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Resumo 
 
O número de idosos vem aumentando consideravelmente fazendo com que nos 
deparemos com um novo problema, o aumento das doenças crônico-degenerativas, 
e por esse motivo o cuidado de enfermagem necessita de estratégias e novas 
formas de cuidado. Esse trabalho visa identificar as competências do enfermeiro e 
descrever as estratégias de ação gerencial para melhorar a qualidade de vida do 
idoso portador de demência no domicílio e reduzir o avanço da crônificação. Trata-
se de um estudo exploratório e descritivo, de abordagem qualitativa, tendo o local de 
estudo o Mequinho, através da coleta de dados por entrevistas com os enfermeiros 
do projeto de extensão da Visita Domiciliar ao Idoso Portador de Demência. O 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal Fluminense sob nº 168.596 Os achados deste estudo 
permitiram identificar e analisar as competências gerenciais que são necessárias 
para o gerenciamento do cuidado domiciliar ao idoso portador de demência, e 
descrever as estratégias de ação gerencial do enfermeiro para melhorar a qualidade 
de vida do idoso portador de demência, logo, conseguimos alcançar os objetivos 
propostos pelo estudo, ao passo que buscamos traçar os aspectos que compõem a 
prática gerencial do enfermeiro que atua com essa clientela.  
 
Palavras chaves: enfermagem, gerência, visita domiciliar, idoso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 
The number of elderly is increasing considerably making we encounter a new 
problem, the increase in chronic degenerative diseases, and therefore need nursing 
care strategies and new forms of care. This work aims to identify the skills of nurses 
and describe the strategies of management action to improve the quality of life of the 
elderly with dementia at home and reduce the advance of chronicity. This is an 
exploratory and descriptive qualitative approach, taking the place of the Mequinho 
study, by collecting data through interviews with nurses extension project of the 
Home Visit the Elderly Dementia holder. The study was approved by the Ethics 
Committee of the Faculty of Medicine, Universidade Federal Fluminense under No. 
168596 The findings allowed to identify and analyze the managerial competencies 
that are necessary for the management of home care to the elderly with dementia, 
and describe the action strategies nursing management to improve the quality of life 
of the elderly with dementia, so we can achieve the objectives proposed by the study, 
while we seek to outline the aspects that compose the management practice of 
nurses who work with these clients. 
 
Key words: nursing, management, Home visit, elderly. 
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INTRODUÇÃO 

 
Podemos observar nos últimos anos um crescimento demográfico significativo 

da população idosa, e com isso ocorre outro fenômeno, denominado de transição 

epidemiológica, ou seja, a população envelhecida altera o perfil da morbidade e as 

causas de morte dessa população, fazendo com que deixem de ter doenças 

infecciosas e parasitárias e passe a ter predominantemente doenças crônico-

degenerativas, podendo-se destacar a depressão e as demências.  

No Brasil e no resto do mundo o número de idosos vem aumentando cada 

vez mais, e isso devido a melhora da qualidade de vida e o avanço da medicina, 

gerando uma mudança no perfil demográfico da população brasileira levando os 

profissionais que cuidam desses idosos a se preocuparem mais com o cuidado.  

 
O crescimento da população de idosos está acontecendo em ritmo 
acelerado no Brasil e no mundo.  Esse processo ocorre  em  consequência  
da  queda  da  fecundidade,  junto  ao aumento da expectativa de vida e à 
redução da taxa de mortalidade. (CARVALHO; GARCIA, 2003 apud CRUZ, 
2011.pág., 17).

1
 

 

Segundo dados obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE, (2010, pág. 191) observa-se que em vários países, as populações estão 

envelhecendo. Estudos mostram que o número de pessoas idosas cresce em ritmo 

maior do que o número de pessoas que nascem acarretando um conjunto de 

situações que modificam a estrutura de gastos dos países em uma série de áreas 

importantes.  

No Brasil, o ritmo de crescimento da população idosa tem sido sistemático e 

consistente. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 
                                                           
1
 CRUZ, Thiara Joanna Peçanha da; SÁ, Selma Petra Chaves.A avaliação da estimulação cognitiva 

para o idoso com demência de Alzheimer realizado pelo cuidador domiciliar: uma tecnologia de 
cuidado em enfermagem.2011. Dissertação (mestrado em ciências do cuidado em saúde) – 
Universidade Federal Fluminense, Niterói.2011. Disponível em:  
http://www.bdtd.ndc.uff.br/tde_arquivos/44/TDE-2012-05-24T132205Z-
3241/Publico/Thiara%20Cruz.pdf. Acessado em: 05 abr 2012. 
 

http://www.bdtd.ndc.uff.br/tde_arquivos/44/TDE-2012-05-24T132205Z-3241/Publico/Thiara%20Cruz.pdf
http://www.bdtd.ndc.uff.br/tde_arquivos/44/TDE-2012-05-24T132205Z-3241/Publico/Thiara%20Cruz.pdf
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(2009), o país contava com uma população de cerca de 21 milhões de pessoas de 

60 anos ou mais de idade. Com uma taxa de fecundidade abaixo do nível de 

reposição populacional, combinada ainda com outros fatores, tais como os avanços 

da tecnologia, especialmente na área da saúde, atualmente o grupo de idosos ocupa 

um espaço significativo na sociedade brasileira IBGE, (2010, pág. 191). 

No período de 1999 a 2009, o percentual relativo dos idosos (60 anos ou mais 

de idade) no conjunto da população passou de 9,1% para 11,3%. O Gráfico do 

IBGE, (2010, pág., 191) abaixo mostra a evolução do peso relativo das pessoas de 

65 anos ou mais de idade, faixa etária considerada para fins de estudos 

demográficos e, também, como limite da condição de velhice nos países mais 

desenvolvidos.  

Proporção de idosos de 60 anos ou mais e de 65 anos ou mais de idade – 

Brasil – 1999/2009 

 

Com os dados da PNAD 2009, é possível traçar um breve perfil 

socioeconômico deste segmento populacional. As mulheres são a maioria (55,8%), 

assim como os brancos (55,4%), e 64,1% ocupavam a posição de pessoa de 

referência no domicílio. A escolaridade dos idosos brasileiros é ainda considerada 

baixa: 30,7% tinham menos de um ano de instrução. Pouco menos de 12,0% viviam 

com renda domiciliar per capita de até ½ salário mínimo e cerca de 66% já se 

encontravam aposentados IBGE (2010, pág. 192).  
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Pessoas de 60 anos ou mais de idade, segundo algumas caracteristicas – 

Brasil - 2009 

  

O idoso já possui uma limitação e dependência física natural que é peculiar 

da idade avançada, mas com o crescente número desse perfil populacional podem 

vir associadas as doenças crônicas e degenerativas como é o caso das demências. 

Sobre isso Pelzer, (2005) afirma que “com o prolongamento da vida, podem surgir 

inúmeras doenças crônico-degenerativas e incapacitantes, levando à dependência 

física, cognitiva e social da pessoa idosa. Uma delas é a demência”.  

O número de idosos portadores de demência vem crescendo cada vez mais, 

estudos brasileiros realizados por Herrera et.al. (2002) e Nitrini et.al. (2005) indicam 

que as taxas de incidência de demência no Brasil são comparáveis aos resultados 

obtidos em estudos feitos em outros países ocidentais e asiáticos.  Os índices 

duplicam a cada cinco anos, acometendo 5% das pessoas entre 65 e 80 anos de 

idade e de 15% a 20% daquelas com mais de 80 anos. 

Para Fernandes et al. (2010. pág. 02) dentre as doenças que afetam os 

idosos, a demência merece especial atenção, uma vez que interfere na capacidade 

funcional dos idosos. Estimativas apontam que o número de casos de demência na 

América Latina deve aumentar 393% até 2040. No Brasil, o problema afeta cerca de 

um milhão de pessoas. O aumento do número de casos de demência produzirá 
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elevados custos socioeconômicos, o que gera preocupação para as instituições 

públicas e governos.  

De acordo com o grau de evolução da doença e para a maior parte das 

demências, ainda não existe tratamento capaz de curar ou reverter deterioração do 

cérebro. Embora a DA seja incurável e progrida com o passar dos anos, a eficácia 

do tratamento é maior quando iniciada nas fases mais precoces, necessitando da 

associação do tratamento medicamentoso e o não medicamentoso.  O tratamento 

medicamentoso atualmente limita-se a retardar a evolução natural da doença, 

permitindo apenas uma melhora temporária do estado funcional do paciente. Por 

isso a importância de associá-lo ao tratamento não medicamentoso que trata das 

manifestações como alterações cognitivas, de comportamento e humor, agitação, 

confusão, agressividade, apatia e depressão não resolvidas apenas com 

medicações e sim com orientação e plano terapêutico específico para cada indivíduo 

(VONO, 2009). 

O enfermeiro tem um papel fundamental na melhora da qualidade de vida do 

idoso portador de demência, pois é necessário o acompanhamento com 

profissionais de saúde que exerçam uma boa avaliação, tanto física quanto 

psicológica, e do ambiente para oferecer os cuidados necessários.  

Este estudo emergiu das atividades realizadas no programa de extensão 

“EASIC” - Enfermagem na Atenção a Saúde do idoso e seus cuidadores, 

desenvolvida no Mequinho que é um espaço avançado da Proex da Universidade 

Federal Fluminense, com atuação de docentes do curso de Graduação em 

Enfermagem, alunos da graduação, da Residência em Saúde Coletiva, Residência 

Multidisciplinar em saúde do idoso e mestrandos que realizam o Estágio curricular 

no referido campo, na atividade de visita domiciliar que ocorre no referido programa, 

através do Projeto de Extensão A Visita Domiciliária ao idoso portador de demência, 

coordenado pela orientadora deste estudo.  

A Visita Domiciliária pode ser realizada por solicitação dos diversos 

profissionais, por necessidade de acompanhamento de qualquer intercorrência com 

o idoso, observada na consulta de Enfermagem e/ou por solicitação dos familiares, 

devido a grande dificuldade dos idosos comparecerem à consulta de Enfermagem 

no ambulatório. 
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De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei número 10.741, de 01/10/2003, Art, 

15: “A prevenção e manutenção da saúde do idoso serão efetivados por meio de: 

atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios; unidades geriátricas de 

referência, atendimentos domiciliares [...], nos meios urbano e rural; [...]”. 

Relacionado a isso, Valente et al., (2010, pág. 04) afirmam que: “As visitas 

permitem uma avaliação do domicílio quanto a sua estrutura física e condições 

sanitárias além de possibilitar a orientação aos cuidadores e/ou familiares sobre as 

mudanças no ambiente e os cuidados que atendem as necessidades específicas de 

cada cliente”. 

De acordo com Martins, et al (2007), é importante que o profissional de saúde 

possua conhecimentos que forneçam subsídios para o cuidar do idoso e de seu 

cuidador familiar que incluem o entendimento das necessidades humanas básicas, 

bem como adaptações e mudanças que ocorrem ao longo da vida que, por sua vez, 

apresentam dimensões biológica, psicológica, social, cultural e espiritual, para poder 

abordar o cuidado de uma forma mais completa. Consideramos que ao cuidar do ser 

idoso e de seu cuidador, não devemos focar nossas ações na patologia, mas 

priorizar a promoção, manutenção e recuperação da saúde. Respeitar a 

independência e propiciar a participação do sujeito idoso e de seu cuidador familiar 

no processo de cuidado, favorecendo, portanto, a assistência qualificada. De acordo 

com Martins, é possível perceber a necessidade de ser realizado o cuidado não 

somente da patologia, mas sim, em todas as necessidades do idoso para uma 

assistência adequada.  

O autor supracitado ainda afirma que as pesquisas na área da Enfermagem 

Gerontológica, mostram que há uma carência de capacitação e suporte para os 

profissionais e, principalmente, para os cuidadores familiares/leigos. Portanto, a 

necessidade de realização de pesquisas nessa área é fundamental. Tais pesquisas 

deveriam visar o desenvolvimento, a implementação e a avaliação da eficiência dos 

programas de educação, em virtude do crescente fenômeno do envelhecimento 

humano, bem como das complicações advindas desse processo biológico.  

Com isso, será possível saber se esses programas para os cuidadores estão 

adequados para o cuidado ao idoso, sabendo-se que o idoso tem limitações que 

merecem atenção, e sendo portador de demência esta atenção tem que ser 

redobrada. O enfermeiro que executará as orientações ao cuidador ou o cuidado 
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terá que desenvolver estratégias para elaboração de um plano assistencial 

adequado, não focando somente as principais patologias e necessidades, e sim 

elaborar um cuidado voltado à saúde, não somente do idoso, mas do cuidador 

também, onde a atenção vai além do prescrito pelo profissional médico. Sobre isso 

Martins, et al. (2007. pág. 02), comentam que: 

 

[...] o modelo assistencial privilegia as ações curativas, centradas na 
atenção médica, desconsiderando o papel ativo que o sujeito cuidado pode 
desempenhar. Assim, cuidar e promover a educação em saúde no domicílio 
é uma das tarefas mais desafiantes para o profissional enfermeiro, bem 
como para a equipe multidisciplinar atuante na saúde. 

 

 

Conforme mencionado anteriormente, observa-se nos últimos anos, um 

crescimento da população idosa no Brasil, e tal fato nos impulsiona a perceber a 

grande necessidade de implementação de modalidades de Assistência de 

Enfermagem, que privilegiem o atendimento das necessidades deste idoso no seu 

ambiente domiciliar, no sentido de preservação da saúde, bem como o estimulo à 

capacidade funcional da pessoa idosa, através das orientações fornecidas ao 

próprio idoso, e aos seus familiares e/ou cuidadores.  

Entende-se a assistência domiciliar como sendo uma integração, 

sistematização, articulação e regulação de um conjunto de ações que são 

desenvolvidas pela equipe de saúde no domicílio, visando promover e/ou 

restabelecer a saúde de pessoas em seu contexto socioeconômico, cultural e 

familiar. Pode-se incluir a visita domiciliar, a consulta de profissional de nível superior 

no domicílio, a identificação do cuidador, o planejamento, a realização de 

procedimentos e o acompanhamento sistemático à família como atividades 

principais (REHEM E TRAD, 2005). 

Assim, a visita domiciliar (VD) é de extrema importância no processo de 

acompanhamento do paciente, pois tem uma visão Socioeconômica e do ambiente 

em que convive, mantendo assim, o vínculo e uma precisa avaliação do progresso 

da doença, além de ajudar o profissional a entender mais esse distúrbio e suas 

fases. 

A família poderá atuar de modo a ajudar os profissionais de saúde, uma vez 

que fornecem informações necessárias e atuam no cuidado direto de seus 

integrantes. Assim, os profissionais devem apresentar atitude diferenciada, pautada 
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no respeito, na ética e no compromisso com as famílias pelas quais são 

responsáveis, mediante a criação de vínculos de confiança e de afeto. A partir desse 

momento, haverá atuação de forma participativa na construção de ambientes mais 

saudáveis no espaço familiar (MINISTÉRIODA SAÚDE2  2006; p.128 apud SOUSA 

2009, pág. 02). 

Através dessa estratégia domiciliar o gestor/enfermeiro poderá adquirir e 

ensinar a sua equipe multiprofissional métodos de cuidado para uma clientela 

específica, ou seja, idosa e portadora de demência. Segundo Valente, et al., (2010, 

p. 03) a visita domiciliar tem que ser feita da seguinte forma:  “Deve ser sempre 

planejada pela equipe, de maneira a contemplar as necessidades específicas de 

cada família a ser visitada, sendo possível estabelecer, junto aos familiares, um 

suporte mais adequado às necessidades específicas da pessoa idosa, negociando 

com familiares e/ou cuidadores cada aspecto desse cuidado”. 

Os estudos de Souza et al (2009) apontam que as visitas domiciliares 

permitem uma relação mais estreita entre profissional e família, sendo um 

instrumento para conhecer a realidade das famílias atendidas, evidenciando que a 

visita domiciliar deve ser realizada e analisada para que possamos, junto com a 

família, compreender suas dificuldades e traçarmos o plano de ações executáveis, 

de acordo com o contexto familiar que o idoso está inserido. 

 

1.1. PROBLEMA 

 

De que maneira a gestão do cuidado de enfermagem e as estratégias elaboradas 

pelo enfermeiro podem contribuir para o cuidado domiciliário ao idoso portador de 

demência?  

 
1.2. OBJETO  

 
A gestão do cuidado de enfermagem ao idoso portador de demência no 

ambiente domiciliar. 

 
                                                           
2 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Caderno de Atenção Básica. Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa. 
Brasília-DF. Editora MS. Nº 19. 2006.Disponível 
em:http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad19.pdf. Acesso em 10 de novembro 
de 2011. 
 

http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad19.pdf
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1.3. QUESTÕES NORTEADORAS 

 
1. Que competências o enfermeiro necessita adquirir e desenvolver para atuar 

na gestão do cuidado domiciliar ao idoso portador de demência? 

2. Quais são as estratégias gerenciais que o enfermeiro deve elaborar e 

implementar, no intuito de contribuir com a qualidade de vida do idoso portador de 

demência? 

 
1.4. OBJETIVOS 

 
1.  Identificar as competências do enfermeiro para a gestão do cuidado domiciliar ao 

idoso portador de demência. 

2.  Descrever as estratégias de ação gerencial do enfermeiro para melhorar a 

qualidade de vida do idoso portador de demência no domicílio.  

 
1.5. JUSTIFICATIVA 

 

A ideia de elaborar esse trabalho partiu das observações que tive no decorrer 

da minha vida, tanto pessoal quanto acadêmica, pois, tive caso de demência na 

família (avó com Alzheimer) e na minha formação enquanto graduando de 

enfermagem estive muito envolvido com projetos e trabalhos relacionados ao idoso, 

e pude perceber que este cliente merece uma maior atenção para sua saúde, pois 

seu organismo fica naturalmente mais debilitado, no que tange ao idoso portador de 

demência, observa-se uma carência de cuidados ainda maior, tendo em vista que o 

idoso com demência tem as suas atividades de vida diária limitadas, fato este que 

pode gerar problemas para a sua família, se não for preparada e orientada 

corretamente sobre o cuidado que deverá desempenhar. 

Observei que o cuidador, muitas vezes, mesmo realizando o cuidado do 

idoso, é repleto de dúvidas relacionadas ao cuidado e as manifestações 

características das demências, me despertando a atenção de focar a educação em 

saúde não só ao idoso, mas sim, ao cuidador também, pois percebi que o cuidado 

tem que envolver estratégias voltadas a família. 

Meu contato com saúde do idoso tornou-se mais aprofundado no quinto 

período no curso de enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso e 

Costa - EEAAC da Universidade Federal Fluminense-UFF e posteriormente, 



16 
 

 

 

participando como integrante do Programa de Extensão “A Enfermagem na Atenção 

à Saúde do Idoso e seus Cuidadores (E.A.S.I.C)” como bolsista do Projeto de 

Extensão “A visita domiciliar ao idoso portador de demência”.  Assim, surgiu a ideia 

de colaborar com a melhora da qualidade de vida do idoso portador de demência, 

pois acredito que intervindo no início da doença é mais fácil frear o avanço dela e os 

resultados são mais satisfatórios e isso foi percebido hipoteticamente por mim nas 

visitas domiciliárias e durante minha participação nas oficinas de estimulação 

cognitiva no Mequinho (ambulatório onde são desenvolvidas as atividades do 

programa E.A.S.I.C), onde pude adquirir competência para desenvolver esse 

trabalho, com as atividades desenvolvidas e pesquisadas. 

Pude perceber o quanto é importante à elaboração de um plano de cuidado, 

utilizando estratégias gerenciais de cuidado especifico para a atenção ao idoso com 

demência, para as famílias e profissionais de saúde.   

 
1.6. RELEVÂNCIA 

 

 A relevância deste estudo decorre de questões importantes e atuais, tendo 

em vista que a população idosa é uma realidade crescente em nosso país, o que 

nos impulsiona a querer contribuir para: 

 - Melhorar a qualidade de vida de uma população acima de 60 anos com demência, 

através de cuidados baseados na gestão da visita domiciliaria elaborado por 

enfermeiros. 

- Reduzir o avanço da demência e melhorar o estado cognitivo desses idosos, 

utilizando de estratégias gerenciais do enfermeiro para os cuidadores e os demais 

profissionais que atuem diretamente com a família do paciente. 

- Contribuir com a academia, impulsionando novos estudos relacionados á temática. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 . A POLÍTICA DE ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO 

 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), Portaria GM nº 2.528, 

de 19 de outubro de 2006, define que a atenção à saúde dessa população terá como 

porta de entrada a Atenção Básica/Saúde da Família, tendo como referência a rede 

de serviços especializada de média e alta complexidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006, pág. 12) 

A Política Nacional de Atenção Básica, regulamentada pela Portaria GM nº 

648 de 28 de março de 2006, caracteriza-se por desenvolver um conjunto de ações 

de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção à 

saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a 

manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais 

e sanitárias democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em equipe, 

dirigidas à populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a 

responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em 

que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de elevada complexidade 

(conhecimento) e baixa densidade (equipamentos), que devem resolver os 

problemas de saúde de maior freqüência e relevância em seu território. É o contato 

preferencial dos usuários com os sistemas de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006, pág. 12).  

Segundo a lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003 que Dispõe sobre o 

Estatuto do Idoso e dá outras providências, que disserta sobre diversos pontos 

voltados ao idoso como: 

Das disposições preliminares,  o  Estatuto  do  Idoso, fala  em seu Artigo 2° 

que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei 

ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua 

saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, 

em condições de liberdade e dignidade. 

O artigo 3° do estatuto do idoso diz que é obrigação da família, da 

comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta 

prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.741-2003?OpenDocument
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cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 

respeito e à convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

        I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos 

públicos e privados prestadores de serviços à população; 

        II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas 

específicas; 

        III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 

proteção ao idoso; 

        IV – viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do 

idoso com as demais gerações; 

        V – priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento 

do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de 

manutenção da própria sobrevivência; 

        VI – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e 

gerontologia e na prestação de serviços aos idosos; 

        VII – estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de 

informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de 

envelhecimento; 

        VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social 

locais. 

        IX – prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda. (Incluído 

pela Lei nº 11.765, de 2008). 

No capitulo IV do direito à saúde o artigo 17°, diz que ao idoso que esteja no 

domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento 

de saúde que lhe for reputado mais favorável. Parágrafo único, Não estando o idoso 

em condições de proceder à opção, esta será feita: 

        I – pelo curador, quando o idoso for interditado; 

        II – pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser 

contactado em tempo hábil; 

        III – pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo 

hábil para consulta a curador ou familiar; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11765.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11765.htm#art1
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        IV – pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, 

caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público. 

O artigo 18 determina que as instituições de saúde devem atender aos 

critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o 

treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores 

familiares e grupos de auto-ajuda. 

No capitulo V que fala da educação, Cultura, Esporte e Lazer, o Artigo 20° diz 

que o idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, 

produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Já no artigo 22° 

afirma que nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão 

inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à 

valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos 

sobre a matéria. 

 
2.2. COMPETÊNCIAS GERAIS DO ENFERMEIRO 

 

Na graduação, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) apontam para o 

exercício das seguintes competências e habilidades gerais dos profissionais de 

saúde: (PERES E CIAMPONE, 2006). 

 
2.2.1. Atenção à saúde 

 

 Os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito, devem estar aptos a 

desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto 

em nível individual quanto coletivo.  

 

2.2.2. Tomada de decisão 

 

 Outra competência almejada para o profissional de saúde pelas DCNs é a 

tomada de decisão. “O trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado 

na capacidade de tomar decisões, visando o uso apropriado, eficácia e custo-

efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de 

procedimentos e de práticas. Para este fim, eles devem possuir competências e 

habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, 

baseadas em evidências científicas”.  
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2.2.3. Liderança 

 

 A liderança é tida como uma das principais competências a serem adquiridas 

pelo profissional de saúde. “No trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais 

de saúde deverão estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em 

vista o bem-estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, 

responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e 

gerenciamento de forma efetiva e eficaz.”  

 
2.2.4. Educação permanente 
 

 O exercício da competência ‘educação permanente’ é citado nas DCNs como 

responsabilidade do profissional de saúde associada ao papel da universidade e das 

políticas institucionais. “Os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os 

profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e 

compromisso com a sua educação e treinamento/estágios das futuras gerações 

profissionais, mas proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os 

futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e 

desenvolvendo a mobilidade acadêmica/profissional, a formação e a cooperação por 

meio de redes nacionais e internacionais”.  

 

2.2.5. Comunicação 

 

 A comunicação diz respeito ao ato de se comunicar fora ou dentro da 

instituição, com clientes e outros profissionais. O profissional de saúde precisa saber 

comunicar-se e gerenciar a comunicação. “Os profissionais de saúde devem ser 

acessíveis e devem manter a confiabilidade das informações a eles confiadas, na 

interação com outros profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação 

envolve comunicação verbal, não-verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio, 

de pelo menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e 

informação”.  

 

2.2.6. Administração e gerenciamento 
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 Os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativas, fazer o gerenciamento 

e administração tanto da força de trabalho, quanto dos recursos físicos e materiais 

da informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem empreendedores, 

gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde. O enfermeiro tem sido o 

responsável pela organização e coordenação das atividades assistenciais dos 

hospitais e pela viabilização para que os demais profissionais da equipe de 

enfermagem e outros da equipe de saúde atuem, tanto no ambiente hospitalar 

quanto na saúde pública.  

 

2.3. O CUIDADO DOMICILIAR AO IDOSO PORTADOR DE DEMÊNCIA 

 

Pelo motivo do número de idosos estarem aumentando cada vez mais e 

levando a transição demográfica, com o crescente aparecimento das doenças 

cabíveis a essa fase, inclusive as neurodegenerativas, é preciso que os profissionais 

de saúde voltados a saúde do idoso se adaptem ao cuidado do mesmo, para prestar 

assistência de uma forma que atenda as necessidades dos idosos portadores de 

demência no domicilio, assim sendo,  os profissionais de saúde terão que possuir 

um conjunto de conhecimentos, habilidades, e atitudes intrínsecas para isto,  ou 

desenvolvê-las, tendo iniciativa e buscando soluções e alternativas para o cuidado, 

essas competências são indispensáveis para a gestão do cuidado domiciliar. 

 Relacionado a isso, Valente et al.(2010, pág. 02), falam que: “Somente o 

enfermeiro crítico, formado através de metodologia problematizadora, será capaz de 

propor e executar mudanças nos modelos do cuidar, e mais especificamente quando 

este cuidar se refere a grupo específico, como é o caso dos idosos”. 

O cuidado domiciliar não depende somente do enfermeiro, mas, sim de uma 

equipe multidisciplinar e do cuidador (formal ou informal), onde juntos possam 

realizar o atendimento e tratamento adequado do idoso. Sobre isso Spagnol (2005. 

pág. 02) fala que: 

 

Nos diversos serviços de saúde, especificamente no âmbito hospitalar, a 
gerência em enfermagem tem assumido fundamental importância na 
articulação entre os vários profissionais da equipe, além de organizar o 
processo de trabalho da enfermagem, buscando concretizar as ações a 
serem  realizadas junto com clientes, que buscam estes serviços para 
atender às suas necessidades de saúde-doença. 
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 Sobre isso, realizando as visitas domiciliárias, pudemos perceber que esse 

gerenciamento não é diferente no ambiente domiciliar onde os três atores do 

cuidado domiciliar ao idoso com demência (enfermeiro, equipe multidisciplinar e 

cuidador), tem que trabalhar em conjunto. 

O cuidado domiciliar tem que ser bem planejado, pois cada idoso com 

demência pode agir de forma diferente, tendo em vista que é uma síndrome onde 

dois idosos na mesma fase de demência podem apresentar quadros diferentes da 

patologia, como por exemplo: um pode apresentar depressão e outro não, ou então, 

quadros de afasias mais agravados em um do que no outro.  

Por esse motivo, o enfermeiro/gestor tem que utilizar de estratégias para 

adequar o cuidado a cada paciente e, em vista disso, a visita domiciliar é essencial, 

pois segundo Sousa et al., (2009. pág. 02)  “O cuidado domiciliar ao idoso portador 

de demência fixa-se na busca do atendimento pleno da família, propiciando o 

enfrentamento e a tentativa de resolução de problemas identificados, por meio de 

integração de sua equipe com a população”.  

Segundo a autora supracitada (2009, pág. 02) a família poderá atuar de modo 

a ajudar os profissionais de saúde, uma vez que fornecem informações necessárias 

e atuam no cuidado direto de seus integrantes. Assim, os profissionais devem 

apresentar atitude diferenciada, pautada no respeito, na ética e no compromisso 

com as famílias pelas quais são responsáveis, mediante a criação de vínculos de 

confiança e de afeto. A partir desse momento, haverá atuação de forma participativa 

na construção de ambientes mais saudáveis no espaço familiar. 

Com a entrada do enfermeiro no domicilio do paciente é possível identificar os 

possíveis agravos a sua saúde, sendo de extrema importância como estratégia para 

o cuidado do idoso portador de demência onde esse profissional poderá orientar o 

cuidador para que realize mudanças no ambiente e no cuidado do idoso. 

Relacionado a isso, Oliveira (2006, pág. 06) diz: 

 

Na visita domiciliar, o ambiente tem expressão própria superando mesmo 
algum mutismo dos pacientes. É uma possibilidade ímpar de acolhimento e 
de troca. A casa e a família fornecem pistas e dados para que haja algum 
nexo entre a doença e o social. 

 

 

Contudo, o fator mais importante para se avaliar a dependência e também o 

risco e mortalidade do indivíduo frágil é sua capacidade para desempenhar as 
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atividades de vida diária (AVD). Idosos com dependência para sete ou mais AVD 

têm três vezes mais risco de morte do que aqueles indivíduos independentes. 

Diferente dos dados sociodemográficos que não podem ser modificados pelo 

indivíduo, a dependência nas AVD é um fator que pode ser mutável com prevenção 

e reabilitação, (RICCI, 2005). 

 

2.4. A VISITA DOMICILIAR COMO ESTRATÉGIA DE ATENÇÃO A SAÚDE DO 

IDOSO 

 

O programa de extensão EASIC, foi Fundado em 1998. O Mequinho como espaço já 

existia antes desta data, pois era um posto do MEC que fornecia materiais. De 

acordo com a união Federal o local passou para a Universidade Federal Fluminense, 

mas o apelido Mequinho continuou. 

O “Espaço Mequinho” presta um atendimento primário através de consultas e 

conta com uma equipe multiprofissional responsável pela assistência aos familiares 

e idosos da comunidade. Esses idosos são encaminhados pelo Hospital 

Universitário Antonio Pedro – Geriatria/Neurologia, e por demanda espontânea, 

atendendo dessa forma a área metropolitana II (Niterói, São Gonçalo, Silva Jardim, 

Maricá, Itaboraí, Rio Bonito e Tanguá), sendo o polo de referência no tratamento de 

idosos com demência na região.  

Muitas vezes os idosos portadores de demência chegam a um estágio da 

doença em que não conseguem deambular, e no intuito de dar continuidade aos 

cuidados de Enfermagem, os acadêmicos do Estágio Supervisionado e os 

Residentes de Enfermagem em Saúde Coletiva, realizam visitas domiciliares. 

A visita domiciliar é um momento único no estabelecimento do cuidado aos 

usuários da comunidade adstrita. Deve ser sempre planejada pela equipe de 

maneira a contemplar as necessidades específicas de cada família a ser visitada, 

sendo possível estabelecer, junto aos familiares, um suporte mais adequado às 

necessidades específicas da pessoa idosa, negociando com familiares e/ou 

cuidadores cada aspecto desse cuidado. Essa atividade confere, também, maior 

conforto, tranquilidade e segurança aos familiares no acompanhamento da pessoa 

idosa, além de ser, no primeiro momento de reconhecimento do território, uma 

importante ferramenta na detecção de idosos em situações de abandono ou outras 
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situações que apontem que seus direitos estão negligenciados. (SANTANA et al., 

2007). 

A demência é uma síndrome, ou seja, um grupo de sinais e sintomas que 

formam um conjunto e que podem ser causados por uma série de doenças 

subjacentes, relacionadas a perdas neuronais e danos à estrutura cerebral. O 

padrão central da demência é o prejuízo da memória. Além disso, a síndrome 

demencial inclui pelo menos um dos seguintes prejuízos cognitivos: afasia (prejuízo 

na linguagem secundário à ruptura da função cerebral); apraxia (incapacidade de 

realizar atividades motoras complexas, apesar da capacidade motora intacta); 

agnosia (falha em reconhecer ou identificar objetos, apesar de funções sensoriais 

intactas) e perturbação nas funções de execução como planejamento, organização, 

sequência e abstração. Cada um desses prejuízos cognitivos gera prejuízo 

significativo também no funcionamento das capacidades funcionais e sociais, o que 

representa um declínio significativo em relação a um nível anteriormente superior de 

funcionamento, (BRASIL, 2003). 

A trajetória da doença na demência do tipo Alzheimer se resume como um 

declínio, com perdas ocasionais de estabilidade, levando inevitavelmente a uma 

profunda deterioração cognitiva e finalmente à morte. Por ser uma doença 

progressiva, envolve uma série de perdas nas quais os membros da família 

antecipam e sofrem com cada marco na sua evolução. As incertezas a respeito da 

trajetória da doença empurram as famílias para se reorganizarem sem o membro 

afetado ou para minimizarem as demandas da doença, esperando fantasiosamente 

que o membro doente mantenha suas responsabilidades familiares normais, 

(SANTANA, 2003).  

O enfermeiro que atua no cuidado ao idoso portador de demência tem que 

conhecer e utilizar de estratégias para a abordagem desse idoso, e a VD é muito 

importante nesse momento, pois pode ser definida como uma ferramenta de 

intervenção na Saúde da Família, utilizada pelos integrantes da equipe para 

conhecer as condições de vida e de saúde das famílias sob sua responsabilidade, 

conforme Lima (2010). 

Segundo Martins et al., (2007) o domicílio não apresenta as características de 

uma instituição formal de saúde. É o local em que os seres humanos convivem e 

tornam propícios os cuidados individualizados. Este ambiente é permeado por 
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diversos aspectos culturais, de significância aos seus moradores e freqüentadores, 

portanto, eivado de subjetividades nem sempre compreensíveis para quem não 

reside ou freqüenta aquele ambiente. Para que a visita seja bem-sucedida e atinja 

seu objetivo, é fundamental que ela seja devidamente planejada, para que o agente 

aproveite melhor seu tempo e o tempo das pessoas que vai visitar. Além disso, é 

importante que tanto este profissional como o indivíduo ou a família visitada 

compreendam a finalidade dessa atividade, Lima (2010). 

Quando o objetivo é a avaliação de idosos que estejam restritos ao ambiente 

doméstico, o mais indicado é um instrumento que verifique o desempenho na 

realização das atividades de vida diária (AVD). Isso porque essas são as atividades 

de autocuidado que permitem ao idoso responder por si no espaço de seu domicílio. 

A dificuldade ou incapacidade na realização dessas tarefas representa risco elevado 

para a perda da independência funcional. É nesse contexto que o atendimento 

domiciliar surge como uma alternativa de modalidade de assistência à saúde para o 

tratamento de idosos com algum grau de dependência, (RICCI, 2005). 

Para Camacho (2011), o idoso portador de demência é dotado de 

peculiaridades, visto que além de deficiências neuromotoras, estes também 

apresentam incapacidades resultantes das lesões cerebrais, limitando o 

desempenho de suas atividades em tarefas do cotidiano como autocuidado, higiene 

e interação social e que por isto, precisa de um atendimento “sensível” e  

humanizado, surgindo daí a atuação da Enfermagem, que partindo desse 

pensamento pode exercer um cuidado mais eficiente desse idoso. 

 É nas VDs que o enfermeiro pode adquirir subsídios para as orientações e 

cuidado individualizado ao idoso portador de demência, que visa assistir ao cliente 

no ambiente domiciliar, na busca do envelhecimento saudável considerando a 

integralidade da assistência; humanização do cuidar; promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde no contexto individual, familiar e comunitário 

apreciando o pacto pela vida. Além disso, presta assistência integral ao idoso, a 

família e a comunidade onde ele está inserido; promover a educação para a vida e 

para a saúde, e favorecer a participação ativa do idoso e de seus familiares, 

propiciando e incentivando o autocuidado, contribuindo para que o idoso possa ter 

uma melhor sobrevida, para o seu bem estar e para a manutenção da qualidade de 

vida, (CAMACHO, 2011). 
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2.5. ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA OS CUIDADORES DE 

IDOSOS PORTADORES DE DEMÊNCIA 

 

 As intervenções no atendimento domiciliar baseiam-se na interação 

profissional-idoso-cuidador-família, para o processo de tomada de decisões sobre o 

cuidado. Portanto, é essencial investigar a concordância entre a percepção do 

cuidador e a observação do profissional quanto à capacidade funcional do paciente 

em seu domicílio, para que as metas e objetivos de ambos possam ser semelhantes, 

trazendo o benefício necessário para a reabilitação do idoso, além de diminuir a 

sobrecarga de cuidados prestados (DUARTE & DIOGO3, 2000 apud RICCI & 

KUBOTA & CORDEIRO, 2005, pág. 03). 

O atendimento domiciliar tem como base a orientação, informação e apoio de 

profissionais especializados em saúde do idoso, o que depende essencialmente do 

suporte familiar e informal para seu bom funcionamento. O cuidador é responsável 

pela continuidade da assistência dada pela equipe, tornando-se assim, elemento 

terapêutico no processo de reabilitação (SILVESTRE & COSTA NETO4, apud RICCI 

& KUBOTA & CORDEIRO, 2005, pág. 06). 

Para Martins et al., (2007) os conhecimentos que fornecem subsídios para o 

cuidar do idoso e de seu cuidador familiar incluem o entendimento das necessidades 

humanas básicas, bem como adaptações e mudanças que ocorrem ao longo da vida 

que, por sua vez, apresentam dimensões biológica, psicológica, social, cultural e 

espiritual. Consideramos que ao cuidar do ser idoso e de seu cuidador não devemos 

focar nossas ações na patologia, mas priorizar a promoção, manutenção e 

recuperação da saúde. Respeitar a independência e propiciar a participação do 

sujeito idoso e de seu cuidador familiar no processo de cuidado, portanto, pode 

favorecer a assistência qualificada. 

 

Cotidianamente podemos observar que ao realizarem as visitas 
domiciliares, os profissionais de saúde que atuam em Programas de Saúde 
da Família (PSF), se deparam frequentemente, com idosos que necessitam 

                                                           
3
 Duarte YAO, Diogo MJD. Atendimento domiciliário: um enfoque gerontológico. In: Duarte YAO, iogo 

MJD. Atendimento domiciliar: um enfoque gerontológico. São Paulo: Atheneu; 2000. p. 3-17. 
 
4 Silvestre JA, Costa Neto MM. Abordagem do idoso em programas de saúde da família. Cad Saúde 

Pública 2003; 19: 839-47. 
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de cuidados domiciliares e com cuidadores familiares de idosos que 
também necessitam de cuidados. O que se depreende desses cenários é 
uma carência de suporte e uma falta de estrutura mais eficaz, que 
proporcione a esses cuidadores familiares melhor capacidade para prestar 
um cuidado efetivo ao idoso, (MARTINS et al., 2007). 

 

 

A DA (Doença de Alzheimer) além de comprometer o idoso, afeta também de 

maneira particular a família desse idoso exigindo-lhe novos ajustes na estrutura 

funcional e emocional da família.  Nesse contexto, as enfermeiras podem: oferecer 

informações detalhadas e em linguagem acessível acerca dos sinais e sintomas da 

doença, realizar o treinamento dos cuidadores, orientar a execução das técnicas 

básicas de cuidado, participar do planejamento da assistência e estimular no 

cuidador a aquisição de habilidades para preservar o cuidado domiciliar ao idoso, 

(PELZER, 2005). 

Sabemos que o idoso tem sua capacidade funcional reduzida por causa da idade 

avançada e quando possui alguma demência, reduz mais ainda, relacionado a isso 

Valente et al., (2010 pág. 17) diz: 

 

A dependência entre os idosos já é considerada um fator comum; dentre os 
idosos portadores de demência, este fato se torna ainda mais acentuado, 
visto as impossibilidades impostas pela doença, no entanto, acreditamos 
que se faz extremamente importante que os cuidadores tenham clareza 
sobre a necessidade de estimular a capacidade funcional do idoso ao 
realizar tarefas do cotidiano. 

 

 

Observa-se que a Enfermagem se desenvolveu junto à evolução das 

modalidades de assistência à saúde, no decorrer dos períodos históricos e essas 

modalidades vem evoluindo muito a cada dia. O cuidar sempre foi um desafio, que 

experimentou diversas mudanças ao longo de seu desenvolvimento, e ainda é uma 

atividade em processo de transição. A Enfermagem, como detentora do ato de 

cuidar, acompanhou e acompanha essas modificações, sendo diretamente afetada 

pela mudança nos modelos de prestação de assistência desenvolvidos ao longo do 

tempo. Esse fato exigiu que o enfermeiro buscasse a amplitude do cuidar de forma 

cada vez mais científica, preocupando-se inclusive em obter o máximo de 

especialização nas diversas áreas de assistência, sejam elas novas ou antigas, para 

que o cuidado fosse elaborado de forma exclusiva, para públicos-alvos específicos 

de acordo com suas reais necessidades, (VALENTE et al, 2010). 
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 Conforme aponta o texto das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Enfermagem, materializada pela Resolução CNE/CES nº. 3, de 7 de 

novembro de 2001, em seu artigo 5º, o enfermeiro deve ser dotado de competências 

e habilidades para atuar nos diversos programas de assistência à saúde, dentre eles 

o programa de atenção integral ao idoso, sendo a graduação um espaço privilegiado 

para a formação de profissionais capazes de atender às necessidades dos serviços 

de saúde, em termos de força de trabalho, na perspectiva da valorização das 

necessidades sociais de saúde, (ARAÚJO, SILVA & SILVA, 2008). 

Segundo a discussão de Valente (2009) que identifica as competências 

especificas da docência no ensino de nível superior, nos dá uma idéia de como 

adquiri-la no campo profissional em que o enfermeiro esteja atuando, tendo o 

conhecimento básico e se aperfeiçoando permanentemente. 

 

A Competência em uma determinada área de conhecimento é o domínio 
dos conhecimentos básicos (obtidos no bacharelado), e experiência de 
campo em uma determinada área (adquirida em alguns anos de atividade 
profissional). Este domínio cognitivo deve ser constantemente atualizado, 
exigindo-se do profissional a participação em programas de formação 
continua de desenvolvimento (eventos científicos, cursos de 
aperfeiçoamento e especialização); realização de pesquisas (Por meio de 
seus estudos e reflexões críticas sobre temas teóricos e experiências, 
apresentação em eventos científicos, publicações) (VALENTE, 2009. pág. 
74). 

 

 

A Enfermagem na assistência ao idoso trabalha na rede formal de apoio 

(hospitais, clínicas, asilos), na relação interpessoal profissional-ser cuidado, como 

também trabalha a rede informal de apoio ao idoso (destinada aos cuidados 

domiciliares de familiares, de organizações não governamentais, de cooperativas 

solidárias, vizinhos).  Em ambas as redes assistenciais, os enfermeiros exercem 

funções direcionadas a atividade junto ao idoso, família e comunidade, (NERY, 

2006). 

 Uma estratégia que pode ser utilizada com os cuidadores de idosos no 
domicilio, é a educação continuada, pois com a evolução da demência irão surgir 
novas duvidas e problemas a serem enfrentados pelos familiares, assim sendo, o 
enfermeiro é importante nesse momento para orientar e conduzir esse cuidado, 
relacionado a isso Martins (2007, pág. 09) 

 
Reforçar essa concepção do papel do enfermeiro como educador e agente 
de transformação social, portanto, se faz necessária. Esta deve ser uma 
constante em nossa atuação profissional, visto que a educação permanente 
em saúde deve ser parte integrante de nosso escopo profissional, em 
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especial, porque a interação entre profissionais e usuários do sistema de 
saúde é uma constante em nosso quotidiano. 
 

O autor Supracitado comenta em seu trabalho acerca das necessidades de 

educação em saúde dos cuidadores de pessoas idosas no domicílio, que a maior 

preocupação manifestada pelas cuidadoras, em relação ao cuidado, foi a 

agudização das doenças crônicas. Segundo ele esta preocupação pode ser 

atribuída à insegurança e à falta de conhecimentos básicos de saúde, por parte dos 

cuidadores. Sendo assim, estas características se correlacionam com a falta de 

suporte e de educação em saúde para os cuidadores frente a tais situações. Assim 

sendo, quando foi feita uma indagação aos cuidadores sobre o seguinte aspecto 

“quando surgem dúvidas e/ou dificuldades, com quem você as esclarece?”, os 

dados obtidos revelaram que elas buscam o auxílio da família e dos profissionais 

enfermeiros e médicos. Cabe ressaltar que, para estas cuidadoras, bem como para 

grande parte da população, não há uma distinção entre os níveis profissionais da 

enfermagem, sendo todos vistos como “enfermeiros”. 

As orientações dadas aos cuidadores no domicílio é uma estratégia de 

educação em saúde visto que no domicílio o cuidador se sente mais a vontade para 

obter informações sobre o cuidado, além de poder conversar melhor com o 

enfermeiro sobre as doenças e os medicamentos, tendo interesse em sempre 

aprender mais. Sobre isso Martins (2007) comenta que as cuidadoras de idosos 

participantes de seu projeto ao serem questionadas sobre: “gostaria de receber 

informações sobre o cuidado domiciliar?” Todas as seis cuidadoras responderam 

que sim, sendo que, conhecer sobre as doenças e os medicamentos, foram os 

temas que elas demonstraram maior interesse. 

As VDs são estratégias de educação em saúde, visto que ao adentrar nas 

residências dos idosos o enfermeiro tem uma visão global de como deve ser 

adaptada o cuidado para o idoso em questão, além de poder identificar possíveis 

agravantes à saúde do paciente, seguindo então as devidas orientações, sendo de 

grande importância para a educação em saúde para com os cuidadores.  

Durante as consultas de Enfermagem com o paciente idoso que vive com 

demência no ambiente domiciliar, entende-se a importância do enfermeiro como 

educador na promoção da saúde. Portanto, o presente trabalho contribui para a 

reflexão sobre a clientela idosa com demência e o modo de inserção do enfermeiro 

na gestão desta estratégia de assistência. 
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3. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo de abordagem qualitativa. A 

modalidade exploratório-descritiva visa à caracterização inicial do problema, 

classificação e conceito, descreve o objeto por meio da observação e do 

levantamento de dados (BARROS; LEHFELD, 1990, pág. 61). Assim, as pesquisas 

descritivas pretendem descrever com exatidão os fatos e fenômenos de determinada 

realidade. Sobre este aspecto, Andrade (2001, pág. 124) relata que: 

 

[...] na pesquisa descritiva, os fatos são observados, registrados, 
analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira 
neles. Isto significa que os fenômenos do mundo físico e humano são 
estudados, mas não são manipulados pelo pesquisador. 

 

 

O método utilizado é o estudo de caso, pois o Mequinho é referência no 

atendimento ao idoso com demência na região sudeste do Brasil. 

A escolha da coleta de dados foi pela modalidade de entrevista, pois como 

coleta de dados sobre um determinado tema científico é a técnica mais utilizada no 

processo de trabalho de campo. Através dela os pesquisadores buscam obter 

informações, ou seja, coletar dados objetivos e subjetivos. Os dados objetivos 

podem ser obtidos também através de fontes secundárias tais como: censos, 

estatísticas, etc. Já os dados subjetivos só poderão ser obtidos através da 

entrevista, pois que, eles se relacionam com os valores, às atitudes e às opiniões 

dos sujeitos entrevistados, (BONI & QUARESMA, 2005). 

A preparação da entrevista é uma das etapas mais importantes da pesquisa 

que requer tempo e exige alguns cuidados, entre eles destacam-se: o planejamento 

da entrevista, que deve ter em vista o objetivo a ser alcançado; a escolha do 

entrevistado, que deve ser alguém que tenha familiaridade com o tema pesquisado; 

a oportunidade da entrevista, ou seja, a disponibilidade do entrevistado em fornecer 

a entrevista  que deverá ser marcada com  antecedência para que o pesquisador se 
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assegure de que será recebido; as condições favoráveis que possam garantir ao 

entrevistado o segredo de suas confidências e de sua identidade e,  por fim, a 

preparação específica que consiste em  organizar o roteiro ou formulário com as 

questões importantes  (LAKATOS5, 1996 apud BONI &  QUARESMA, 2005. pg., 05). 

Quanto à formulação das questões o pesquisador deve ter cuidado para não 

elaborar perguntas absurdas, arbitrárias, ambíguas, deslocadas ou tendenciosas. As 

perguntas devem ser feitas levando em conta a seqüência do pensamento do 

pesquisado, ou seja, procurando dar continuidade na conversação, conduzindo a 

entrevista com um certo sentido lógico para o entrevistado. Para se obter uma 

narrativa natural muitas vezes não é interessante fazer uma pergunta direta, mas 

sim fazer com que o pesquisado relembre parte de sua vida. Para tanto o 

pesquisador pode muito bem ir suscitando a memória do pesquisado (BOURDIEU6, 

1999 apud BONI & QUARESMA, 2005). 

A pesquisa escolhida tem abordagem qualitativa, pois, possibilita uma análise 

e interpretação dos dados obtidos para poder elaborar um método gerencial que 

poderá ser utilizado pelos enfermeiros, onde irá melhorar a qualidade de vida dos 

idosos portadores de demência no domicílio. Segundo Granger (1982),  onde explica 

que um verdadeiro modelo qualitativo descreve, compreende e explica, trabalhando 

exatamente nesta ordem. 

  A pesquisa qualitativa, segundo Bogdan e Biklen (1994), é um tipo de 

investigação em educação que aponta e discute os fundamentos e contextos de 

origem, suas peculiaridades e limites, sendo, portanto, a abordagem adequada para 

a compreensão da problemática em foco neste estudo. 

Os problemas que surgem no cotidiano da Enfermagem podem ser 

investigados, de acordo com Lopes e Cols. (1988, pág. 48), pelo uso da abordagem 

qualitativa, porque a posição do enfermeiro é privilegiada em relação a quem utiliza 

os métodos tradicionais de pesquisa, devido ao fato de que:  

 

O pesquisador não é um individuo separado da vida e das atividades sob 
estudo, é também um participante daquele circulo de atividades, [...], 
tornando-se pessoa familiar e conhecida terá acesso a informações mais 

                                                           
5
 LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de pesquisa. 3ª edição. São 

Paulo: Editora Atlas, 1996. 
6 BOURDIEU, Pierre. A miséria do mundo. Tradução de Mateus S. Soares. 3a edição. Petrópolis: 

Vozes, 1999. 
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reais e verdadeiras do que aquelas obtidas pelos métodos tradicionais de 
coleta de dados. 

 

 

  A pesquisa foi realizada no Espaço Mequinho, no ambulatório onde são 

realizadas consultas de enfermagem e terapias cognitivas com os idosos portadores 

de demência que são atendidos no projeto de extensão e pesquisa intitulado “A 

Visita Domiciliar ao Idoso Portador de Demência” que está inserido no programa:  

Enfermagem  na Atenção a Saúde do Idoso e Seus Cuidadores (EASIC) da Escola 

de enfermagem Aurora de Afonso e Costa (EEAAC), da Universidade Federal 

Fluminense  (UFF). 

Os sujeitos da pesquisa foram os enfermeiros que atuam  no programa EASIC, 

totalizando 4  profissionais que participam no cuidado direto e indireto aos idosos e 

cuidadores nas visitas domiciliares, atualmente existem 5 enfermeiros atuando no 

programa, assim sendo, 4 enfermeiros totalizam 80% do efetivo, sendo relevante 

para a pesquisa.  

 Critério de inclusão: enfermeiros do programa EASIC que atuam no cuidado 

direto ou indireto aos idosos portadores de demência e seus cuidadores na visita 

domiciliar. 

 Critério de exclusão: enfermeiros que não atuam com essa clientela, que 

estejam licenciados ou em período de férias no momento da coleta de dados do 

trabalho.  

Os dados foram transcritos e separados em categorias temáticas e analisados 

a partir de análise temática de conteúdo, no sentido de atender aos objetivos 

propostos. 

Atendendo legalmente às exigências para à pesquisa, a participação dos 

sujeitos foi feita por intermédio do aceite ao Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido de acordo com a Res. 196/96 do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense – UFF, que trata da 

ética na pesquisa com seres humanos, estando aprovado com o numero de parecer 

168.596, data da Relatoria: 07/12/2012 (em anexo). 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÕES 

 

 Este capítulo se propõe a relatar os dados colhidos nas entrevistas, cujo 

objetivo é discutir acerca do que os enfermeiros que lidam com idosos portadores de 

demência no domicílio têm para dizer sobre suas experiências com o gerenciamento 

desse cuidado.  

 Os enfermeiros entrevistados totalizam quatro, porém, se contarmos com um 

número de cinco profissionais que atuam diretamente no programa da visita 

domiciliar, sendo quatro professoras e enfermeiras do programa EASIC 

(Enfermagem na Atenção a Saúde do Idoso e seus Cuidadores) e uma profissional 

que foi excluída por motivo de férias no momento da coleta, teremos um percentual 

de 80% do efetivo seguindo os critérios de inclusão e exclusão conforme descrito na 

área de coletas de dados na metodologia.  

 A categoria I caracteriza-se por conceitos e saberes acerca de competência 

para a gestão do cuidado domiciliar de enfermagem. Já a categoria II caracteriza-se 

por saberes sobre o gerenciamento no cuidado de enfermagem, e as formas que 

essa gestão pode influenciar na qualidade de vida do idoso portador de demência no 

domicílio. 

 

4.1. CATEGORIA I 

4.1.1. Competências para a gestão do cuidado domiciliar:  

 

 Ao perguntar para as enfermeiras o que elas entendiam por competência as 

respostas foram as seguintes: 

 

Competência [...] é o que uma pessoa tem capacidade de fazer e para o quê ela foi formada. 
Então é responsabilidade dela executar determinado procedimento [...] Ela pode ter recebido 
até as informações, mas será que ela está pronta para realizar aquela ação? Então a 
competência fala do teórico, mas fala também da prática onde você coloca na prática o para 
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quê realmente foi formado. (E1). 
 
 

 A partir da resposta de E1 observamos que este sujeito menciona sobre a 

importância do conhecimento adquirido durante a formação profissional, pois é a 

formação que vai lhe dar base para ter a competência de desenvolver um trabalho. 

Para este depoente, somente a prática associada a essa teoria vai resultar em 

competências para o profissional desenvolver uma determinada função.  

 Relacionado a isso Valente (2009, pg. 15) evidencia que não bastam apenas 

os conhecimentos adquiridos na graduação, mas é importante que o indivíduo 

assuma um movimento continuo de formação, conforme demonstrado na citação a 

seguir: 

 

Competência em uma determinada área de conhecimento: domínio dos 
conhecimentos básicos (obtidos no bacharelado), e experiência de campo 
em uma determinada área (adquirida em alguns anos de atividade 
profissional). Este domínio cognitivo deve ser constantemente atualizado, 
exigindo-se do profissional a participação em programas de formação 
contínua, de desenvolvimento (eventos científicos, cursos de 
aperfeiçoamento e especialização); realização de pesquisas (Por meio de 
seus estudos e reflexões críticas sobre temas teóricos e experiências, 
apresentação em eventos científicos, publicações).  
 

 

Sob esta ótica, outro depoente respondeu que: 
 
 

Competência [...]  é algo que vai além do seu conhecimento, existe uma 
formação o enfermeiro ele tem toda aquela formação, então ele pega 
conhecimento da área biológica, farmacologia, fisiologia, e ai ele vem 
depois pra outro bloco, [...] mas além desse conhecimento que a gente 
aprende na nossa profissão, existem características pessoais que vão 
somando na questão da competência de realizar aquela determinada ação 
dentro da prescrição dele, então não adianta ele  adquirir esse 
conhecimento na faculdade na formação, se ele não tem essas 
características pessoais de ser  determinado de ser responsável ele não vai 
adquirir competência para estar realizando uma determinada ação.(E3). 
 
 

 Percebemos que E3 chama a atenção para a atitude de colocar em prática o 

que foi aprendido na formação, fazendo uma analogia de que a competência se 

forma a partir de um embasamento científico geral, depois passa para um mais 

específico, porém, com um determinante que é a característica pessoal do 

profissional em desenvolver ou ter habilidades de ser determinado e responsável 

para desempenhar uma determinada tarefa, ação ou trabalho, e para isso sofre 

influência no que foi aprendido em sua formação acadêmica.  
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 Com esse pensamento, Benitoi & Finato (2010, pág. 02) dizem que: “a 

formação do enfermeiro pressupõe [...] que a habilidade requer espaços no processo 

de ensino-aprendizagem para o seu exercício e sua construção para o futuro 

profissional de saúde”. Os autores evidenciam, portanto, que a graduação tem o 

compromisso de contribuir para que o enfermeiro adquira e desenvolva capacidade 

para agir nos diversos espaços de prática onde ele vai defrontar-se em sua vida 

profissional. 

 Neste contexto, outro depoente respondeu que:  

Eu entendo competência por conhecimento, atitude, habilidade, valores e o entorno. 

(E4). 

 Analisando a resposta de E4 pudemos notar uma abrangência na resposta, 

onde ela fala que entende por competência um conjunto de características pessoais 

que uma pessoa deve ter, e também o que está em seu entorno. Para este 

depoente, existem as características que são tácitas ou inerentes ao sujeito, que 

expressam seus valores, sua forma de ver o mundo, suas atitudes, dentre outros 

fatores, que extrapolam o que é aprendido na graduação, e que, muitas vezes, 

compõe o perfil do profissional.  

 Com essa visão, Ruthes et al. (2008, pág. 02) citam que: 

 

A evolução do conceito de competência ocorre em três dimensões distintas, 
os conhecimentos, as habilidades e as atitudes. Tal conceito englobou os 
aspectos cognitivos, técnicos, sociais e afetivos presentes em uma atividade 
laboral, mostrando que competência tem a ver com o conjunto de 
conhecimentos, habilidades e atitudes interdependentes e necessárias à 
conclusão de uma determinada tarefa. 
 
 

 Os autores supracitados ainda completam uma teoria de Pestalozzi sobre 

aprendizagem onde ele diz que a mesma está centrada em cabeça, mãos e coração 

(head, hand e heart), e em três dimensões: conhecimentos, habilidades e atitudes, 

englobando os aspectos cognitivos, técnicos, sociais e afetivos relacionados ao 

trabalho, que também contribui para a discussão das competências. Resgatando 

este conceito, competência diz respeito ao conjunto de conhecimentos, habilidades 

e atitudes (CHA), interdependentes e necessárias à consecução de determinado 

propósito, dentro de um contexto organizacional específico. Para os autores, a 

competência é a somatória do que a pessoa assimilou de conhecimentos e as suas 

vivências. 
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 Quando perguntado aos enfermeiros quais competências são necessárias 

para o gerenciamento do cuidado domiciliar, as respostas foram as seguintes:  

 

[...] acho que você tem que ter muita percepção na hora de avaliar, você 
tem que avaliar a família, como aquela família está estruturada 
emocionalmente, financeiramente. Se ela tem infraestrutura de suporte para 
aquele cuidador, se é uma família estabilizada emocionalmente ou não. Se 
você percebe que a família é estabilizada emocionalmente, não existe 
conflitos ali, a família por poucos recursos que tenha, ela vai conseguir 
ultrapassar todos os obstáculos, mas, a partir do momento que ela seja 
desestruturada, tudo vai ficar mais difícil para você orientar, até as suas 
ações, muitas vezes elas vão ficar limitadas por causa desses conflitos 
familiares [...]. Por que eu falo a percepção? Porque você pode 
simplesmente ter objetivo, eu cheguei, vi que o idoso  está precisando mais 
é de mudança de decúbito, e  oferecer só essas orientações, mas não me 
atentar à questão dos relacionamentos de um modo geral, de como um 
dado dele vai ser organizado... Se eu não perceber isso, todas as 
orientações  não irão surtir efeito porque não vai ter resposta. Então eu 
tenho que ter, de imediato, uma boa percepção da situação. (E1). 

 

 

 Ao analisarmos a fala de E1 vimos que ela dá ênfase ao fato de o enfermeiro 

que faz uma VD ao idoso portador de demência ter uma boa percepção para poder 

lidar com diversas situações, onde poderá planejar o cuidado e orientações 

adequadas para aquele cuidador executar no ambiente familiar e com o idoso. De 

fato é de extrema importância ter essa percepção aguçada, pois, quando 

adentramos nos domicílios, não sabemos o que iremos encontrar, se a relação entre 

os cuidadores formais ou informais  e o idoso são boas, se realmente eles têm 

recursos financeiros para atender adequadamente  aquele idoso, e percebendo isso, 

o enfermeiro poderá planejar e buscar estratégias para elaborar seu plano de 

cuidado.  

  Outro depoente sinaliza para as competências relativas ao cuidado com o 

idoso, quando afirma que: 

 

Eu considero que a principal competência para o cuidado que eu realizo 
com os idosos, [...] é a competência das relações [...] penso que se no 
cuidado com idoso com demência no domicílio o enfermeiro não tiver um 
grande domínio das relações interpessoais, ele não consegue realizar um 
bom gerenciamento do cuidado. Porque [...] dentro da casa de um sujeito 
você nem sempre pode fazer determinadas informações, [...] você tem que 
saber como falar, você tem que saber um pouco da estrutura da linguagem 
daquela pessoa, até mesmo a linguagem corporal das pessoas dentro do 
lar, então eu considero a competência das relações a mais importante para 
um enfermeiro que trabalha dentro de um domicílio de um paciente com 
demência. (E2).  
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Pudemos perceber que E2, chama atenção para a importância de o 

enfermeiro desenvolver a competência de relacionamento interpessoal como um 

fator primordial para o cuidado domiciliar do idoso, mostrando a necessidade de 

saber como falar e se expressar para o cliente em seu domicílio. 

 Corroborando com a resposta acima, Munari (2003, pág. 02) acrescenta que: 

 

O relacionamento interpessoal é o responsável pela integração e 
cooperação em uma equipe e o facilitador no alcance da tão buscada 
sinergia, assim como, a sua deficiência pode prejudicar por completo o 
desempenho grupal.  
 
 

No atendimento domiciliar ao idoso portador de demência, os profissionais da 

equipe precisam manter um bom relacionamento, no intuito de inspirar confiança, 

tanto pelo próprio idoso, quanto pelos familiares, pois, desta forma, o cuidado será 

bem mais efetivo.  

Este depoente acrescenta ainda que:  

 

[...] Eu penso que outra competência que o enfermeiro tem é de fazer 
algumas variações ou pensar unindo o que ele conheceu na academia,   
fazendo os ajustes para dentro do domicílio também é uma grande 
competência, assim eu não sei se é uma competência clássica, mas eu 
sinto que dentro do lar de uma pessoa você precisa ter originalidade, 
criatividade, porque você precisa pensar ‘não, ele não tem condições de 
colocar uma barra de inox’ por exemplo, no banheiro, mas o que pode ser 
feito? Então eu sei que é necessário  para ele não cair, ele não deve ter 
queda, então o que eu posso fazer? Então penso que essa competência 
também de fazer uns ajustes. Primeiro as relações e segundo os ajustes 
para melhoria da qualidade no cuidado desse paciente é fundamental. [...] é 
ele pensar no que é acadêmico, o que é teórico, e fazer um ajuste para 
dentro do lar desse sujeito. É na guarda de medicação, nos ajustes para 
prevenção de queda, nos ajustes do ambiente, na higiene acho que é aí é 
que está a grande competência desse gerenciamento. (E2). 

 

 Percebemos que E2 complementa o que E1 respondeu ao falar que o 

enfermeiro tem que ter uma boa relação interpessoal. Ele também comentou que 

esse profissional tem que ter uma competência de saber fazer ajustes nesse 

ambiente domiciliar sendo criativo e tendo originalidade, onde terá que perceber o 

que é possível ser mudado naquele ambiente para o bem estar do idoso, usando o 

bom senso e adaptando as suas condições.  

 Relacionado ao que E1 e E2 falaram, Munari et al, (2003,pág. 02) falam que a 

competência interpessoal:  
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[...] é resultante de percepção acurada e realística das situações 
interpessoais e de habilidades específicas comportamentais que conduzem 
as consequências significativas no relacionamento duradouro e autêntico, 
satisfatório para as pessoas envolvidas.  
 
 

 O autor supracitado ainda diz que: “Para a aquisição dessa habilidade são 

necessários dois componentes: a percepção e a habilidade propriamente dita”  

 Falando sobre o gerenciamento do cuidado domiciliar, outro depoente 

respondeu: 

 
[...] uma competência que eu acho fundamental é você ter habilidade de 
escutar as necessidades daquele núcleo familiar, não adianta chegar lá e 
pensar que você está indo lá tratar do idoso com demência ai ele tem 
alteração ou perda da memória [...] ou dependência, aí você só vai tratar 
aquela doença, não vai tratar o idoso, a relação familiar que muitas das 
vezes tem situação financeira envolvida, tem situação de conflito entre os 
membros da família. Essa questão desse cuidador não aceitar o que está 
acontecendo com esse idoso, então, o que eu acho fundamental no cuidado 
domiciliar é você escutar o núcleo familiar, o núcleo domiciliar, para você 
atender essas necessidades e ai você também tem que pensar que você 
não é o herói da história, que você também não vai resolver tudo sozinho. 
Aí chega o segundo momento [...] de você entender como profissional que 
esse paciente, o idoso e o familiar, necessitam de outros profissionais, de 
outras necessidades. Você também precisa ter essa sensibilidade de 
pensar ‘não isso não cabe a mim’ então eu vou direcionar a outros 
profissionais. (E3). 

 
 

Analisando a fala de E3 percebemos que ele destaca a competência de 

escuta, e essa escuta ativa é super importante, pelo que temos visto nas falas dos 

depoentes e na nossa prática em realizar a visita domiciliar, pois, uma adequada 

aproximação e dialogo, nos leva a conhecer melhor o cuidador informal ou não, nos 

leva a conhecer melhor o idoso e suas necessidades e isso é uma percepção do 

entorno. Outra competência que o enfermeiro depoente destacou é a sensibilidade 

de perceber quando e em que situação esse idoso ou cuidador necessita da 

intervenção e do auxílio de outros profissionais. 

 Sobre a Visita Domiciliar, a autora a seguir acrescenta: 

 

A VD proporciona ao profissional de saúde e ao estudante conhecer os 
modos de vida, prestar um atendimento mais particularizado, aprimorar a 
sua capacidade em comunicar, escutar e observar, criar vínculo, aproximar 
a prática profissional do cotidiano das pessoas e das famílias, uma vez que 
a dinâmica do processo saúde doença está intimamente relacionada ao 
contexto social e modos de vida. (SILVA, 2012 pág. 02). 
 
 

 Outra depoente relatou que:  



39 
 

 

 

[...] você tem que ter conhecimento do agravo, do entorno, dos valores, tudo 
isso ai, você tem que ter habilidade para lidar com as situações que irá 
encontrar, atitude para dar um enfrentamento do que o cliente precisa, e 
perceber o entorno,  perceber essa família, ter uma escuta humanizada e 
também ter ética moral, você tem que ter valores. (E4). 

 

 

 Percebemos que E4 foi mais abrangente em sua definição de quais 

competências esse enfermeiro deve ter para o cuidado domiciliar, onde ela disse 

que temos que conhecer a patologia e as dificuldades daquele familiar ao se referir 

ao agravo, valores para trabalhar com dignidade e profissionalismo, ser competente 

para solucionar os problemas de imediato, sendo assim, “resolutivo” tendo 

habilidade, tem que ser ativo ter iniciativa, referindo à atitude, ter a percepção 

aguçada para observar o entorno e saber das necessidades, observando não só o 

problema da patologia, mas sim, os problemas no ambiente familiar para poder 

buscar soluções para um melhor prognóstico para aquele cliente.  

 Corroborando com a afirmativa anteriormente mencionada, Peres (1997, pág. 

22) fala que “competência é um conjunto de aptidões, habilidades e conhecimentos 

que orientam a resolução de problemas e a tomada de decisão”, ou seja, tem que ter 

esse conjunto de competências citado pelo enfermeiro E4. 

 Para Benitoi & Finato (2010, pág. 02) as competências que o enfermeiro tem 

que ter se dividem em três categorias principais que são: 

 - Conhecimento, que é a categoria mais ampla de competências, e se fizermos 

uma analogia com o que foi dito por E4 o enfermeiro tem que ter essa competência, 

pois não basta ele conhecer os agravos do domicílio e as patologias do idoso, se ele 

não tem o conhecimento para trabalhar em cima dos problemas. Os autores a 

descrevem como sendo o produto de experiências, de aprendizagem, de busca de 

informações e de elaborações mentais aplicados objetiva e eficazmente.  

- Habilidades, que são aptidões desenvolvidas e que tornam as pessoas 

diferenciadas em alguns aspectos, pois o enfermeiro entrevistado disse que na visita 

domiciliária o enfermeiro encontrará determinadas situações que nem sempre são 

esperadas e para isso tem que ter essa competência para poder solucioná-la.  

- Atitudes, que se referem a comportamentos relacionados com aplicação de 

princípios e valores; são resultados de ações conscientes. Isso tudo englobou o que 

foi dito por E4 ao dizer que o enfermeiro na VD precisa ter uma escuta humanizada 
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ter ética moral e valores para atuar com um cliente com esse perfil, Idoso e portador 

de demência.  

 

4.2. CATEGORIA II 

 

4.2.1. Estratégias gerenciais no cuidado domiciliar X qualidade de vida do 

idoso portador de demência. 

 

 Os entrevistados ao serem perguntados sobre qual o conhecimento eles têm 

sobre gerenciamento do cuidado, as respostas foram as seguintes:  

 

Meu conhecimento de gerenciamento do cuidado se dá muito na minha 
prática enquanto professora, onde estou na disciplina de fundamentos de 
enfermagem, mas em especial como vice-coordenadora do programa de 
extensão ‘enfermagem na atenção da saúde do idoso’ Porque somos 
responsáveis pela gestão do cuidado ao idoso, ao cuidador, das oficinas de 
estimulação cognitivas aos idosos do gerenciamento desse cuidado 
também por outros profissionais. Então essa minha visão não é teórica, não 
tenho um aprofundamento de administração, da gestão, da fundamentação 
teórica mesmo da gestão do cuidado, mas como que nós fazemos essa 
gestão aqui? Nós visualizamos as necessidades do idoso, [...] Como que o 
programa pode estar oferecendo subsídios para aquela pessoa ter o seu 
problema resolvido? Quais são os profissionais que ele precisa? Como que 
nós fazemos para que ele seja atendido pelos profissionais que o programa 
não possui? Aí as formas de encaminhamento que nós temos. Como que 
essas pessoas são cuidadas fora do programa? Quem é responsável por 
esse cuidado? Quais são as instituições que também cuidam dessa pessoa, 
que ela procura para se tratar?  Na sua família quem é que cuida dele 
diretamente? Tem alguém que é responsável? Como é a relação pessoa no 
cuidado? Ela tem capacidade? Ela é uma pessoa calma, tranquila? Como é 
a relação dela com o familiar? [...] nos preocupamos muito com a questão 
também a financeira, o que adianta nós estarmos fazendo orientações que 
a pessoa não tem condições de manter, então nós precisamos alocar os 
recursos financeiros, os recursos entre aspas sociais, quem é que vai cuidar 
daquele idoso e quais são as instituições que prestarão cuidados a esse 
idoso.  (E1). 

 

 

 Na visão de E1, o gerenciamento do cuidado é obtido pela prática, pois ela 

trabalha diretamente com idosos portadores de demência e os seus cuidadores, que 

vão às oficinas de estimulação cognitiva, (seguindo os critérios de inclusão do 

trabalho que está sendo realizado). A enfermeira entrevistada já fez visitas 

domiciliares, e, no momento, está atuando na parte administrativa do programa 

EASIC),  tendo conhecimento de gestão do referido programa, e por ser professora 

da disciplina de fundamentos em enfermagem, sendo assim, evidencia-se que a 
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partir da prática o profissional desenvolve competência para gerenciar, visualizando 

a necessidade do idoso e buscando formas de obter soluções para isso, 

demonstrando a competência técnica, que é bastante importante neste contexto.  

 Sob este prisma, Rothbarth et al. (2009,pág. 08), acrescentam que:  

 

 
A graduação contribui para o desenvolvimento de competências gerenciais, 
principalmente quando propicia ao aluno experiências de participação na 
prática gerencial do enfermeiro e de discussões com os professores, 
aliando a teoria e a prática. Entretanto, é necessário que se busque o 
aperfeiçoamento que pode ser adquirido na prática gerencial ou em cursos 
de aperfeiçoamento e pós-graduação. 

 

 

 Outra depoente disse que:  

 

 
O meu conhecimento acerca do gerenciamento do cuidado vem desde a 
minha formação [...] e esse gerenciamento, esse conhecimento, ele vem se 
aprimorando de acordo com o passar do tempo [...], eu consegui ao longo 
desse tempo unir a teoria, a minha formação, a minha qualificação que 
sempre trabalhei com o gerenciamento do cuidado e juntando e 
entrelaçando a teoria e prática, penso que, não plenamente consigo sozinha 
fazer esse gerenciamento do cuidado, mas, pelo menos, tenho um bom 
embasamento para isso, então eu penso que o que me instrumentalizou 
para o gerenciamento foi a minha formação enquanto enfermeira e a minha 
prática diária, porque é isso que vai te instrumentalizar, reunindo sempre a 
teoria e prática fazendo uns ajustes e entrelaçamentos. Então foi assim que 
eu venho crescendo, nesse conhecimento do gerenciamento do cuidado e 
também aprendendo com os outros colegas, aprendendo com os alunos, 
com os outros docentes, com os outros profissionais da área. Então penso 
que o conhecimento [...] se constrói, já que o enfermeiro tem a 
responsabilidade também do gerenciamento do cuidado, ele se constrói 
também com os pares: teoria, prática e também assim com seus pares, foi 
assim que eu tenho e venho conseguindo ter conhecimento nesse 
gerenciamento do cuidado. (E2). 

 

 

 Pode-se observar na fala de E2 a competência de aprender continuamente e 

em equipe, quando ela diz que o conhecimento de gerenciamento do cuidado é algo 

que se desenvolve com o tempo, juntando o aprendizado da sua formação 

acadêmica com a prática, e esse conhecimento de gerenciamento também sofre 

influência de outros profissionais e inclusive também os acadêmicos, pela troca de 

experiências.   

 Em relação a o aprendizado constante que o enfermeiro precisa para poder 

ter um bom conhecimento de gerenciamento do cuidado Benito& Finato (2010, 

pág.02) dizem: 
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[...] ao se pretender desenvolver competências durante o processo 
ensino/aprendizagem, seja durante a formação técnica, de nível superior, ou 
a partir do processo de trabalho através da educação permanente em 
saúde, significa apresentar diversos cenários ao aprendiz, tornando-o 
eminentemente criativo e re-criativo perante as situações vivenciadas, 
sendo constantemente motivado pelos cenários problemáticos 
apresentados. 

 

 

Quanto a este aspecto, E3 relatou o seguinte: 

 

Bom, primeiro a questão do cuidado [...] eu costumo dizer que é a menina 
dos olhos da enfermagem é a chave do trabalho da enfermagem [...] o 
cuidado não está restrito apenas ao enfermeiro, [...] o cuidado ele é 
realizado por vários profissionais da área de saúde, mas ele que é a peça 
fundamental para estar orquestrando e organizando tudo, aí seria o caso do 
gerenciamento do cuidado seria essa competência de estar gerenciando 
isso.(E3). 

 

 

 Pudemos perceber no depoimento de E3 que o cuidado é algo que é 

realizado por vários profissionais da área de saúde, mas é o enfermeiro que tem o 

potencial gerencial, pois ele é quem vai estar orquestrando e organizando todo esse 

cuidado, então o conhecimento a respeito dessa gestão, se dá pelo cuidado que é 

de natureza do enfermeiro, pois, como ela mesma disse, o cuidado é a menina dos 

olhos da enfermagem e é a chave do cuidado de enfermagem.  

Depreendemos então do depoimento ora apresentado, a evidência quanto à 

competência de liderança que, segundo a participante deste estudo, é uma 

capacidade inerente ao enfermeiro, pois é ele quem gerencia, organiza, planeja, 

supervisiona, executa e avalia o cuidado de enfermagem. Relacionado ao que E3 

disse, Hausmann & Peduzzi (2009 pág. 02), falando da importância do cuidado de 

enfermagem que sofre influência do gerenciamento, destacam que:  

 

Ao considerar que o cuidado é a marca e o núcleo do processo de trabalho 
de enfermagem, entende-se que as atividades gerenciais do enfermeiro 
deveriam ter como finalidade a qualidade do cuidado de enfermagem, de 
modo que a cisão entre a dimensão assistencial e gerencial compromete 
essa qualidade e gera conflitos no trabalho do enfermeiro, seja do 
profissional com a sua própria prática, seja na sua relação com a equipe de 
enfermagem e a equipe de saúde. 

 

 

 Uma das depoentes disse que: 

  “[...] gerenciamento do cuidado a meu ver, é uma ação gerencial que você vai 

para o cuidado indireto ao paciente, ao cliente”. (E4). 
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 Observamos que E4 ao dar sua posição sobre o que seria gerenciamento do 

cuidado como sendo um cuidado indireto, privilegia um planejamento desse cuidado 

antes de atuar na prática, onde se intervém sobre os problemas do idoso com 

demência e seus familiares, com propostas e soluções de problemas.  

 Assim sendo Christóvam (2012, pág. 6) relata como deveriam ser realizadas 

as ações de gerência do cuidado de enfermagem:  

 

A enfermeira incorpora ferramentas e instrumentos gerenciais para sua 
efetivação na prática. Ferramenta é um termo que pode ser definido como o 
método, procedimento ou processo administrativo empregado para a gestão 
administrativa, com o objetivo de levar a enfermeira a realizar corretamente 
as ações de gerência do cuidado de enfermagem. Neste contexto, são 
consideradas ferramentas gerenciais utilizadas pela enfermeira na prática 
da gerência do cuidado de enfermagem as seguintes etapas do processo 
administrativo: planejamento, execução, avaliação e controle. O termo 
instrumento é definido como os meios capazes de obter um resultado em 
qualquer campo da atividade humana, prático ou teórico. 

 

 

 Ao serem perguntados sobre qual era a importância da gestão do cuidado de 

enfermagem ao idoso portador de demência no ambiente domiciliar, as respostas 

foram as seguintes: 

 

A gestão desse cuidado é para manter a funcionalidade familiar, não 
adianta eu estar dando todas as orientações, para que aquele idoso seja 
saudável se aquela família ficar desestruturada com a doença daquele 
familiar, porque isso vai se refletir no cuidado deles, nós precisamos 
levantar a infraestrutura que essa família tem para cuidar dele, quem vai ser 
o agente que vai cuidar, como ele vai cuidar, essa família tem condição 
financeira para comportar esse gasto? claro que nós não temos como 
manter, mas nós precisamos orientar as instituições que poderão dar 
suporte a esse cuidado, como recursos de farmácia popular para fralda, 
também para medicação e instituição de apoio (como tem a instituição 
Santa Rosa que você pode deixar o idoso que não esteja com a demência 
tão avançada) para que ele passe alguns dias ai para que o familiar vai 
fazer alguma atividade, ou enquanto ele faz algum pagamento ou enquanto 
até mesmo ele trabalha, então nós precisamos é organizar as informações 
que são necessárias para que esse cuidado seja realizado e 
instrumentalizarmos a família. (E1). 

 

 

Quanto ás questões referidas pela depoente, encontramos autores que vêm 

corroborar no mesmo sentido de evidenciar a importância da visita domiciliar ao 

idoso: 

 

Na visita domiciliar, o ambiente tem expressão própria superando mesmo 
algum mutismo dos pacientes. É uma possibilidade ímpar de acolhimento e 
de troca. A casa e a família fornecem pistas e dados para que haja algum 
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nexo entre a doença e o social. A VD é uma boa perspectiva para que a 
enfermeira possa prestar um cuidado humano, criativo, sensível e longe da 
internação hospitalar (OLIVEIRA & LOYOLA. 2006 ,pág. 06). 

 

 

A mesma depoente referida anteriormente, sinalizou para as estratégias que 

são utilizadas para gerenciar o cuidado ao idoso e seus cuidadores, conforme o 

depoimento a seguir: 

 

Quando nós estamos percebendo que essa família está ficando 
desestruturada por causa desse cuidado, [...] precisamos intervir com 
palestras, como pró-cuidem que é uma forma de você dar informação a 
família que é o programa de orientação aos cuidadores de idosos com 
demência, também tem as oficinas de suporte aos cuidadores de idosos 
com demência, onde nós conversamos sobre o que é demência como é que 
ela pode estar desestruturando toda a família, porque ela altera o 
comportamento do idoso e com certeza ela vai alterar o comportamento da 
família [...].(E1). 

 

 

 O conhecimento que E1 tem sobre Gerenciamento do cuidado ao idoso 

portador de demência, engloba todo o entorno da funcionalidade familiar, pois para 

atuar nas VDs com os cuidados aos idosos portadores de demência, o enfermeiro 

tem que saber e perceber se aquele cuidador formal ou informal está preparado para 

exercer os cuidados e as orientações que serão feitas, caso não possam realizá-las 

ou por uma desestruturação familiar ou por condição financeira, o profissional de 

saúde irá buscar alternativas para solucionar esse problema. Seja encaminhando o 

idoso para alguma instituição ou estimulando a ida do cuidador à projetos que atuam 

dando suporte à essa clientela, dentro do próprio EASIC, onde possam receber um 

apoio psicológico, dentre outros.  

Complementando, outra depoente falou que:  

 

Eu considero que é [...] fundamental. Por que o paciente, ele recebe 
juntamente com o cuidador, uma notícia de que está com uma demência de 
Alzheimer, não é uma doença como qualquer outra, às vezes essa pessoa 
nunca nem ouviu falar naquela situação. Então é o profissional responsável 
pelo diagnóstico da doença, ele nem sempre é preparado como o 
enfermeiro para gerenciar essa situação que gera um conflito, uma certa 
instabilidade no lar, então eu penso que o enfermeiro tem uma importância 
nesse gerenciamento do cuidado substancial, porque ele vai fazer o 
diagnóstico da situação no domicílio, e vai, dentro das condições da família, 
entrelaçando o conhecimento da formação que ele tem, ele vai gerenciar 
esse cuidado que é melhor para aquele paciente, para que ele tenha uma 
melhor qualidade de vida, para que ele tenha uma média pelo menos, 
estabilize o quadro dele e a família não fique tão desestruturada. [...]. 
Porque o enfermeiro tem uma visão muito ampla e interdisciplinar. Então, 
ele com essa visão, consegue fazer esse gerenciamento de uma forma 
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mais objetiva, mais amena, mais calma, mais concisa e apontando, 
pontuando elementos que serão fundamentais nesse cuidado e fazendo a 
ponte com os outros profissionais [...].(E2). 

 

 

 Pudemos perceber que E2 fala da grande importância que esse 

gerenciamento tem por ser fundamental para o tratamento do idoso com demência 

no domicílio, pois, esse enfermeiro com essa visão gerencial vai poder entender 

melhor a patologia e os meios para organizar e planejar cuidados para aquele cliente 

em específico. Ressaltou a competência da interdisciplinaridade, ao mencionar que 

ao possuir um conhecimento interdisciplinar, o enfermeiro poderá perceber quando 

esse cuidador e também o idoso precisará de auxilio de outro profissional. 

 Devido a tamanha complexidade da demência em especifico ao Alzheimer de 

acordo com Mattos et al (2011. pág. 03), e as dificuldades sociais e familiares para 

compreendê-la e enfrentá-la, foi proposto aos idosos com Alzheimer e aos seus 

cuidadores, a oportunidade de um encontro quinzenal na universidade para 

atividades biopsicossociais. Isso acontece de forma interdisciplinar, com a 

participação de profissionais e acadêmicos de nutrição, educação física, fisioterapia, 

enfermagem, cosmética e estética, a fim de proporcionar medidas de enfrentamento 

e integração entre os participantes, sob a coordenação do enfermeiro, mostrando 

assim a importância do gerenciamento do enfermeiro para perceber esse benefício 

aos usuários e buscar meios para que isso ocorra. 

 

 Segundo outra depoente: 

[...] o idoso com demência [...] conforme ele vai perdendo a memória ele vai 
se tornando mais dependente de uma terceira pessoa [...], ele tem essa 
relação de afeto e ele se apega demais a essa pessoa e essa pessoa passa 
a ser uma referencia para ele. Então [...] ele vai se sentir muito 
desconfortável se ele estiver fora daquele ambiente, se ele estiver com 
pessoas que não conhece então o ambiente domiciliar é fundamental, faz 
parte do bem estar desse idoso. [...] o enfermeiro no caso precisa ter essa 
visão de que para ele o melhor local é o ambiente familiar, é ele se 
relacionar bem com essa família; ai a gente passa a orientar os familiares 
com a questão relacionada à doença, à questão do tratamento [...], a gente 
também precisa ter essa visão de como orientar e instruir. Dessa forma, a 
gente vai estar gerenciando esse cuidado, com a questão do ambiente 
domiciliar também tornar-se um meio de cuidado desse idoso também. (E3). 

 

 

 Ao analisar a resposta de E3 se pode perceber que, para ela, na gestão do 

cuidado de enfermagem no domicílio, o enfermeiro deve observar que o ambiente e 

a relação entre os familiares e o idoso são muito importantes para o tratamento da 
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demência, e para isso o enfermeiro tem que ter essa percepção de buscar meios 

para que isso ocorra. Pois, de acordo com Kebian & Acioli (2011 , pág. 02), “A visita 

domiciliar permite um olhar in loco da realidade das famílias e se constitui em 

importante instrumento no cuidado.”  

 Neste aspecto, E4 falou que: 

 

Você precisa ter essa gerência do cuidado para que possa prestar este 
cuidado, então quando você fala em visita domiciliar [...] precisa ter uma 
noção antes deste seu cliente, então você precisa ver ‘eu sei que ele é 
portador de demência’ mas qual é, na realidade, a situação dele? Você 
precisa ter uma visão da incapacidade ou não desse cliente para que possa 
ter uma gestão e possa preparar tudo que ele precisa quando você vai no 
ambiente domiciliar. [...] a gestão do cuidado é um cuidado indireto ao 
paciente, quando você está no Mequinho ou quando você está numa 
unidade de saúde ou quando você está num ambiente hospitalar você tem 
as coisas mais em mãos porque você já fez essa gestão do cuidado você já 
teve esta gestão e você já planejou o material, o impresso, os 
medicamentos, mas quando você está no ambiente domiciliar deste cliente 
portador de demência, não sabe o que vai encontrar então, já tem que ter 
essa gestão do cuidado previamente planejada, porque se você chega no 
ambiente domiciliar dele, sem ter material, medicamentos tipo um soro 
fisiológico, se ele tiver a questão de um curativo e uma sonda vesical para 
trocar e se você não tiver essa sonda, não vai ser possível prestar um 
cuidado que esse cliente precisa, então no meu ponto de vista é super  
importante a gestão do cuidado.(E4). 

 

 

 Pudemos perceber que E4 ao falar da gestão do cuidado de enfermagem no 

domicílio, destacou a importância de se ter esse gerenciamento indireto para poder 

prestar melhores cuidados e intervenções ao cliente onde terá que conhecer suas 

limitações, suas patologias, a estrutura física do domicilio e socioeconômica de sua 

família para poder se instrumentalizar, planejar e realizar um cuidado com qualidade 

e eficiência. Assim sendo, tem que ter uma ação que faça com que tudo flua bem, 

evidenciando-se a competência de organizar e administrar a prática, que implica em 

planejar, prever os recursos necessários e ter atitude. O que certamente contribuirá 

para um cuidado mais efetivo.   

 Este aspecto foi referido por Christóvam (2012, pág. 07) quando fala que:  

 

As ações de gerência do cuidado de enfermagem referem- se às ações de 
cuidado direto e de cuidado indireto, de caráter instrumental e expressivo 
realizado pela enfermeira de forma integrada e articulada, cuja finalidade é 
oferecer um cuidado sistematizado e de qualidade aos clientes/usuários dos 
serviços de enfermagem. O termo ‘ação’ quando relacionado a uma 
atividade que envolve trabalho significa operar, agir, ou seja, a ação é 
definida como um elemento fundamental da atividade humana no exercício 
de suas funções. Neste sentido, a ação relaciona-se ao fazer, que opera 
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tanto o conhecimento teórico e a habilidade técnica, como também o agir 
interpessoal nas atividades profissionais. 
 
 

Sobre a questão de quais seriam as estratégias que o enfermeiro deve elaborar e 

implementar para o cuidado com o cliente  idoso portador de demência no domicílio, 

as respostas dos entrevistados foram as seguintes: 

 

A primeira coisa que ele tem que fazer é perceber que está pronto para realizar o cuidado. 
Se ele está estressado, se tem capacidade ou não. Nisso ele monta a estrutura, um plano 
assistencial e  vai orientar aquela família a como realizar aqueles cuidados [...]. Ele vai 
reforçar a importância da estimulação cognitiva para manter a funcionalidade do idoso e de 
que forma aquela família pode estar falando os problemas de infraestrutura dando suporte 
para eles e orientação. Então ele prepara o plano assistencial para aquele idoso, mas tem é 
que orientar, eu não posso falar capacitar o cuidador. A capacitação é a formação de 
profissionais, mas eu posso estar orientando o cuidador a executar procedimentos que não 

sejam profissionais[...].(E1). 
 

Pelo que pudemos perceber, E1 falou que as estratégias a serem utilizadas são 

as de saber se o profissional que vai atuar está pronto para a elaboração dos planos 

assistenciais e a realização das intervenções, (Habilidades), e posteriormente fazer 

o reforço da importância que o cuidador tem que dar para as estimulações cognitivas 

também em sua residência. Sabendo disso, o enfermeiro terá que orientar e tirar 

todas as dúvidas do cuidador em relação a essa atividade, para manter a 

funcionalidade do idoso, reduzindo assim o avanço da cronificação.  

Neste sentido, 

 

[...] é fundamental estimular a atividade física e a atividade diária para 
estimular o sono noturno, estimular a participação social através do 
incentivo e participação nos eventos da comunidade, assim como estimular 
a formação e participação em grupos de apoio ao paciente com Alzheimer e 
ao cuidador; orientar a adaptação do ambiente para evitar acidentes, 
estimular ingesta hídrica de, no mínimo, 2 (dois) litros de água por dia, bem 
como encaminhar ao acompanhamento psicológico, ao fisioterapeuta e ao 
dentista. Assim, a limitação da amplitude das articulações, a marcha mais 
lenta e a concavidade lombar podem ser trabalhadas, no sentido de evitar 
um avanço maior das consequências, através do estímulo à atividade física 
e à fisioterapia. (MATTOS et al .2011, pág. 11). 
 
 

 A depoente E2 disse que: 

 

[...] Primeiro eu penso que uma grande estratégia é como ele poderia 
influenciar para estabilizar as relações dentro do domicílio porque o 
paciente com demência se ele não tiver dentro de ambiente muito bem 
estruturado até nas relações familiares, ele não consegue ter pelo menos 
uma estabilidade cognitiva, então o enfermeiro precisa ter uma estratégia 
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para dar uma harmonia nessas relações interpessoais na família entre os 
cuidadores principais. [...] o enfermeiro precisa elaborar no domicílio uma 
estratégia de estimulação cognitiva realizada pelos próprios cuidadores. [...]. 
No caso EASIC, nós temos oficina de estimulação uma vez na semana e 
não é o suficiente para essa pessoa. Então o enfermeiro no domicílio tem 
que pensar numa estratégia para que essa pessoa seja estimulada 
diariamente. Então, por exemplo, através de atividades o cuidador precisa 
ser orientado em relação a quais são as atividades que ele poderia 
estimular a cognição dessa pessoa, [...]  eu considero fundamental é o 
enfermeiro ter estratégia de harmonização da família ou na orientação do 
que é aquela doença? Ou de que ele deve fazer? O que espera daquela 
doença? E a outra estratégia é a de estimulação dentro de casa. [...] 
orientar e pensar em estratégia para organizar o ambiente para receber 
aquele paciente, porque é o paciente que vai ter dificuldade depois de ter 
deambulação vai ter dificuldade na sua higiene, então ele precisa já ir 
orientando a família acerca do preparo daquele ambiente, do leito do 
paciente, do banheiro, do vaso sanitário, a altura. [...] É a estratégia então 
de harmonização das relações dentro do domicílio desse sujeito, do preparo 
do ambiente para o futuro da pessoa e também preparar pela estratégia de 
estimulação dentro do lar. 

 

 

Esta depoente citou estratégias como a de elaborar e buscar meios para 

estabilizar as relações dentro do domicílio, no sentido de criar uma harmonização na 

família para poder fazer com que o tratamento desse idoso com demência possa ter 

mais estabilidade cognitiva.  

 Pensando no que foi dito acima em relação a organização e no planejamento 

para o ambiente domiciliar, poderemos utilizar das palavras de Christóvam (2012, 

pág. 07) para entender melhor como a gerencia poderá influenciar positivamente, 

onde ela diz que: 

 

As ações instrumentais caracterizam-se pela realização de atividades 
técnicas voltadas para o atendimento das necessidades biológicas 
expressadas no corpo do cliente e, para o cuidado físico junto a este corpo, 
no intuito de planejar e organizar o ambiente terapêutico e os equipamentos 
e materiais necessários à realização de procedimentos técnicos de 
enfermagem.  As ações instrumentais requerem das enfermeiras 
conhecimento empírico e as habilidades técnicas e gerenciais. 

 

 

 Para E3, as estratégias englobam: 

 

[...] é o escutar a família, outra questão também, [...] é a questão da 
individualidade, [...] mesmo que a gente realize o mesmo procedimento com 
todos eles, cada um vai ter uma característica diferente, cada um vai 
apresentar um sintoma diferente, muitas das vezes aquele idoso ou aquele 
familiar ou cuidador ele quer apenas alguém escutando ele, [...] então as 
nossas orientações serão diferentes assim como a resposta dele será 
diferente [...] então às vezes, você percebe que um idoso é mais agressivo, 
ou que aquele cuidador é um pouquinho mais estourado, então a gente vai 
utilizar uma estratégia diferente da que a gente utiliza para aquela pessoa 
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que é mais calmo, que tem todo tempo do mundo dedicado ao idoso, então 
a gente tem que perceber essa questão da característica e da 
personalidade deles para a gente poder intervir [...]. Outra estratégia seria 
tentar promover encontro entre os familiares [...] além de a gente fazer 
essas visitas a gente promove esses encontros, que entre eles trocam 
muitas experiências que para eles é muito bom, pois é uma forma de eles 
se sentirem menos sozinhos. Então é isso, promover os encontros e a 
questão do convívio social, da individualidade e da escuta [...] orientar a 
estimulação em domicílio para ele não progredir com a perda da memória e 
da dependência, [...] humanizar mesmo esse cuidado [...] quanto mais esse 
idoso é estimulado estabiliza o quadro de declínio cognitivo dele [...]. 

 

 

 E3 citou várias estratégias que seria trabalhar a escuta familiar para conhecer 

os problemas dos familiares para saber se isso influenciará no tratamento do idoso, 

saber trabalhar a individualidade, pois não poderá usar o mesmo tratamento para 

todos os pacientes que irá visitar, então terá que desenvolver a competência de 

conhecer as características pessoais e a personalidade tanto do cuidador quanto do 

idoso, ou seja, tem que ter escuta ativa. Assim sendo, poderá realizar e adaptar as 

orientações e cuidados.  Outra estratégia mencionada seria promover encontros 

entre os cuidadores para trocarem experiências, e orientar quanto às estimulações 

cognitivas no domicilio pelo cuidador para reduzir o avanço da Cronificação da 

doença.  

 Vimos que E3 explicou várias estratégias para o cuidado com o idoso no 

domicilio, e sobre isso é interessante fazer uma analogia com Hausmann & Peduzzi 

(2009, pág. 05) sobre a importância da visita domiciliar do enfermeiro, para poder 

buscar essas estratégias e implementa-las no cuidado, e sobre isso os autores 

comentam que: “Na dimensão assistencial, sete entre 10 entrevistados, destacam a 

visita do enfermeiro como uma atividade que possibilita intervenções de cuidado e 

também de gerência”. 

 Complementando esta percepção, E4 diz que: 

 

A estratégia gerencial que o enfermeiro deve elaborar é ter todas as 
condições e tudo que você precisa ter para prestar esse cuidado. Ai vamos 
falar de uma estratégia, é ter na unidade base catálogos de material, 
protocolo de cuidados, um caderno do idoso, ter instrumentos que te 
permitam apoio logístico para você implementar o cuidado. Uma outra coisa 
é a questão da implementação para o cuidado, se eu tenho essa estratégia 
se eu já tenho esses materiais, tudo que preciso para cuidar desse cliente, 
ai sim, eu vou poder implementar [...] o cuidado com o cliente portador de 
demência no domicílio [...]. (E4). 
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 Percebemos na fala de E4 que as estratégias para um cuidado de 

enfermagem ao idoso portador de demência no domicilio seria o enfermeiro antes de 

tudo se programar, conhecendo melhor o paciente a estrutura familiar, a condição 

socioeconômica o relacionamento entre o idoso e seus cuidadores, e principalmente, 

ter disponibilidade de recursos físicos, materiais e de informação, material 

necessário para poder implementar esse cuidado.  

 Ao se referir a programação de atividades como sendo de grande importância 

gerencial para o enfermeiro Benito et al (2005,pág. 03) falam que:  

 

[...] é necessário ao enfermeiro conhecer a programação da unidade em 
que está inserido, sendo que a programação local compreende as ações 
destinadas a determinar, com certa racionalidade, o tipo, número e destino 
dos serviços de promoção, recuperação, reabilitação e de atenção direta 
aos indivíduos, famílias, grupos sociais e ambientes (natural e social) 
requeridos para solucionar problemas e satisfazer necessidades prioritárias. 
Desta forma, a programação compreende a definição das atividades 
administrativas e de gerência necessárias para apoiar essas ações. 
 

 

 Assim sendo, os autores supracitados ainda complementam que: 

“Consequentemente, a programação constitui-se num instrumento que orienta a 

condução do processo de organização dos serviços, na medida em que estabelece 

os objetivos a serem alcançados, bem como as estratégias a serem utilizadas 

visando o seu alcance”. 

 Em decorrência dos aspectos sinalizados pelas depoentes, podemos aferir 

que, para gerenciar o cuidado ao idoso, familiares e cuidadores no ambiente 

domiciliar, faz-se necessário que o enfermeiro e equipe adquiram e desenvolvam 

competências diversas, desde a sua graduação, tendo a percepção de que esta 

atuação requer um movimento continuo de formação, tendo em vista que os 

profissionais que atuam na visita domiciliar se deparam com situações que nem 

sempre eram previstas, e precisam ser competentes para atuar na urgência e muitas 

vezes, agir eficazmente naquela realidade. 
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competências do enfermeiro para a 
gestão do cuidado domiciliar ao idoso 
portador de demência. 
 

estratégias de ação gerencial do 
enfermeiro para melhorar a qualidade 
de vida do idoso portador de 
demência no domicílio.  
 

• Conhecimento 
• Atitude 
• Habilidade 
• Valores e o entorno 
• Características pessoais 
• Perceptivo (percepção do 

entorno, percepção da situação) 
• Habilidade de escuta 
• Ser criativo 
• Originalidade  
• Ser resolutivo 
• Relacionamento interpessoal. 
• Escuta ativa 

 

• Ter teoria e a prática fazendo uns 
ajustes e entrelaçamentos.  

• Criar uma ação gerencial para 
empregar no cuidado indireto ao 
cliente. 

• Elaborar uma gestão de cuidado 
voltada a manter a funcionalidade 
familiar 

• Fazer um levantamento da 
infraestrutura que o familiar tem 
para cuidar do idoso, para poder 
se instrumentalizar e elaborar 
ações.   

• Instrumentalizar a família. 
• Fazer o diagnóstico da situação 

no domicílio, levantar os 
problemas. 

• Ter visão ampla, interdisciplinar e 
multiprofissional para saber 
quando será necessária a 
intervenção de outro profissional. 

• Perceber que está pronto para 
realizar o cuidado. 

• Harmonização das relações 
dentro do domicilio. 

• Preparar o ambiente. 
• Orientar como o cuidador pode 

estimular a cognição do idoso no 
domicilio.  

• Escutar o cuidador e o idoso. 
• Trabalhar em cima da  

individualidade. 
• Humanizar o cuidado. 
• Se preparar, se organizar e se 

instrumentalizar antes de prestar 
o cuidado.  

• Estimular a atividade física e a 
atividade de vida diária do idoso. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os achados deste estudo permitiram identificar e analisar as competências 

gerenciais que são necessárias para o gerenciamento do cuidado domiciliar ao idoso 

portador de demência, e descrever as estratégias de ação gerencial do enfermeiro 

para melhorar a qualidade de vida do idoso portador de demência domiciliar, logo, 

conseguimos alcançar os objetivos propostos pelo estudo ao passo que buscamos 

traçar os aspectos que compõem a prática gerencial do enfermeiro que atua com 

essa clientela. 

 Percebemos que no decorrer do estudo o enfermeiro que atua na VD tem que 

possuir várias competências, pois sua atuação gerencial será diferente em cada 

domicílio visitado, devido a patologias diferentes, relacionamentos familiares 

diferentes, níveis socioeconômicos desiguais, entre uma variedade de situações 

cabendo a esse profissional gerenciar e obter soluções para o cuidado. 

 Identificamos as principais competências de acordo com a falas dos sujeitos 

entrevistados,  comparando-as com  as publicações cientificas que tratam do tema 

abordado dessa pesquisa.  

 Respondendo a nossa questão norteadora no que se refere as competências 

que o enfermeiro necessita adquirir e desenvolver para atuar na gestão do cuidado 

domiciliar ao idoso portador de demência, merecem destaque a ideia de que o 

profissional tem que ter aptidões, habilidades, conhecimento e atitude que orientam 

na resolução dos problemas. Tem que ser ativo e ter iniciativa, tem que ser 

resolutivo destacando-se assim a competência de tomada de decisão. 

 O profissional tem que ter habilidade para lidar com as situações em que irá 

se deparar, assim sendo, tem que ter atitude para solucionar o que o cliente precisa, 

tendo valores e ética moral para trabalhar com dignidade e profissionalismo. 
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  O enfermeiro tem que ter conhecimento técnico, prático e teórico para poder 

prestar um cuidado não só ao idoso, mas também ao cuidador, realizando 

orientações e tirando duvidas em relação a patologia e a tudo a que se refere o 

cuidado domiciliar.  

 A percepção é uma competência fundamental para o enfermeiro que atua na 

VD, pois, um profissional perceptivo ao realizar um cuidado no domicilio irá observar 

em seu entorno tudo aquilo que tanto o idoso quando o cuidador/familiar precisa 

para um cuidado com qualidade, assim sendo perceberá os agravos na saúde dos 

moradores, e os ajustes no ambiente usando muitas vezes da criatividade para isso, 

assim sendo, esse profissional terá que ter escuta ativa e humanizada e ter um bom 

relacionamento interpessoal para poder identificar todas as necessidades daquele 

cliente, e assim poderá atuar com seus conhecimentos para poder gerenciar esse 

cuidado de uma forma mais eficaz.  

 Percebemos também as estratégias de ação gerencial do enfermeiro para 

melhorar a qualidade de vida do idoso portador de demência no domicilio, onde se 

destacaram o preparo de um plano assistencial com orientações para os cuidadores 

dos idosos com demência, indicam a organização das ações, planejamento, 

liderança e relacionamento interpessoal.  

 Identificamos a estratégia gerencial de planejar e adequar o ambiente 

domiciliar para esse idoso, cuja demência está progredindo.  Identificamos a 

importância de adaptar as estimulações cognitivas para serem realizadas pelos 

cuidadores como um reforço para manter a funcionalidade do idoso, sendo esses 

cuidadores orientados de como realizá-lo no próprio domicilio.  

 Destacamos a importância de escutar o familiar e trabalhar a partir da 

individualidade, pois cada familiar terá um problema diferente e formas de solucioná-

los diferentemente, cabendo ao enfermeiro prestar as orientações adequadas a cada 

caso. 

 Outras estratégias gerenciais que identificamos foram a de promover 

encontros entre os familiares de idosos portadores de demência para trocarem 

experiências, humanizar o cuidado e buscar meios de harmonizar as relações 

interpessoais entre os familiares para que o cuidado seja realizado de uma forma 

mais eficiente.  
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Antes de realizar as VDs o enfermeiro deve se instrumentalizar, para depois 

poder implementar o cuidado, assim sendo esse profissional deve realizar uma 

programação compreendendo a definição das atividades administrativas e 

gerenciais necessárias para apoiar as ações do cuidado de enfermagem no 

domicílio. 

  Os dados apresentados pelo trabalho abrem propostas para dar continuidade 

no mestrado, por ser um assunto pouco discutido nas publicações cientificas mais 

atuais, no que diz respeito à tríade “competências do enfermeiro na gestão do 

cuidado/cuidador/idoso” para poder elaborar e implementar estratégias de ação 

gerencial para melhorar a qualidade de vida dos idosos portadores de demência e 

seus familiares. Sendo assim, de grande importância a continuidade desse trabalho.  
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7. APÊNDICE 

 

7.1. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS  

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO E COSTA  

CURSO DE GRADUAÇÃO E LICENCIATURA EM ENFERMAGEM  

Niterói-RJ, ___ de ____________________ de _________.  

Prezado(a) Senhor(a), Eu, Rodrigo França Mota, Acadêmico de Enfermagem, 

matricula 10834049, estou desenvolvendo um Trabalho de Conclusão de Curso que 

versa sobre a seguinte temática: VISITA DOMICILIAR; GERÊNCIA; ENFERMAGEM; 

DEMÊNCIA, sob orientação da Profª Drª Geilsa Soraia Cavalcanti Valente. Assim, 

solicito a sua participação na qualidade de sujeito investigado. Meu estudo visa: 1- 

Identificar as competências do enfermeiro para a gestão do cuidado domiciliar ao 

idoso portador de demência; 2- Descrever as estratégias de ação gerencial do 

enfermeiro para melhorar a qualidade de vida do idoso portador de demência no 

domicilio.   

O aceite em participar do estudo implicará as seguintes questões:  

•  Entrevista gravada em mp3, em local e horário a ser definido de acordo com 

sujeito e pesquisador;  

•  As respostas emergidas das entrevistas terão caráter sigiloso, onde em nenhum 

momento será exposto o seu nome;  

•  As informações coletadas, por meio das entrevistas, só serão utilizadas para 

atender aos fins da pesquisa após serem lidas e validadas pelos sujeitos;  
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•  Não haverá nenhum risco ou prejuízo para aqueles que participarem, ou em um 

dado momento optarem por desligar-se do estudo, uma vez que é voluntária a 

participação;  

•   Será respondida e discutida qualquer questão referente ao projeto de pesquisa.  

Tendo tomado conhecimento das características do processo de participação, e 

caso esteja de acordo, solicito a aposição de sua assinatura na parte inferior deste 

documento.  

Atenciosamente,  

Acadêmico de enfermagem 

 Eu, 

___________________________________________________________________

___, 

concordo voluntariamente em participar do projeto de Trabalho de Conclusão de 

Curso, de autoria do acadêmico de Enfermagem Rodrigo França Mota, sob 

orientação da Profª Geilsa Soraia Cavalcanti Valente, na condição de sujeito 

investigado.  

Estou ciente que os dados deste estudo serão coletados por entrevistas. Estas 

serão gravadas em mp3, e após transcritas, a pesquisadora trará de volta para que 

eu possa lê-la, fazer os devidos ajustes e somente após minha autorização, 

mediante a rubrica em cada lauda, que será utilizado para atender aos fins da 

pesquisa. Estou ciente também que minha participação é anônima, ou seja, em 

nenhum momento meu nome será exposto, e que tenho total liberdade de 

interromper minha participação em quaisquer momentos e sem acarretar prejuízo da 

ordem financeira, social, moral ou profissional.  

Estou a par de que o pesquisador, cujo e-mail e telefones de contatos se encontram 

abaixo, está a minha disposição para sanar qualquer tipo de dúvida e fornecer mais 

informações sobre este estudo, caso seja de meu interesse.  

             

Acadêmico de enfermagem Rodrigo França Mota 

 E-mail: rodrigofmota@hotmail.com Fone: (21) 8129-1349  

 

___________________________________  

Assinatura da (o) entrevistada (o)  
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8. ANEXO 

8.1. ENTREVISTA  

1) Qual é seu conhecimento sobre gerenciamento do cuidado ?  

2) Para você qual é a importância da gestão do cuidado de enfermagem ao idoso 

portador de demência no ambiente domiciliar?  

3) O Que você entende por competências ?  

4) Quais as competências são necessárias para o gerenciamento do cuidado 

domiciliar? 

5) Quais são as estratégias gerenciais que o enfermeiro deve elaborar e 

implementar para o cuidado com o cliente idoso portador de demência no domicilio? 

 

 

 

 

 

 

8.2. PARECER DO CEP 
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