controle. A intervenção educativa consistiu 

em um programa educativo para enfermeiros combinado com a consulta de uma 

enfermeira especialista. Os dados foram coletados no início do estudo, em um, 

quatro e oito meses após a intervenção. Em cada medição, o uso de restrições 

físicas foi medido por meio de observações feitas por observadores treinados e 



61 
 

cegados em quatro ocasiões diferentes durante um período de 24 horas (HUIZING 

et al., 2009). 

Da amostra inicial um total de 241 residentes, que estiveram envolvidos em 

todas as quatro medições, foram incluídos nas análises. As análises de regressão 

logística e linear não mostraram efeito do tratamento sobre o status e intensidade da 

restrição, e uso de restrição múltipla em todas as três medições pós-intervenção. 

Além disso, apenas pequenas mudanças ocorreram nos tipos de restrições usadas 

com os residentes do grupo experimental (HUIZING et al., 2009). 

A intervenção educativa, constituída por um programa educativo combinado 

com a consulta de uma enfermeira especialista, não foi eficaz na redução ou 

prevenção do uso de restrições físicas com residentes de lares psicogeriátricos 

(HUIZING et al., 2009). Embora a intervenção educacional pareça proteger os 

residentes de asilos psicogeriátricos de um aumento no uso de restrições físicas a 

curto prazo (HUIZING et al., 2006), isso não foi confirmado a longo prazo nem a 

curto prazo, incluindo o aumento do tamanho da amostra (HUIZING et al., 2006).  

Além disso, a intervenção educacional foi ineficaz na prevenção do uso de 

restrições físicas com residentes recém-admitidos em enfermarias de asilos 

psicogeriátricos (HUIZING et al., 2008). De acordo com a autora, outras intervenções 

visando o cuidado sem contenção serão necessárias a fim de reduzir e prevenir o 

uso de contenção física com residentes de asilos psicogeriátricos.  

Hampton (2020), em sua tese de doutorado, assume que em ambientes 

psiquiátricos, o uso de restrições físicas pode ser emocional e psicologicamente 

traumatizante para os pacientes, que geralmente experimentam essas intervenções 

como desumanas e humilhantes, e essas intervenções podem ter efeitos adversos 

físicos e mentais e, em alguns casos, podem ser fatais. 

Anderson e Blair (2020), em estudo que objetivou identificar melhores 

estratégias para promover qualidade de vida em idosos com demência em cuidados 

asilares, enfatizaram que o que os funcionários fazem e a maneira como o fazem 

tem um impacto real e duradouro na qualidade de vida (QV) dos residentes. E, os 

alvos mais úteis para melhorar a QV são: erradicar a contenção física e apoiar e 

aprimorar as habilidades da equipe de atendimento para que eles tratem e interajam 

de forma empática e humana com os residentes. 

E esta conclusão é reforçada por Barbui et al. (2020) que concluem em sua 

pesquisa que diferentes níveis de evidência indicam o benefício do treinamento da 
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equipe. Que intervenções compartilhadas de tomada de decisão e intervenções de 

cuidado integrado reduzem o tratamento coercitivo nos serviços de saúde mental. 

Esses diferentes níveis de evidência devem ser considerados no desenvolvimento 

de políticas, iniciativas clínicas e de implementação para reduzir as práticas 

coercitivas em saúde mental e devem levar a estudos adicionais em países de alta e 

baixa renda para melhorar a força e a credibilidade das evidências base. 

Já o delirium foi o foco do estudo de Paulsonet al. (2016) que desenvolveram 

uma iniciativa educacional com uso de folhetos de admissão ao delirium para os 

membros da família para ajudar na prevenção e identificação precoce do delirium 

durante a hospitalização. O folheto foi desenvolvido usando uma abordagem 

iterativa com um painel de especialistas.  

O delirium é descrito como um distúrbio comum de atenção e cognição 

(MOSK et al., 2017), que pode potencializar as taxas de mortalidade e comorbidade 

de pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTIs). A incidência pós-

operatória de delirium ocorre principalmente em pacientes pós-cirúrgicos de cirurgias 

de grande porte principalmente na artroplastia total de quadril (SKREDE et al., 2015; 

MOSK et al., 2017; WU et al., 2017); cirurgia cardíaca (LI et al., 2017; SHI et al., 

2019); cirurgia de coluna, urológica ou torácica (DEINER et al., 2014), e 

principalmente avaliado após anestesia geral (NEUFELD et al., 2013; ZHOU; LI; 

WANG, 2018). 

Paulsonet al. (2016) descrevem que o delirium é pesado e psicologicamente 

angustiante para os cuidadores formais e informais, embora os cuidadores familiares 

muitas vezes tenham muito pouco conhecimento ou compreensão sobre o delirium. 

Como parte de um grande estudo de intervenção multisite, a detecção precoce de 

delirium sobreposta por demência pelos enfermeiros, os autores identificaram a 

necessidade de materiais educacionais para a família; e descobriram que uma 

abordagem de consenso de especialistas iterativa pode ser usada para desenvolver 

um folheto para famílias.  

Como resultado de sua pesquisa, a confecção do folheto informativo com as 

principais áreas de conteúdo ajudou as famílias a compreender a diferença entre 

delirium e demência, sinais e sintomas, causas do delirium e estratégias que os 

membros da família podem usar para prevenir o delirium. Portanto o uso do Folheto 

educacional com foco no cuidador é uma intervenção a ser usada no direcionamento 

a adultos mais velhos hospitalizados com delirium (PAULSON et al. 2016). 
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5.8. Avaliação com foco nos enfermeiros gerontólogos 

 

No único estudo brasileiro que integrou essa revisão sistemática, Oliveirae 

Tavares (2010) descreveram como funciona a consulta de enfermagem ao idoso, 

realizada na Estratégia Saúde da Família (ESF); identificaram as possíveis 

dificuldades na atenção à saúde do idoso, bem como os cursos de qualificação 

profissional realizados e as necessidades de aprendizagem.  

Os dados do referido estudoforam coletados por meio de entrevista 

semiestruturada e submetidos à análise descritiva e temática. Da análise, emergiram 

duas categorias temáticas: consulta de enfermagem ao idoso realizada na ESF e 

qualificação profissional na atenção à saúde do idoso— um adendo aqui que 75% 

das respondentes eram de instituições privadas.  

Os destaques que os enfermeiros descreveram foram: a execução das 

consultas de enfermagem, de acordo com as etapas: coleta de dados, realização de 

exame físico, acompanhamento e encaminhamentos quando necessário. 

Declararam que os desafios para sua execução são a aquisição de dados precisos 

dos pacientes idosos, a baixa assimilação das atividades educativas; a baixa 

atenção dos familiares, a baixa resolutividade dos problemas de saúde, a 

impossibilidade de oferecer respostas rápidas às demandas sociais e a necessidade 

de aprendizado relacionado ao exame físico. (OLIVEIRA; TAVARES, 2010). 

Os entrevistados também enfatizaram as especificidades da consulta de 

enfermagem ao idoso, quanto à necessidade de obtenção de informações mais 

aprofundadas; necessidade de atenção, segurança, apoio e manutenção das 

relações interpessoais; a necessidade de dedicar mais tempo; disponibilidade para 

ajudar e apoiar, além de precisar ter mais paciência e criatividade —já que se 

espera que os enfermeiros da ESF atuem na saúde coletiva, correspondendo às 

necessidades emergentes com o objetivo de reorganizar as ações prestadas à 

população idosa (DE OLIVEIRA; TAVARES, 2010). 

Kessler et al. (2018), em estudo transversal que objetivou avaliar o atributo 

longitudinalidade nos diferentes modelos assistenciais na Atenção Primária à Saúde 

e verificar sua associação com as características demográficas, socioeconômicas e 

de contexto de Atenção à Saúde,entenderama Saúde da Família como um processo 

que usa uma abordagem baseada na comunidade. Os serviços de saúde são 



64 
 

prestados por uma equipe composta por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de 

enfermagem e até seis agentes comunitários de saúde. Algumas equipes também 

podem incluir um dentista e dois assistentes. Cada equipe de saúde da família é 

responsável por atender, no máximo, 4.000 pessoas, todas residentes em uma área 

de abrangência geográfica definida. 

Normalmente, as equipes estão baseadas em unidades de saúde, que devem 

ter infraestrutura adequada para o atendimento ambulatorial. Essas unidades são o 

centro de referência da atenção básica à população residente na área de 

abrangência. Em áreas de maior densidade populacional, mais de uma equipe pode 

estar localizada na mesma unidade de saúde (KESSLER et al., 2018). 

Os agentes comunitários de saúde desempenham um papel fundamental, 

atuando como vínculo entre as unidades de saúde e a população. Cada domicílio 

deve ser visitado pelo menos uma vez por mês pelo agente comunitário de saúde, 

que é responsável pelo cadastramento domiciliar e coleta de dados, pela 

identificação de potenciais fatores de risco, pelo monitoramento da disponibilidade e 

captação das prescrições e pelo agendamento de visitas à saúde da família 

(BRASIL, 2018). 

A ESF segue um modelo descentralizado de atenção à saúde, em que a 

responsabilidade pela gestão e provisão da saúde cabe aos níveis de governo locais 

(mais atentos às suas próprias necessidades de saúde). Portanto, os municípios são 

responsáveis pela gestão geral da atenção primária, incluindo a contratação e o 

pagamento de prestadores de saúde, e a gestão e fornecimento de infraestrutura 

adequada. Em última análise, a implementação e a expansão progressiva da 

cobertura da ESF cabem ao prefeito (BRASIL, 2016). 

 

5.9. Intervenções focadas no lazer e qualidade de vida 

 

Para Boggatz (2013), em estudo qualitativo com idosos da comunidade, cujo 

objetivo era identificar suas atividades recreativas, as atividades de lazer contribuem 

para o bem-estar e a saúde na velhice. Os enfermeiros comunitários devem, 

portanto, promover tais atividades entre os idosos. Para tanto fez a pesquisa no 

intuito de que estes precisam compreender o interesse dos idosos pelas atividades 

de lazer.  
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Dessa forma, o autor, determinou as atitudes de idosos alemães em relação a 

esses aspectos para identificar os tipos de usuários de instalações de lazer. Com 

relação aos contatos sociais, as atitudes variaram desde a necessidade limitada de 

contatos até ser um membro confiável em um clube de idosos. O engajamento social 

só é encontrado entre os últimos.  

A busca de hobbies e interesses variou de um mínimo de instalações de lazer 

a expectativas refinadas. O autor concluiu que as atitudes em relação às atividades 

de lazer podem ser descritas como uma combinação de duas dimensões: o grau de 

envolvimento social e o refinamento desejado de hobbies e interesses, e fica claro 

que os enfermeiros comunitários que organizam tardes sociais precisam avaliar 

essas atitudes e devem orientar a dinâmica social de uma forma que facilite o 

acesso dos recém-chegados. 

Jenkins, Baker e White (2009) avaliaram um projeto que já havia iniciado há 5 

anos em uma cidade para promover a saúde e o bem-estar de pessoas com mais de 

75 anos. O projeto era multidisciplinar e ofereceu exames holísticos conduzidos por 

enfermeiras nas residências das pessoas. Isso resultou na redução de internações 

hospitalares por fratura de fêmur, pneumonia e acidente vascular cerebral durante o 

período de 2004 a 2006.  

As metas do projeto avaliado eram: melhorar a detecção precoce e prevenção 

de doenças; auxiliar no manejo de doenças crônicas; facilitar a implementação do 

processo de avaliação unificada; reunir sistematicamente pontos de vista de 

usuários de serviços mais antigos e seus cuidadores para informar o 

desenvolvimento futuro de serviços; aumentar o conhecimento da prática de GP 

sobre o perfil de saúde individual e comunitário dos residentes mais velhos; 

promover a integração dos serviços primários e comunitários; manter a 

independência das pessoas com mais de 75 anos para que possam permanecer em 

suas casas; trabalhar em parceria com outras agências, incluindo o setor voluntário, 

para fornecer uma gama de serviços que atendam às necessidades dos idosos e, 

por fim, identificar lacunas na prestação de serviços (JENKINS; BAKER; WHITE, 

2009). 

Os autores concluem que o excelente trabalho e cooperação, visão e 

entusiasmo de todos os envolvidos serviram para garantir o sucesso do projeto. O 

projeto melhorou e continuará a melhorar a saúde do grupo de pacientes alvo e irá, 

para a maioria, melhorar a qualidade de vida e ajudar a manter sua independência e 
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permanecer em suas próprias casas pelo maior tempo possível (JENKINS; BAKER; 

WHITE, 2009). 

Diante disso, se faz importante o enfermeiro possuir habilidades e 

competência para identificar questões subjetivas inerentes aos indivíduos a quem 

presta cuidados, uma vez que elas são necessárias para a criação de vínculos, 

empatia e na construção de estratégias e intervenções de enfermagem específicas e 

personalidade (ANDRADE et al., 2018). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos selecionados permitiram a elaboração desta presente revisão e 

forneceram as informações necessárias ao cumprimento do objetivo proposto. 

Foi possível identificar a partir de análise minuciosa, como é o perfil das 

intervenções de enfermagem em diferentes contextos de saúde, qual é a sua real 

aplicabilidade na prática e qual é a visão dos enfermeiros. Como esperado, as 

intervenções de enfermagem se caracterizam por sua multidimensionalidade, 

riqueza conceitual e foco no indivíduo, sua família e seu contexto. 

Contudo, constatou-se que ainda é incipiente o uso de linguagens 

padronizadas ou sistema de classificações para a aplicação do Processo de 

Enfermagem na Saúde do Idoso. Sendo possível evidenciar que as intervenções de 

enfermagem nesses estudos foram norteadas por diversos materiais conceituais. 

Essas intervenções não foram relacionadas a sistemas de linguagem padronizada. 

Não foram encontrados nos estudos selecionados, intervenções de enfermagem que 

utilizassem alguma linguagem padronizada, como aClassificação das Intervenções 

de Enfermagem (NIC). 

Já se sabe da relevância do uso de referências e taxonomias na prática 

clínica da enfermagem generalista. Desse modo, através dessa revisão e de seus 

resultados que demonstraram o não uso destas, fica evidente a pouca aproximação 

da enfermagem geriátrica/gerontológica com seu uso. 

As limitações deste estudo consistiram também na já citada ausência do uso 

de taxonomias de enfermagem. Desse modo não foi possível traçar um comparativo 

entre elas ou verificar a adequação teórico-prática desses estudos com as 

taxonomias existentes. 

Os enfermeiros envolvidos com a saúde do idoso devem perceber que, 

apesar das inúmeras mudanças comumente experimentadas com a idade, a maioria 

dos idosos funciona admiravelmente bem e vive uma vida normal e satisfatória. 

Embora os enfermeiros precisem reconhecer os fatores que podem alterar a função 

com o envelhecimento, eles também devem enfatizar as capacidades e atividades 

feitas pelos idosos e ajudar as pessoas de todas as idades a alcançar um processo 

de envelhecimento saudável. 
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Supervisionar o status dos residentes, bem como:monitorar a competência e 

o desempenho dos cuidadores; educar a equipe; modelar papéis; ter uma boa 

supervisão; treinar; avaliar e corrigir problemas de desempenho são 

responsabilidades da maioria dos enfermeiros de longa permanência, além de suas 

principais funções clínicas e administrativas. 

Cada uma dessas funções requer competências além da enfermagem básica, 

desafiando os enfermeiros a obter educação e experiência adicionais para garantir o 

cumprimento competente dessas funções especializadas. Auxiliar os residentes e 

suas famílias na seleção e adaptação das instalações. Avaliar e desenvolver um 

plano de cuidados individualizado com base nos dados da avaliação. Monitorar o 

estado de saúde dos residentes. Recomendar e usar técnicas de cuidados de 

reabilitação e restauração, quando possível. Avaliar a eficácia e adequação do 

atendimento. Identificar as mudanças nas condições dos residentes e tomar as 

medidas adequadas. Comunicar e coordenar o atendimento com a equipe 

interdisciplinar. Proteger e defender os direitos dos residentes. Promover uma alta 

qualidade de vida para os moradores. Assegurar que as preferências e escolhas dos 

residentes sejam honradas. Assegurar e promover a competência da equipe de 

enfermagem. 

O cuidado à saúde do idoso desenvolvido sem uma visão clara para 

propósito, função e papéis de enfermagem exclusivos associados a este segmento 

de cuidado, tem como resultado, condições abaixo do ideal.  

Diante disso, ficou evidenciado que existeuma produção cientifica sobre as 

intervenções de enfermagem, sua aplicabilidade e efetividade, porém com incipiente 

uso das taxonomias e linguagens padronizadas na Enfermagem. 

Assim, recomenda-se a realização de novas pesquisas que abordem ou 

discutam outras etapas do PE, embasadas por taxonomias, visando possibilitar além 

da padronização das ações também, a comparação com outros modelos clínicos e a 

avaliação da efetividade da assistência de enfermagem de forma integral. 
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