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RESUMO

Objetivou-se analisar o impacto da visita domiciliar realizada pelo/a enfermeiro/a com
enfoque na funcionalidade global da pessoa idosa. Trata-se de um estudo misto do tipo
intervenção. Os dados quantitativos foram obtidos a partir da aplicação das escalas de
Atividades Básicas de Vida Diária de Katz e de Atividades Instrumentais de Vida Diária
de Lawton com as pessoas idosas por meio da visita domiciliar do enfermeiro, e os
dados qualitativos foram evidenciados a partir de entrevista aberta com os cuidadores. A
presente pesquisa foi realizada com as pessoas idosas e o cuidador familiar residentes na
na região metropolitana II, abrangida pelos municípios de Niterói e São Gonçalo,
através da visita domiciliar realizada pelo/a enfermeiro/a, bimestralmente, durante um
período de quatro meses. A amostra determinada para o estudo foi de 80 casos
aleatoriamente escolhidos, sendo 40 idosos que são atendidos no Centro de Atenção a
Saúde do Idoso e Cuidador e 40 cuidadores. O resultado da aplicação das escalas
mostrou se as pessoas idosas eram dependentes, independentes ou parcialmente
dependentes para realizar suas atividades básicas e instrumentais de vida diária, o que
implicaria em sua autonomia e independência. Ao término da consulta e aplicação das
escalas, foi traçado um plano de cuidados de enfermagem visando contemplar os
déficits de saúde evidenciados obtidos, plano este que visou contribuir para manter e
recuperar a capacidade funcional da pessoa idosa. Conclui-se o enfermeiro ao realizar a
consulta, identificou os diagnósticos e a aplicou um plano de cuidados de Enfermagem
na visita domiciliar, contribuindo significativamente para a manutenção da
funcionalidade global da pessoa idosa, partindo das primícias de que a prevenção,
promoção e reabilitação da saúde são fatores preponderantes para a autonomia e
independência da pessoa idosa e consequentemente para um envelhecimento saudável.
Descritores: Saúde do Idoso; Visita Domiciliar; Cuidados de Enfermagem

ABSTRACT

The aim of this study was to analyze the impact of the home visit performed by the
nurse with a focus on the overall functionality of the elderly person. This is a mixed
intervention type study. The quantitative data were obtained from the application of
Katz's Basic Daily Life Activities scales and Lawton's Daily Life Instrumental
Activities scales with the elderly through the home visit of the nurse, and the qualitative
data were evidenced from interview with caregivers. The present study was carried out
with the elderly and the family caregiver residing in the metropolitan region II, covered
by the municipalities of Niterói and São Gonçalo, through the home visit performed by
the nurse, bimonthly, during a period of four months. The sample determined for the
study was 80 randomly chosen cases, 40 elderly being attended at the Health Center of
the Elderly and Caregiver and 40 caregivers. The result of the application of the scales
showed that the elderly people were dependent, independent or partially dependent to
perform their basic and instrumental activities of daily life, which would imply in their
autonomy and independence. At the end of the consultation and the application of the
scales, a nursing care plan was designed to contemplate the evidenced health deficits
obtained, a plan that aimed to contribute to maintaining and recovering the functional
capacity of the elderly person. The nurses completed the consultation, identified the
Diagnoses and applied a Nursing care plan in the home visit, contributing significantly
to the maintenance of the overall functionality of the elderly person, starting from the
first of which the prevention, promotion and rehabilitation of the health are the
preponderant factors for the autonomy and independence of the elderly person and
consequently for a healthy aging.
Descriptors: Health, Elderly; Home Visit; Nursing Care
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1.0 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação e Problemática
Nas últimas décadas, o processo de envelhecimento no mundo, e em particular
no Brasil, vem ocorrendo de maneira acelerada. Até 2050, estima-se que a população
mundial atinja até 2 bilhões de pessoas com 60 anos ou mais, e a maioria delas vivendo
em países em desenvolvimento (Global Age Watch, 2014). Até a década de 1960,
ocorreu no Brasil um crescimento populacional homogêneo. No início da década de
1970, notou-se que a proporção entre crianças e pessoas com 60 anos ou mais tendeu a
diminuir, iniciando-se assim a transição demográfica (processo de modificação da
pirâmide etária da população).
De acordo com a estimativa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE, 2018), até 2047, a população do país deverá crescer, quando chegará
a 233,2 milhões de pessoas. Nos anos seguintes, ela cairá gradualmente, até os 228,3
milhões em 2060. Essas são algumas das informações da revisão 2018 da Projeção de
População do IBGE, que estima demograficamente os padrões de crescimento da
população do país, por sexo e idade, ano a ano, até 2060, em que um quarto da
população (25,5%) deverá ter mais de 65 anos. Nesse mesmo ano, o país teria 67,2
indivíduos com menos de 15 e acima dos 65 anos para cada grupo de 100 pessoas em
idade de trabalhar (15 a 64 anos).
Como consequência desse processo de envelhecimento, surgem nessa parcela
da população problemas de saúde inerentes à vulnerabilidade da pessoa idosa às
doenças. Portanto, é importante que nos serviços de Atenção Básica (AB) seja feita a
avaliação global enfatizando a funcionalidade. A presença de declínio funcional pode
sugerir a presença de doenças ou alterações que ainda não foram diagnosticadas. Por
meio dessa avaliação pode-se fazer um balanço entre as perdas e os recursos disponíveis
para sua compensação (BRASIL, 2006).
A funcionalidade global da pessoa idosa está diretamente ligada a capacidade
de desempenhar suas atividades básicas de vida diária (ABVD) - vestir-se, tomar banho,
alimentar-se, pentear o cabelo... - e atividades instrumentais de vida diária (AIVD) - ir
ao banco, ser capaz de dirigir, usar o telefone... -, sem que para isso, necessite da ajuda
de outro.
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Ressalta-se que a saúde dessa parcela da população tem na funcionalidade
global um importante marcador, definido pela capacidade de cuidar de si mesmo e
administrar a própria vida.
Tendo como propostas novas bases e diretrizes de assistência centrada na família
e em seu contexto social e físico, o Ministério da Saúde (MS) elaborou documentos que
abordam a Visita Domiciliar, (VD) como um instrumento para conhecer o cenário da
realidade familiar e monitorar a situação de saúde das famílias, mediante visitas
programadas ou de acordo com demanda espontânea, por meio dos profissionais das
equipes de Saúde da Família (BRASIL, 1997; 2007; 2012). Dentre estes documentos
está o Caderno de Atenção Básica n.º 19 do MS.
A VD é uma estratégia para rastrear e monitorar pessoas idosas em situação de
risco de adoecimento, conforme preconizado pelo MS (BRASIL, 2006). Trata-se de um
importante articulador de processo de promoção da saúde e das respostas dos serviços
da Atenção Primária à Saúde (APS) no âmbito das necessidades de saúde da população
idosa brasileira.
Abordar o tema “visita domiciliar” é referir-se a um conjunto de ações voltadas
para o atendimento, seja assistencial ou educativo. Vale lembrar que na Conferência de
Alma-Ata (ANEXO I), em 1978, estipulou a APS como, preferencialmente, o primeiro
contato da população com os serviços de saúde e como estratégia para alcançar um
maior nível de saúde para todos (MENDES, 2012).
A Carta de Otawa (ANEXO II), de 1986, já recomendava que as estratégias e
programas voltados à promoção da saúde deveriam se adaptar às necessidades locais e
atuar a partir das possibilidades existentes. Tal recomendação nos remete aos
fundamentos da Estratégia de Saúde da Família (ESF), ou seja, trabalhar com uma
população adscrita. Um trabalho desta natureza requer o engajamento de profissionais
capazes de (re) conhecer o cenário de vida onde sua clientela vive e se relaciona.
Em novembro de 2014 a Portaria n.º 2446 de 11/11/2014 no Art. 1º redefine a
Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). No Art. 2º a PNPS traz em sua base o
conceito ampliado de saúde, o referencial teórico da promoção da saúde como um
conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo,
caracterizando-se pela articulação e cooperação intra e intersetorial, pela formação da
rede de atenção à saúde (RAS), buscando articular suas ações com as demais redes de
proteção social, com ampla participação e controle social.

14
O conceito ampliado de saúde foi solicitado no momento histórico da VIII
CNS, em 1986 e posto em seu relatório final. Esse conceito é descrito no Art. 3º da LOS
8080/90, alinhando a saúde aos fatores determinantes e condicionantes como: moradia,
lazer, educação, atividade física, acesso aos bens essenciais, dentre outros. Podemos
dizer que a ampliação do conceito de saúde traz a ratificação da importância de ações
intersetoriais para alcançarmos um alto grau de desenvolvimento de melhoria das
condições de saúde da população.
A VD caracteriza-se por ser um dos meios possíveis de se conhecer de perto a
vida dos sujeitos, no seu ambiente familiar e comunitário. Assim, pode-se dimensionar a
realidade dos clientes e propor intervenções que contribuam para a melhoria de vida
(MIOTTO, 2001). É uma forma de atenção domiciliar voltada ao atendimento do
indivíduo, da família ou coletividade, prestada nos domicílios ou junto aos diversos
recursos sociais locais, visando maior equidade de assistência em saúde (CECCIM,
2005). Historicamente, consagrou-se como um instrumento de grande valia utilizado
dentre as intervenções de enfermagem de saúde pública nas ações relativas aos cuidados
prestados às famílias e à comunidade.
O Brasil, assim como outros países, recebeu a influência norte-americana no
que se refere à VD, valorizando-a e dando origem às categorias ocupacionais
especificamente preparadas para desempenhar tais procedimentos (NOGUEIRA, 1997).
A proposta de trabalho originou-se tendo como foco a atenção domiciliar,
cabendo a um profissional, denominado visitador sanitário, oferecer suporte às pessoas
portadoras de doenças transmissíveis e às questões envolvendo grupos materno-infantis.
Somente a partir da década de 70 foram adotadas políticas de incentivo privilegiando a
assistência hospitalar.
É um recurso utilizado no processo de educação em saúde, constituído de uma
pluralidade de saberes e práticas orientadas para a prevenção de doenças e a promoção
da saúde. É uma ferramenta por meio da qual o conhecimento cientificamente
produzido no campo da saúde, intermediado pelo/a enfermeiro/a, proporciona
significativas mudanças na vida das pessoas idosas e/ou seus familiares, pois oferece
subsídios para que seja colocada em prática a adoção de novas condutas e hábitos de
saúde.
Nesse contexto, a presença do/a enfermeiro/a é fundamental, pois trata-se
significativamente de uma atenção diferenciada na arte de cuidar. Em que pese o fato de
a visita domiciliar ser uma atividade extensiva a todos os profissionais de saúde; o/a
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enfermeiro/a ao realizá-la, tem como intuito: constatar, orientar, educar, fornecer, e
acompanhar os casos clínicos através da consulta, instrumento legal de suas ações,
capaz de proporcionar-lhe respaldo para atuar com embasamento científico.
De acordo com a Resolução n.º 358/2009 do Conselho Federal de Enfermagem
(COFEN), no § 2º – quando realizado em instituições prestadoras de serviços
ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, o
Processo de Saúde de Enfermagem corresponde ao usualmente denominado nesses
ambientes como Consulta de Enfermagem. Art. 2º O Processo de Enfermagem (PE)
organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes:
I – Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem): processo
deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e
técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a
pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado
momento do processo saúde e doença; II – Diagnóstico de Enfermagem (DE):
processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa
que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos dos DEs que
representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou
coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; e que
constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se
objetiva alcançar os resultados esperados; III – Planejamento de Enfermagem:
determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções
de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou
coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença,
identificadas na etapa de DE; IV – Implementação: realização das ações ou
intervenções determinadas na etapa de Planejamento de Enfermagem; V –
Avaliação de Enfermagem: processo deliberado, sistemático e contínuo de
verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade
humana em um dado momento do processo saúde doença, para determinar se
as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de
verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo
de Enfermagem (COFEN, 2009).

O enfermeiro, ao realizar à VD, pela sua aproximação dos familiares e
cuidados, deve-se ter uma visão diferenciada sobre os processos de envelhecimento e
adoecimento, possibilitando assim, uma maior compreensão sobre o contexto domiciliar
de cada paciente e o planejamento de estratégias e cuidados que melhor se adequem às
necessidades de cada um (SANTOS; MORAIS, 2011).
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Evidencia-se dessa forma que a orientação e a educação aos familiares e
cuidadores de pessoas idosas constituem papel fundamental de todos os profissionais de
saúde, em destaque, a atuação do/a enfermeiro/a na educação à saúde dos familiares
cuidadores, que consiste, em sua essência, em propiciar orientações básicas sobre como
cuidar da pessoa idosa e como o familiar cuidador pode ajudar na promoção e na
reabilitação em saúde, proporcionando maior tranquilidade e apoio técnico-emocional
em um cuidado eficiente (MOREIRA et al, 2010). Assim, o/a enfermeiro/a poderá ser
o/a profissional capaz de promover a interação entre a pessoa idosa e o/a cuidador/a,
considerando a impossibilidade de serem tratados em separado, o que poderá
comprometer a devida adesão ao tratamento.
Além disso, o/a enfermeiro/a, durante a consulta na VD, deve avaliar as AVD e
as AIVD para identificar o grau de dependência e/ou independência funcional da pessoa
idosa, traçar os diagnósticos, metas prioritárias e orientações através de um plano de
cuidado de enfermagem, além de acompanhar os resultados durante as visitas
posteriores e orientar a família neste cuidado no domicilio.
O interesse em discorrer sobre o processo de envelhecimento humano emergiu
a partir da vivência do pesquisador ainda no quarto período da graduação em
enfermagem, quando deu-se o primeiro contato com pessoas idosas institucionalizadas.
Como tema da monografia de conclusão do Curso de Graduação, optou-se por falar
sobre “A percepção dos acadêmicos de Enfermagem em relação ao cuidado prestado à
pessoa idosa institucionalizada”. Ao ingressar na Especialização em Geriatria e
Gerontologia, abordou-se a temática “A ação de cuidar da pessoa idosa com demência
no âmbito da Enfermagem Gerontológica”.
Iniciei minha vida profissional atuando como enfermeiro Especialista em
Geriatria e Gerontologia do Núcleo de Atenção à Saúde da pessoa Idosa localizado na
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (NAI/UERJ), cujo qual é composto por uma
equipe de profissionais de saúde especializados em Geriatria e Gerontologia (Ciências
que estudam o processo de envelhecimento humano), dentre estes, o enfermeiro
Especialista em Geriatria e Gerontologia. A pessoa idosa é atendida na sua
integralidade, isto é, os profissionais envolvidos no atendimento devem ter um olhar
integral para que a mesma seja contemplada em todas as suas particularidades.
Atuei ainda na Policlínica Piquet Carneiro (PPC/UERJ), no ambulatório de
Cuidado Integral à Pessoa Idosa (CIPI/PPC/UERJ), o qual é composto por uma equipe
de profissionais de saúde especializados em Geriatria e Gerontologia, possibilitando
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uma assistência integral à pessoa idosa. Por conseguinte, trabalhei no Centro de Estudo
e Pesquisa do Envelhecimento (CEPE/IVB) exercendo as funções de ensino, pesquisa e
assistência à pessoa idosa. Tais experiências motivaram-me a desenvolver um trabalho
que contemplasse a pessoa idosa atendendo suas possíveis demandas de saúde, visando
contribuir para a manutenção da sua funcionalidade global através da manutenção de
suas AVD e AIVD, contribuindo assim, para sua autonomia e independência,
propiciando um processo de envelhecimento pautado na senescência.

1.2 Pergunta da Pesquisa
Qual o impacto gerado pela visita domiciliar realizada pelo/a enfermeiro/a na
funcionalidade global da pessoa idosa?

1.3 Hipóteses do Estudo
 Hipótese nula (H0): a visita domiciliar realizada pelo/a enfermeiro/a não impacta
nas atividades básicas e instrumentais de vida diária da pessoa idosa;
 Hipótese alternativa (H1): a visita domiciliar realizada pelo/a enfermeiro/a
impacta nas atividades básicas e instrumentais de vida diária da pessoa idosa.

1.4 Objetivos

1.4.1 Geral

Analisar o impacto da Visita Domiciliar realizada pelo/a enfermeiro/a, com
enfoque na funcionalidade global da pessoa idosa.
1.4.2 Específicos
 Avaliar as atividades básicas e instrumentais de vida diária da pessoa idosa no
domicilio;
 Estabelecer um plano de cuidados de enfermagem a partir dos resultados da
avaliação da funcionalidade global da pessoa idosa;
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 Descrever possíveis diferenças na funcionalidade global da pessoa idosa,
atribuídas a VD na perspectiva do cuidador.

1.5 Justificativa e relevância

O envelhecimento é um processo sequencial, individual, acumulativo,
irreversível, universal, não patológico, de deteriorização de um organismo maduro,
próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo os torne menos
capazes de fazer frente ao estresse do meio ambiente e, portanto, aumentando sua
possibilidade de morte (OPAS, 2009).
O fato de a pessoa estar em um processo de envelhecimento, não implica dizer
que a mesma é dependente, porém, a sociedade tende a vê-la de forma estereotipada, o
que leva à discriminação contra indivíduos ou grupos simplesmente tomando como base
a sua idade. Tal atitude foi rotulada de discriminação etária, podendo ser uma forma
ainda mais generalizada de discriminação do que o sexismo ou o racismo (LEVY;
KITY, 2015).
A Organização Pan-Americana de Saúde/Organização Mundial de Saúde
(OPAS/OMS), levando em conta o objetivo de aumentar a expectativa de uma vida
saudável e a qualidade de vida para todas as pessoas em processo de envelhecimento,
reforçam a importância do que chama de envelhecimento ativo. Vale lembrar que, nesse
contexto, “ativo” não se restringe à participação em programas de atividade física ou a
integração da força de trabalho, mas diz respeito também à participação continua das
pessoas nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis (OPAS, 2009).
Subentende-se ser necessária a aproximação de futuros/as enfermeiros/as bem
como dos demais profissionais de saúde desde a Graduação no que tange ao processo de
envelhecimento e suas particularidades, a fim de desmitificar o envelhecimento
garantindo que os problemas de saúde da pessoa idosa (em particular as incapacidades)
não sejam atribuídos a “problemas da idade”.
A abordagem que diz respeito à presente pesquisa é sinalizada como prioridade
em pesquisa pela Agenda Nacional de Prioridade de Pesquisa em Saúde (ANPPS),
localizada na sub agenda 6: Saúde da pessoa idosa; na sessão 6.1: Magnitude, dinâmica
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e compreensão dos problemas de saúde da pessoa idosa; no item 6.1.6: Avaliação da
qualidade de vida das pessoas idosas.
Ademais, o presente estudo apresenta contribuições voltadas para a
comunidade cientifica nas áreas de Gerontologia e Geriatria, Saúde Coletiva e Saúde
Pública e para a sociedade de maneira geral, na medida em que busca importantes
resultados visando a compreensão das contribuições da VD realizada pelo/a
enfermeiro/a à pessoa idosa e a seus familiares no contexto da promoção da saúde.
Ressalta-se ainda a importância de se incentivar enfermeiros/as, após a
Graduação, a especializarem-se em Geriatria e Gerontologia, que são as Ciências que
estudam o processo de envelhecimento humano. Dessa forma, será possível a
construção de um olhar integral diante do processo de envelhecimento.
O presente estudo intenta contribuir na área da Enfermagem, sugerindo a
implementação de estratégias de cuidado visando a prevenção, promoção e reabilitação
de saúde da pessoa idosa e familiares. Dessa maneira o/a enfermeiro/a, nesse contexto, é
essencial, porque além de informações concernentes ao processo de cuidar, poderá
colaborar para promover a educação em saúde no cenário da VD.
Desde os primórdios, a Enfermagem se faz presente nos cuidados voltados ao
ser humano, sobretudo aos longevos, os quais apresentam maior risco para o
desenvolvimento de agravos à saúde. Daí a necessidade de profissionais de saúde
capacitados e comprometidos com o cuidado, que sejam possuidores de um olhar
holístico. Para que haja efetividade no processo de cuidar, a pessoa idosa precisa ser
concebida como um todo: sua (s) patologia (s), o meio ambiente em que está inserida,
seu familiares e/ou cuidadores e sua comunidade de maneira geral.
Torna-se notória a relevância da Enfermagem na figura do/a enfermeiro/a, bem
como dos demais profissionais de saúde, no que tange ao cuidado voltado à população
idosa. Como forma de dar um embasamento científico ao estudo, foi realizada uma
revisão integrativa acerca da VD realizada pelo enfermeiro. As seguintes bases de dados
foram consultadas a partir de pesquisa por via eletrônica: Biblioteca Virtual em Saúde
(BVS),

Literatura

(LILACS), Medical

Latino-Americana
Literature

e

do

Analysis

Caribe
and

em

Ciências

Retrieval

da

Saúde

System

On-

line (MEDLINE), United States National Library of Medicine e Web of Science pelo
portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES).
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Foram encontrados 39 artigos que diziam respeito à área da saúde de maneira
geral, e desses, seis abordavam a visita domiciliar sendo realizada pelo enfermeiro, já os
demais apontavam o agente comunitário de saúde (ACS) realizando a VD. Todos
relatam a importância da VD para as pessoas idosas e seus familiares. Alguns indicam
as dificuldades para a realização das VD, tais como: dificuldade de acesso a alguns
locais de moradia, incompatibilidade de horários dos ACS com as famílias, déficit no
número de profissionais, dentre outras dificuldades. No que tange à realização da VD
pelo/a enfermeiro/a, foram encontradas poucas publicações apontando o referido
profissional como protagonista, assim,

identificou-se como uma lacuna do

conhecimento a baixa produção de publicações acerca da prática do/a enfermeiro/a
voltadas à VD e suas contribuições/impactos à pessoa idosa e familiares no contexto de
prevenção, promoção e reabilitação da saúde.
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2.0 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa

No Brasil, o direito universal e integral à saúde foi conquistado pela sociedade
na Constituição de 1988 e reafirmado com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS),
por meio da Lei Orgânica da Saúde n.º 8.080/90. Por esse direito, entende-se o acesso
universal e equânime a serviços e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde,
garantindo a integralidade da atenção, indo ao encontro das diferentes realidades e
necessidades de saúde da população e dos indivíduos.
Esses preceitos constitucionais encontram-se reafirmados pela Lei n.º 8.142, de
28 de dezembro de 1990, que dispôs sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área de saúde e as Normas Operacionais Básicas (NOB), editadas em
1991, 1993 e 1996, que, por sua vez, regulamentam e definem estratégias e movimentos
táticos que orientam a operacionalidade do Sistema.
A regulamentação do SUS estabelece princípios e direciona a implantação de
um modelo de atenção à saúde que priorize a descentralização, a universalidade, a
integralidade da atenção, a equidade e o controle social, ao mesmo tempo em que
incorpora, em sua organização, o princípio da territorialidade para facilitar o acesso das
demandas populacionais aos serviços de saúde.
Com o objetivo de reorganizar a prática assistencial é criado em 1994, pelo
MS, o Programa de Saúde da Família (PSF), tornando-se a estratégia setorial de
reordenação do modelo de atenção à saúde, como eixo estruturante para reorganização
da prática assistencial, imprimindo nova dinâmica nos serviços de saúde e
estabelecendo uma relação de vínculo com a comunidade, humanizando esta prática
direcionada à vigilância na saúde, na perspectiva da intersetorialidade (BRASIL, 1994),
denominando-se não mais programa e sim Estratégia Saúde da Família (ESF).
Concomitante à regulamentação do SUS, o Brasil organiza-se para responder
aos crescentes demandas de sua população que envelhece. A Política Nacional do Idoso,
promulgada em 1994 e regulamentada em 1996, assegura direitos sociais à pessoa
idosa, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação
efetiva na sociedade e reafirmando o direito à saúde nos diversos níveis de atendimento
do SUS (Lei n.º 8.842/94 e Decreto n.º 1.948/96). Em 1999, a Portaria Ministerial n.º
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1.395 anuncia a Política Nacional de Saúde do Idoso, a qual determina que os órgãos e
entidades do Ministério da Saúde relacionados ao tema promovam a elaboração ou a
readequação de planos, projetos e atividades na conformidade das diretrizes e
responsabilidades nela estabelecidas (BRASIL, 1999).
Essa política assume que o principal problema que pode afetar o idoso é a
perda de sua capacidade funcional, isto é, a perda das habilidades físicas e mentais
necessárias para realização de atividades básicas e instrumentais da vida diária. Em
2002, é proposta a organização e a implantação de Redes Estaduais de Assistência à
Saúde do Idoso (Portaria n.º 702/SAS/MS, de 2002), tendo como base as condições de
gestão e a divisão de responsabilidades definida pela Norma Operacional de Assistência
à Saúde (NOAS).
Como parte de operacionalização das redes, são criadas as normas para
cadastramento de Centros de Referência em Atenção à Saúde do Idoso (Portaria n.º
249/SAS/MS, de 2002). Em 2003, o Congresso Nacional aprova e o Presidente da
República sanciona o Estatuto do Idoso, elaborado com intensa participação de
entidades de defesa dos interesses dos idosos.
O Estatuto do Idoso amplia a resposta do Estado e da sociedade às
necessidades da população idosa, mas não traz consigo meios para financiar as ações
propostas. O Capítulo IV do Estatuto reza especificamente sobre o papel do SUS na
garantia da atenção à saúde da pessoa idosa de forma integral, em todos os níveis de
atenção.
Assim, embora a legislação brasileira relativa aos cuidados da população idosa
seja bastante avançada, a prática ainda é insatisfatória. A vigência do Estatuto do Idoso
e seu uso como instrumento para a conquista de direitos dos idosos, a ampliação da
Estratégia Saúde da Família que revela a presença de idosos e famílias frágeis e em
situação de grande vulnerabilidade social e a inserção ainda incipiente das Redes
Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso tornaram imperiosa a readequação da Política
Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI).
Em fevereiro de 2006, foi publicado, por meio da Portaria n.º 399/GM, o
documento das Diretrizes do Pacto pela Saúde que contempla o Pacto pela Vida. Neste
documento, a saúde do idoso aparece como uma das seis prioridades pactuadas entre as
três esferas de governo sendo apresentada uma série de ações que visam, em última
instância, à implementação de algumas das diretrizes da Política Nacional de Atenção à
Saúde do Idoso.
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A publicação do Pacto pela Vida, particularmente no que diz respeito à saúde
da população idosa, representa, sem sombra de dúvida, um avanço importante.
Entretanto, muito há que se fazer para que o Sistema Único de Saúde dê respostas
efetivas e eficazes às necessidades e demandas de saúde da população idosa brasileira.
Dessa maneira, a participação da Comissão Intergestores Tripartite e do
Conselho Nacional de Saúde, no âmbito nacional, é de fundamental importância para a
discussão e formulação de estratégias de ação capazes de dar conta da heterogeneidade
da população idosa e, por conseguinte, da diversidade de questões apresentadas.
Cabe destacar, por fim, que a organização da rede do SUS é fundamental para
que as diretrizes dessa Política sejam plenamente alcançadas. A meta final deve ser uma
atenção à saúde adequada e digna para os idosos e idosas brasileiras, principalmente
para aquela parcela da população idosa que teve, por uma série de razões, um processo
de envelhecimento marcado por doenças e agravos que impõem sérias limitações ao seu
bem-estar.

2.2 Atenção à saúde da pessoa idosa no domicílio no contexto das políticas públicas
A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), Portaria GM n.º 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. A Política Nacional de Atenção Básica
regulamentada pela Portaria GM n.º 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.
O cuidado domiciliar à saúde é uma prática que remonta a própria existência
das famílias como unidade de organização social. Inúmeras situações de dependência,
cronicamente assumidas pelas famílias, sequer foram, ainda, incluídas nas iniciativas de
atenção domiciliar organizadas pelo sistema de saúde. O objeto “atenção domiciliar”,
portanto, diz respeito apenas a uma parte das práticas de cuidado domiciliar,
particularmente as que implicam uma convivência entre profissionais de saúde e
cuidadores familiares (MEHRY; FEUERWERKER, 2008).
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Segundo relatos históricos, os cuidados em saúde realizados no domicílio já
são descritos no Egito Antigo e na Grécia - em relatos de Asképlios e Hipócrates
(BENJAMIM, 1993).
Na Europa, no final do século XVIII, antes do surgimento dos hospitais e dos
ambulatórios, já se praticava a atenção no domicílio como modalidade de cuidado
(SILVA et al, 2005).
A atenção domiciliar como extensão do hospital surgiu, propriamente dita, em
1947 para “descongestionar” os hospitais. A partir de então, as experiências desse tipo
multiplicaram-se na América do Norte e Europa (REHEM; TRAD, 2005).
No Brasil, a atenção no domicílio contou inicialmente com os médicos de
família, os profissionais legais de Medicina que atendiam seus abastados clientes em
casa, proporcionando assistência humanizada e de qualidade. Aos menos favorecidos,
cabia a filantropia, o curandeirismo e a medicina caseira (SAVASSI; DIAS, 2006).
O Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência (SAMDU), fundado
em 1949 e vinculado ao Ministério do Trabalho (MT), foi a primeira experiência de
atendimento domiciliar brasileira organizada como um serviço. No entanto, a atenção
domiciliar foi iniciada como uma atividade planejada pelo setor público com o Serviço
de Assistência Domiciliar do Hospital de Servidores Públicos do Estado de São Paulo
(HSPE), que funciona desde 1963 (REHEM; TRAD, 2005).
Segundo Silva et al (2010),
[...] os serviços de atenção domiciliar surgiram na década de 1960 e
têm se expandido no País com maior força a partir da década de 1990,
fazendo com que haja necessidade de regulamentação de seu
funcionamento e de políticas públicas de modo a incorporar sua oferta
às práticas institucionalizadas no Sistema Único de Saúde (SUS).

Do ponto de vista normativo, tem-se a publicação da Portaria n.º 2.416/98, que
estabelece requisitos para credenciamento de hospitais e critérios para realização de
internação domiciliar no SUS.
Na década de 2000, no Brasil, existiam diversas experiências e projetos
direcionados para a atenção no âmbito do domicílio, com variadas características e
modelos de atenção, destacando-se, sob o aspecto normativo, o programa de Atenção
Domiciliar Terapêutica para AIDS (ADT/AIDS) e o programa direcionado à atenção
das pessoas idosas, que conta com portarias específicas (CARVALHO, 2009).
No entanto, a maioria das experiências brasileiras em atenção domiciliar, nessa
época, foram iniciativas das secretarias municipais de saúde ou de hospitais, nos três
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níveis de governo, e não contavam com políticas de incentivo ou regulamentação de
financiamento. Essas iniciativas possuíam lógicas diversas que iam desde a
substitutividade dos cuidados hospitalares até a humanização da atenção e formas de
racionalização de recursos assistenciais (CARVALHO, 2009).
Em 2002, foi estabelecida a Lei n.º 10.424, de 15 de abril de 2002, publicada
no Diário Oficial da União (DOU) em 16 de abril de 2002, que acrescenta capítulo e
artigo na Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento de
serviços correspondentes, e dá outras providências, regulamentando a assistência
domiciliar no SUS.

2.3 Política Nacional de Atenção Domiciliar no Âmbito do SUS
No que tange a políticas públicas voltadas para as pessoas idosas, percebe-se
que houve um avanço a nível mundial, levando em consideração as mudanças
demográficas, epidemiológicas e sociais e a urgência na construção de novas
alternativas de cuidados voltados as pessoas idosas. No Art. 5º da Portaria n.º 825/2016
do Gabinete do Ministro (GM/MS), traz maior clareza em relação as portarias anteriores
na indicação da atenção domiciliar, sendo indicada para pessoas que, estando em
estabilidade clínica, necessitam de atenção à saúde em situação de restrição ao leito ou
ao lar de maneira temporária ou definitiva ou em grau de vulnerabilidade, no qual a
atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento, paliação,
reabilitação e prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação de autonomia do
usuário, família e cuidador (BRASIL, 2016).
A Atenção Básica (AB) deve ser bem estruturada, sendo a principal porta de
entrada capaz de ordenar o cuidado nos demais serviços e de compartilhar os objetivos e
compromissos com os resultados sanitários e econômicos.
O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) deve atuar como suporte e parceiro da
ESF no cuidado prestado a pacientes agudos no local em que reside - dentre estes,
Instituições de Longa Permanência para Pessoas Idosas (ILPPI) -, focando na
desospitalização com responsabilidade e deve servir de porta de saída efetiva, resolutiva
e humanizada dos serviços de urgência no que diz respeito aos casos em que o
tratamento possa ser realizado no domicilio.

26

2.4 Atenção Domiciliar às Pessoas Idosas
É um conjunto de ações realizadas por uma equipe interdisciplinar no
domicílio do usuário/família, a partir do diagnóstico da realidade em que está inserido,
de seus potenciais e limitações.

Articulam promoção, prevenção, diagnóstico,

tratamento e reabilitação, favorecendo assim, o desenvolvimento e adaptação de suas
funções de maneira a restabelecer sua independência e a preservação de sua autonomia.
A Atenção Domiciliar no setor público justifica-se pelo grau de humanização
que essa atenção traz para o atendimento ao usuário/família, pela possibilidade de
desospitalização, com liberação de leitos para doentes que realmente deles necessitam e
também pela redução de complicações decorrentes de longas internações hospitalares
com redução dos custos envolvidos em todo o processo de hospitalização.
A Atenção Domiciliar integra ainda duas modalidades específicas, a internação
domiciliar e a assistência domiciliar: Internação Domiciliar, no âmbito do SUS, Portaria
GM n.° 2529 de 20 de outubro de 2006, é o conjunto de atividades prestadas no
domicílio às pessoas, clinicamente estáveis, que exijam intensidade de cuidados acima
das modalidades ambulatoriais, mas que possam ser mantidos em casa, sendo
atendidos por equipe específica.
Assistência Domiciliar, pode ser realizada por profissionais da Atenção
Básica/Saúde da Família ou da atenção especializada. O MS define que a Assistência
Domiciliar na Atenção Básica/Saúde da Família é uma modalidade da Atenção
Domiciliar, inerente ao processo de trabalho das equipes desse nível de atenção.
Destina-se a responder às necessidades de saúde de um determinado segmento da
população com perdas funcionais e dependência para a realização das atividades da vida
diária.
Em relação às pessoas idosas, o marcador de saúde que melhor se adequa é a
funcionalidade global do indivíduo. Dessa maneira, a pessoa é considerada saudável
quando é capaz de realizar as tarefas do dia a dia, de forma independente e autônoma,
ainda que com doenças (MORAES, 2009; RAMOS, 2003). Pode-se pontuar algumas
atividades diárias, como: tomar banho, vestir-se, usar telefone, fazer compras e outras
relacionadas ao cotidiano. Existem instrumentos preconizados pela PNSPI para
avaliação funcional do idoso, como por exemplo as escalas de Katz e Lawton. A
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avaliação funcional determinará não somente o comprometimento funcional, como
também, a necessidade de auxílio para a realização das mesmas.
Dentre os diversos aspectos que necessitam ser investigados estão: o
desempenho da pessoa idosa em suas atividades básicas e instrumentais de vida diária,
sua vulnerabilidade, mobilidade, visão, audição, nutrição e continência.
É por meio da avaliação funcional que o/a enfermeiro/a tem uma maneira de
verificar se a pessoa idosa é ou não capaz de desempenhar as atividades necessárias para
cuidar de si mesma. Caso contrário, deve-se identificar se essa necessidade de ajuda é
parcial (em maior ou menor grau) ou total. Usualmente, a avaliação funcional é
utilizada como ferramenta para avaliação do desempenho das atividades cotidianas ou
atividades de vida diária. Essas atividades se subdividem em atividades básicas de vida
diária (AVD) e atividades instrumentais de vida diária (AIVD).
As AVD estão relacionadas ao autocuidado e, no caso de limitação de
desempenho, geralmente requerem a presença de um cuidador para auxiliar a pessoa
idosa a desempenhá-las. O index de independência nas Atividades Básicas de Vida
Diária de Sidney Katz é um dos instrumentos mais utilizados para avaliar as AVD.
Avalia a independência no desempenho de seis funções (banho, vestir-se, transferência,
continência e alimentação) classificando as pessoas idosas como independentes ou
dependentes. Tem como objetivo avaliar a independência funcional das pessoas idosas
no desempenho das AVD. As pessoas idosas são classificadas como independentes ou
dependentes no desempenho de seis funções a partir da utilização de um questionário
padrão. Para as pessoas idosas mais dependentes deverá ser elaborado um plano de
cuidados singular.
Segundo os autores haveria uma regressão ordenada como parte do processo
fisiológico de envelhecimento, em que as perdas funcionais caminhariam das funções
mais complexas para as mais básicas, enquanto as funções que são mais básicas e
menos complexas poderiam ser retidas por mais tempo. A escala mostra-se útil para
evidenciar a dinâmica da instalação da incapacidade no processo de envelhecimento,
estabelecer prognósticos, avaliar as demandas assistenciais, determinar a efetividade de
tratamentos além de contribuir para o ensino do significado de “ajuda” em reabilitação.
As AIVD dizem respeito à participação da pessoa idosa ao seu entorno social e
indicam sua capacidade em levar uma vida autônoma dentro da comunidade, são elas:
administrar medicamentos, utilizar os meios de transportes, utilizar o telefone, realizar
compras, preparar refeições, cuidar das próprias finanças e realizar tarefas domésticas
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leves e pesadas. Para avaliação dessas atividades das pessoas idosas, a escala de Lawton
é a mais utilizada. De acordo com o grau de limitação apresentado para o desempenho
das AIVD é possível determinar se a pessoa idosa é ou não capaz de manter uma vida
independente. Tem como objetivo avaliar o desempenho funcional da pessoa idosa em
termos de atividades instrumentais que possibilita que a mesma mantenha uma vida
independente. Para as pessoas idosas com mais dependência, deverá ser elaborado um
plano de cuidados.
Tendo em vista possíveis dependências das pessoas idosas para realização de
suas AVD e AIVD, é fundamental o apoio para o cuidado às pessoas idosas durante o
processo de envelhecimento que chamamos de senilidade, isto é, envelhecimento
acometido por duas ou mais patologias. Ainda nesse sentido, tal apoio não pode deixar
de contemplar seus cuidadores, pois, parte-se do princípio que estes serão responsáveis
direta ou indiretamente pelos cuidados prestados às pessoas idosas.
O cuidador é um ser humano de qualidades especiais, expressas pelo forte traço
de amor ao próximo, de solidariedade e de doação. A ocupação de cuidador integra a
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) sob o código 5162, que define o cuidador
como alguém que “cuida a partir dos objetivos estabelecidos por instituições
especializadas ou responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação,
higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida”. É a pessoa, da
família ou da comunidade, que presta cuidados à outra pessoa de qualquer idade, que
esteja necessitando de cuidados por estar acamada, com limitações físicas ou mentais,
com ou sem remuneração.
De acordo com a Lei n.º 10.741, de 1º de outubro de 2003, no Art. 3º, é
obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar à
pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária (BRASIL,
2003).
Em consonância com o Estatuto do Idoso, essa obrigação da família em prestar
os cuidados necessários às pessoas idosas poderá contar com a presença e orientação de
um profissional qualificado para este mister, visando a autonomia e independência da
pessoa idosa e de seus familiares através da manutenção de suas AVD e AIVD.
Os profissionais que lidam com as pessoas idosas devem ser capazes de
executar atribuições, como: planejar, programar e realizar as ações que envolvam a
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atenção da saúde da pessoa idosa, conforme orientação do Caderno de Atenção Básica
n.º 19 – Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa (BRASIL, 2007, P.27).
Conforme o Caderno de Atenção Básica, são atribuições específicas do/a
enfermeiro/a:
Realizar atenção integral à saúde das pessoas idosas, garantir acesso através
de atividades programadas e de demanda espontânea, preencher a Caderneta
de Saúde da Pessoa Idosa e estimular sua utilização pelos demais membros
da equipe, capacitar ACS e demais membros da equipe e tirar dúvidas em
relação à aplicação e uso da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, realizar
assistência domiciliar, quando necessário, realizar visitar domiciliar
conforme rotina da Estratégia Saúde da Família, identificar maus tratos e
encaminhar para as instituições competentes de sua região, contribuir,
participar e realizar atividades de educação permanente da equipe de
enfermagem e de outros membros da equipe, que tenham como tema o
envelhecimento e a saúde da pessoa idosa, realizar consulta de enfermagem,
incluindo a avaliação multidimensional, e, se necessário, solicitar exames
complementares e prescrever medicações, conforme protocolos ou outras
normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou
do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão,
supervisionar e coordenar o trabalho dos ACS e da equipe de enfermagem,
orientar a pessoa idosa, os familiares e/ou cuidadores sobre a correta
utilização dos medicamentos, particularmente dos medicamentos de alta
vigilância (BRASIL, 2007.P.28).

Tais ações interferirão diretamente no processo de envelhecimento ativo da
pessoa idosa, contribuindo assim para a preservação da sua funcionalidade global, o que
os levará a manter por mais tempo possível sua autonomia e independência para a
realização de suas atividades básicas e instrumentais de vida diária, conforme mostra
figura abaixo.

Figura 1 - Funcionalidade global de pessoas idosas

Fonte: BRASIL, 2012.
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2.4.1 Atenção Domiciliar na promoção, prevenção reabilitação e tratamento de doenças
Planejar ações voltadas às pessoas idosas, requer classificá-las de acordo com
os cuidados que necessitam. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI)
classifica a capacidade funcional da pessoa idosa em três etapas conforme figura abaixo.

Figura 2 - Classificação da capacidade funcional da pessoa idosa

Fonte: BRASIL, 2006.

Seguindo a classificação (BRASIL, 2006):
 Independente: é o idoso que tem a sua capacidade funcional preservada, sendo
capaz de realizar sem dificuldades e sem ajuda as AVD, tais como: alimentar-se,
fazer sua higiene, vestir-se;
 Com potencial para desenvolver fragilidade: é o idoso independente, mas
apresenta algumas dificuldades na realização de AVD, como fazer compras, ir
ao supermercado e controlar finanças, por exemplo. São os que necessitam de
um acompanhamento mais frequente da equipe de saúde;
 Frágil: é o idoso que apresenta doenças sabidamente causadoras de
incapacidade, como: demências, acidente vascular encefálico, doenças
neurodegenerativas, neoplasia terminal, etilismo, amputações de membros e etc.
Este grupo é ainda composto por pessoas com pelo menos uma incapacidade
funcional básica vivendo em ILPI, acamados que estiveram hospitalizados
recentemente por qualquer razão, pessoas que vivem em situação de violência
doméstica, e pessoas idosas com mais de 75 anos independente de sua
capacidade funcional. Vale ressaltar que a situação local de cada pessoa idosa
pode indicar situação de fragilidade.
A partir da Declaração de Alma-Ata em 1978, foram apontadas medidas e
características para a promoção da saúde que implicam na busca de estilo de vida mais
saudável para um processo de envelhecimento ativo (BRASIL, 2002).
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Promover a saúde significa capacitar a comunidade visando a melhoria de suas
condições de vida e saúde. No que se refere às ações de promoção, cujas quais resultam
da combinação de ações dos estados nas suas respectivas políticas públicas voltadas à
saúde, das ações comunitárias, de ações dos próprios indivíduos para desenvolver suas
habilidades e das intervenções para ações conjuntas entre setores.
Dada a Conferência de Jacarta, em 1997, as pessoas idosas passaram a integrar
os grupos prioritários de investimento no desenvolvimento da saúde. Podemos
correlacionar esse período, no Brasil, ao surgimento e regulamentação da Política
Nacional da Pessoa Idosa (PNPI), que teve início através de ações da Lei n.º 8.842/94 e
Decreto n.º 1.948/96, tendo como objetivos assegurar os direitos sociais das pessoas
idosas, criando condições para favorecer sua autonomia, integração e participação
efetiva na sociedade, reafirmando seu direito à saúde nos diversos níveis de atendimento
(BRASIL, 2002).
No ano de 2003 foi instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, por meio da Lei, nº.
10.741, que afirma ser obrigação do Estado o dever de garantir à pessoa idosa a
proteção à vida e à saúde por meio da efetivação de políticas sociais públicas capazes de
permitir um envelhecimento saudável em condições de dignidade.
Nesse sentido, a PNPI, instituída pela Portaria n.º 2.528/2006, surge em
atendimento ao pacto pela saúde, com reestruturação da Portaria n.º 1.359/99, tendo
como finalidade recuperar, manter e promover a autonomia e independência da pessoa
idosa por meio de medidas individuais e/ou coletivas de saúde, em consonância com os
princípios do SUS. Em se tratando de pessoa idosa, vale lembrar que o conceito de
saúde se traduz mais por sua condição de autonomia e independência do que pela
presença ou ausência de doenças (BRASIL, 2006).
A VD propicia ao/a enfermeiro/a vivenciar o dia a dia da pessoa idosa e seus
familiares, tornando, dessa forma, viável qualquer intervenção necessária para cada
problema identificado de acordo com suas observações ao longo das visitas realizadas.
As equipes básicas de trabalho da ESF devem ser capazes de “(...) planejar,
organizar, desenvolver e avaliar as ações que respondam às necessidades da
comunidade e articular os diversos setores envolvidos na promoção da saúde”
(LIONELLO et al, 2012, p. 104).
As intervenções de saúde são realizadas na residência da pessoa idosa onde o/a
profissional envolvido neste processo executa o diagnóstico da realidade em que o
cliente está inserido, visando a promoção, manutenção e/ou reabilitação da saúde. Dessa
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forma, pode envolver diferentes profissionais da saúde dentre eles, o/a enfermeiro/a
como também a pessoa idosa e sua família, tendo como cerne o estabelecimento da
saúde como um todo (LACERDA, 2005).
Para uma VD eficaz devem ser levados em consideração alguns aspectos,
dentre eles: a percepção das condições do meio em que esta pessoa idosa está inserida, o
saneamento e habitação (fatores estes essenciais para se estabelecer medidas de
promoção à saúde para a qualidade de vida do indivíduo), família e comunidade
(SAKATA et al, 2007).
A ESF pode ser entendida como uma das formas possíveis para se evitar a
sobrecarga de atendimentos nos níveis de média e alta complexidade, atuando de
maneira mais abrangente, promovendo saúde e prevenindo danos ocasionados por falta
da identificação precoce de enfermidades. É função do/a enfermeiro/a, durante a visita
domiciliar, atuar na prevenção, recuperação e reabilitação, tendo como objetivo a
autonomia e independência da pessoa idosa no seu ambiente (CARVALHAIS; SOUSA,
2008).
O cuidado domiciliar realizado pelo/a enfermeiro/a abrange, principalmente,
consequências de síndromes de imobilidade, prevenção de lesão por pressão (LPP),
incontinência urinária, instabilidade postural e risco para quedas, assim como tornar
mais fácil a transição do hospital para o domicilio, visando manter a pessoa idosa mais
independente para realização de suas AVD e AIVD (ELIOPOULOS, 2005).

2.4.2 Estratégias para promoção do envelhecimento saudável

O Brasil possui 29,3 milhões de pessoas idosas o que corresponde a 14,3 % da
população. A expectativa de vida aumentou nos últimos 30 anos sendo que em 1940 a
média de idade era de 45,4 anos, enquanto que em 2015 chegou a 75,4 anos (PNAD,
2015). Essa mudança fará com que em 2030 o número de pessoas idosas no Brasil
supere o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, sendo 18% das pessoas idosas 41,5
milhões e 17% de crianças e adolescentes 39,2 milhões (IBGE, 2000-2030).
Atualmente a porcentagem de pessoas idosas no Brasil é de 14,34%, sendo que
os estados com maior destaque são Rio Grande do Sul com 17,71% e Rio de Janeiro
com 17,55%. Pesquisas apontam que 69,9% dessas pessoas são independentes para o
autocuidado e 30,1% apresentam alguma dificuldade para realizar atividades da vida
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diária (IBGE, 2013). Perante esses dados, o MS lança uma linha de cuidados para o
atendimento à população idosa.
A estratégia visa qualificar o atendimento à pessoa idosa em todo o país, com a
reorganização dos serviços e a capacitação dos profissionais de saúde. Assim, o foco da
atenção deixa de ser somente a doença, tomando como base a Avaliação Clínica,
Psicossocial e funcional permitindo identificar as reais necessidades da pessoa idosa,
fazendo com que o profissional leve em consideração durante a avaliação: nível de
independência e autonomia (atividades cotidianas, necessidade de adaptação ou
supervisão de terceiros, vulnerabilidade social e estilo de vida: alimentação, prática de
exercício, prevenção de quedas, hábitos de saúde e histórico clínico.
De acordo com essa estratégia, cada pessoa idosa contará com uma assistência
direcionada de acordo com a avaliação realizada pela equipe de saúde que traçará um
plano de cuidado que se adeque à pessoa idosa atendida. Esse acompanhamento será
norteado por: ações de promoção da saúde, prevenção de doenças, tratamento,
reabilitação e cuidados paliativos.
Espera-se com a implantação da linha de cuidados à pessoa idosa, a
organização do percurso da pessoa idosa com enfoque multidimensional na Rede de
Atenção à Saúde, interlocução entre os serviços de saúde e a rede local de assistência
social e proteção de direitos, diminuição do risco de perda da capacidade funcional:
autonomia, independência, locomoção e coordenação motora, aumento potencial da
sobrevivência após 6 meses do início da avaliação integral, no caso de pessoa idosas
vulneráveis, melhoria do desempenho cognitivo (memória, concentração), que permite
ao indivíduo compreender e resolver os problemas do cotidiano, prevenindo a
demência, prevenção da automedicação e redução do número de internações.
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3.0 MÉTODOS

3.1 Tipo de Estudo
Trata-se de um estudo misto do tipo intervenção, que teve como objetivo
analisar o impacto da visita domiciliar realizada pelo/a enfermeiro/a com enfoque na
funcionalidade global da pessoa idosa.
Levantou-se com a utilização do método misto, se a pessoa idosa apresenta
alguma dependência total e/ou parcial para realização de suas AVD e AIVD, identificar
as contribuições e os impactos gerados pela visita domiciliar para a manutenção e/ou
recuperação das atividades básicas e instrumentais de vida diária das pessoas idosas a
partir da análise dos dados quantitativos fornecido pelas escalas de Katz e Lawton, e
também analisar os dados qualitativos que emergirão nas falas obtidas por meio de uma
entrevista aberta aos cuidadores sobre sua percepção acerca da funcionalidade global da
pessoa idosa.
Para melhor compreensão deste tipo de pesquisa, Creswell (2007, 2014)
esclarece que os métodos mistos são uma combinação dos métodos de pesquisas
quantitativas com qualitativas, buscando assim, responder questões abertas e fechadas.
Neste tipo de pesquisa, utilizam-se formas múltiplas de dados contemplando todas as
possibilidades, incluindo análises estatísticas e textuais.
Segundo Creswell e Clarck (2013), na pesquisa mista, o pesquisador
implementa os elementos qualitativos e quantitativos ao mesmo tempo, os dois
elementos têm igual ênfase e os resultados separados se convergem (QUAN + QUAL).
Dessa forma, para Creswell (2014), o conceito de reunir diferentes métodos dá
ao pesquisador uma observação maior do evento, sendo eles uma ação múltipla de
métodos quantitativos, múltiplos métodos qualitativos ou utilização dos dois.
Ressalta-se que os dados quantitativos nesta pesquisa foram obtidos a partir da
aplicação das escalas de Katz e Lawton com as pessoas idosas por meio da visita
domiciliar do enfermeiro, e os dados qualitativos foram evidenciados a partir de
entrevista aberta com os cuidadores.
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3.2 Campo da Pesquisa
A presente pesquisa foi realizada com as pessoas idosas e o cuidador familiar
residentes na região metropolitana II, abrangida pelos municípios de Niterói e São
Gonçalo, que receberam a VD do enfermeiro da equipe de profissionais do Centro de
Atenção à Saúde dos Idosos e seus Cuidadores da Universidade Federal Fluminense no
Rio de Janeiro (CASIC/UFF), conforme figura abaixo:

Figura 3 - Área Programática II

Fonte: http://www.cptec.inpe.br

Dentre as características deste Programa, destaca-se que se trata de um campo
de ensino teórico – prático para a Graduação de Enfermagem e Pós-Graduação strictu
sensu da UFF, além de receber discentes de outras universidades.
O CASIC/UFF tem como objetivo realizar atividades de promoção à saúde e
prevenção de doenças junto às pessoas idosas e seus cuidadores, realizar consultas com
diversos profissionais de saúde (enfermeiro, psicólogo, nutricionista, farmacêutico,
médico e outros) tanto para idosos saudáveis, como para os que convivem com doenças
crônicas e degenerativas, bem como para os cuidadores dos idosos.
Também são realizadas VD às pessoas com limitações de mobilidade, aos
portadores de demência integrantes do CASIC/UFF e aos cuidadores, sendo
disponibilizadas as orientações necessárias para o cuidado no ambiente domiciliar.
O CASIC/UFF também promove encontros informativos visando abordar a
temática acerca da demência direcionados a cuidadores, além de participar em pesquisas
institucionais e interinstitucionais vinculadas.
As atividades realizadas se concretizam por meio de um modelo de cuidado em
saúde sob a perspectiva de uma atuação interdisciplinar, desenvolvidas em oficinas
terapêuticas cognitivas e funcionais para pessoas idosas, em grupo de suporte e

36
orientação aos cuidadores de pessoas idosas com demência e também aos cuidadores
com doenças crônicas não degenerativas.
Outra atuação do CASIC/UFF é instituir atividades que proporcionem um
adequado suporte aos cuidadores, visando favorecer um cuidado seguro e com mais
qualidade, seja em domicílio, no nível ambulatorial, hospitalar ou para pessoas idosas
institucionalizadas.

3.3 Amostra da Pesquisa
A população deste estudo foi constituída por todos as pessoas idosas atendidas
pelo CASIC, através da VD realizada pelo/a enfermeiro/a, bimestralmente, durante um
período de quatro meses.
A amostra determinada para o estudo foi de 40 casos aleatoriamente escolhidos,
sendo coletados, para cada caso, dados dos idosos e dos seus respectivos cuidadores.
Katz e Lawton foram as escalas aplicadas às pessoas idosas no momento da consulta
realizada pelo enfermeiro com o intuito de verificar se a pessoa idosa mantinha sua
independência para realizar suas atividades básicas e instrumentais de vida diária. As
escalas contêm perguntas sobre as atividades que as pessoas idosas desempenham no
seu dia a dia, tais como: se é capaz de se alimentar, tomar banho, fazer compras, atender
o telefone, dentre outras, sem precisar de ajuda de outrem para realizá-las.
Tendo em vista o número de VD realizadas por semestre no CASIC ser em torno
de 80 acompanhamentos, o estudo será quase censitário. Optou-se por escolher um
tamanho de 40 casos em cada grupo (quarenta pessoas idosas e 40 cuidadores), uma vez
que é sabido na literatura estatística e experimental que sempre que o tamanho amostral
for restrito (menor que 30), a análise estatística em subgrupos pode ser dificultada e o
desempenho dos testes estatísticos pode estar comprometido (MIOTI, 2011).
O tamanho da amostra maior ou igual a 30 é considerado na estatística como
grande amostra (TRIOLA, 2008). As grandes amostras são aquelas que se pode verificar
a densidade de probabilidade de forma definida e estão amparadas pelo Teorema
Central do Limite, como pode ser visto em James (2004).
Todos os sujeitos foram identificados pelas letras I (idoso) e C (cuidador), e o
números arábicos de acordo com a ordem de VD, como por exemplo: I1 e C1 foi o
primeiro a ser pesquisado, I2 e C2 a segunda visita realizada, e assim sucessivamente.
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3.4 Critérios do Estudo

3.4.1 Critérios de Inclusão



Pessoa idosa que recebe VD do enfermeiro do CASIC/UFF;



Ser cuidador e/ou familiar da pessoa idosa que recebe VD;



Cuidador e/ou familiar com 18 anos ou mais de idade.

3.4.2 Critérios de Exclusão



Pessoa idosa portadora de doença de Alzheimer em estado avançado que a
impossibilite de responder às perguntas contidas nas escalas;



Cuidador e/ou familiar que não queira participar da pesquisa.

3.5 Instrumentos da Coleta de Dados

3.5.1 Consulta

O formulário da consulta foi o mesmo utilizado pelo CASIC quando o
enfermeiro realiza a VD, que contém as etapas referentes aos dados sociodemográficos
do cliente e anamnese, abordando: o histórico de saúde, medicamentos, moradia,
ocupação, ambiente, avaliação física, alterações neurológicas e comportamento. Este
formulário foi aplicado durante a primeira VD com o objetivo principal de levantar os
diagnósticos de enfermagem e implementar as respectivas intervenções. Ressalta tratarse de um instrumento legal de uso do/a enfermeiro/a durante a VD conforme a
Resolução n.º 358/2009 do COFEN (2009).
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3.6 Escala de Atividades Básicas de Vida Diária (AVD/Katz)
A escala de Atividade Básica de Vida Diária (AVD/Katz) foi desenvolvida por
Katz e colaboradores para avaliação dos resultados de tratamentos aplicados em idosos
e predizer o prognóstico em doentes crônicos (LINO et al, 2008), sendo publicada pela
primeira vez em 1963. Segundo Duarte e Lebrão (2007), é um dos instrumentos mais
adotados em estudos nacionais e internacionais. A escala consta de seis itens que
mensuram o desempenho do indivíduo no que se refere à atividade de autocuidado
(KATZ et al, 1970). Essa aferição avalia o desempenho do indivíduo estudado
obedecendo a seguinte hierarquia de complexidade: alimentação, controle de
esfíncteres, transferência, higiene pessoal, capacidade para vestir-se e tomar banho
(EVANS; CROGAN, 2006).
A pontuação da escala é obtida da seguinte maneira: cada resposta positiva
(sim, realizada a atividade) vale um ponto. Nesse contexto, seis pontos indicam
independência para AVD; quatro pontos indicam dependência parcial e dois pontos
indicam que o sujeito estudado apresenta um grau importante de dependência.
Segundo Lino et al (2008), a validação da escala de AVD de Katz no Brasil
comprovou que embora o instrumento original tenha sido elaborado por meio da
observação direta de pacientes internados, a escala vem sendo largamente usada em
entrevista ambulatorial, apresentando equivalência operacional por profissionais não
bilíngues que lidam com idosos. Os autores ressaltam que o instrumento apresenta fácil
aplicação e compreensão, sem sofrer influência do grau de escolaridade ou gênero do
sujeito participante da pesquisa, sendo importante para a fidedignidade nas respostas e
valoração dos dados coletados.

3.7 Escala de Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD/Lawton)
A escala de Lawton e Brady (1969) é usada na avaliação das atividades
instrumentais de vida diária (AIVD). Explora um nível mais complexo de
funcionalidade, descrevendo as atividades necessárias para adaptação ao ambiente,
dando ênfase às atividades comunitárias, sendo mais influenciadas cognitivamente. É
um instrumento composto por sete atividades instrumentais: cuidar da casa, preparar
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comida, ir às compras, utilizar o telefone, utilizar transporte, administrar dinheiro e
medicações.
Sua normalidade geralmente é indicativa da integridade das atividades básicas
para o autocuidado e estado mental, sendo úteis em programas de triagem de pessoas
idosas de risco na comunidade. Existem três atividades na cultura ocidental próprias das
mulheres: preparo da comida, tarefas de casa e lavar roupas. Sobre elas, os autores da
escala admitem que nos homens estas atividades podem ser suprimidas da avaliação.
Dessa forma, haverá um total de pontos diferenciados para homens e para mulheres.
A deterioração das AIVD, medida com o índice de Lawton, é preditivo de
deterioração das atividades básicas durante uma internação hospitalar (SAGER et al,
1996). Assim, alguns autores têm sugerido que este índice possa ser um indicador de
fragilidade (NOURHASHÉMI et al, 2011)

3.8 Entrevista Semiestruturada
As entrevistas com os cuidadores ocorreram por meio da aplicação de uma
entrevista semiestruturada com dados de identificação do cuidador e a formulação
de uma pergunta aberta com o intuito de saber se após a aplicação do plano de
cuidados de Enfermagem, o mesmo/a observou alguma melhora em relação à saúde
da pessoa idosa que ele/a cuida (APÊNDICE II). Foi verificado também,

3.9 Variáveis do Estudo
Quadro 1 - Variáveis do estudo
Variável
Tipo de variável

Dependência

Idade

Quantitativa

Independente

Gênero

Qualitativa

Independente

Raça

Qualitativa

Independente

Escolaridade

Qualitativa

Independente

Tabagismo/alcoolismo

Qualitativa

Independente

Tomar banho

Qualitativa

Independente

Vestir-se

Qualitativa

Independente

Alimentação

Qualitativa

Independente

Uso do vaso sanitário

Qualitativa

Independente
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Transferências

Qualitativa

Independente

Continência

Qualitativa

Independente

Uso do telefone

Quantitativa

Independente

Viagens

Qualitativa

Independente

Fazer Compras

Quantitativa

Independente

Preparar refeições

Qualitativa

Independente

Trabalho Doméstico

Qualitativa

Independente

Medicações

Qualitativa

Independente

Dinheiro

Qualitativa

Independente

Abertas Qualitativa

Independente

Perguntas
(Discurso)
Escala de Katz

Quantitativa

Dependente

Escala de Lawton

Quantitativa

Dependente

Fonte: dados da pesquisa.
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4.0 COLETA DE DADOS
4.1 Etapas e procedimento de coleta de dados

1ª ETAPA

Nesta etapa foi feito o levantamento das pessoas idosas cadastrados no CASIC que
necessitavam de VD. Houve também a eleição por meio de demanda espontânea, como
por exemplo: pessoas idosas que não compareciam com regularidade no centro e/ou por
solicitação dos cuidadores e familiares que são atendidos no serviço. De modo,
levantou-se incialmente, 74 idosos, desses, 40 pessoas idosas aceitaram participar da
pesquisa. Dentre as pessoas que não aceitaram, 08 não aceitaram participar, 06 alegaram
não ter cuidadores, 09 apresentaram Demência de Alzheimer em grau III o que os
impedia de responder as perguntas contidas nas escalas, 07 residiam em locais que
impossibilitaram o pesquisador de adentrar na comunidade (só seria possível a ida até as
referidas residências com permissão dos “chefes do local”).
Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 40 pessoas
idosas e 40 cuidadores. Vale ressaltar que, foram feitas ligações visando agendamento
das visitas domiciliares conforme disponibilidade de horário dos/as das pessoas idosas e
seus respectivos/as cuidadores/as.
Após o recrutamento dos indivíduos selecionados, ocorreu a leitura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido em local adequado para a preservação de sua
privacidade, sendo incluídos os pacientes que autorizaram sua participação na pesquisa.
O pesquisador esclareceu quaisquer tipos de dúvidas sobre os objetivos e metodologia
de ação em linguagem clara e acessível.
Logo após a autorização dos participantes, todas as páginas do TCLE (Apêndice
I e II) foram assinadas e rubricadas pelo pesquisador e pelo participante da pesquisa em
duas vias, para que tanto os entrevistados quanto o pesquisador fiquem com uma cópia.
A periodicidade das VD foi bimestral, sendo realizada uma primeira visita em maio
de 2018 e a visita subsequente em julho e/ ou conforme os quadros de saúde das pessoas
idosas que requeressem um acompanhamento mais próximo, por exemplo: aquela
pessoa idosa que por alguma razão requeira um maior cuidado, o enfermeiro poderia
antecipar a visita, visando um acompanhamento mensal e/ou quinzenal se fosse
necessário de acordo com a avaliação do pesquisador.
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2ª ETAPA
Nesta etapa foi realizada a primeira Visita Domiciliar para cada idoso com
realização da Consulta (ANEXO V) e aplicação das escalas de Katz e Lawton
(ANEXOS III e IV). Após aplicação dos instrumentos levanta-se os diagnósticos de
enfermagem e traça-se as intervenções foram pautadas na NANDA E NIC. Assim, foi
implementado um plano de intervenção de enfermagem com prescrições de acordo com
a necessidade de cada pessoa idosa tomando como base os resultados da consulta de
enfermagem e da aplicação das escalas de Katz e Lawton. Vale informar que as
intervenções foram escritas em receituário, explicadas aos idosos e respectivos
cuidadores.
Durante a aplicação das escalas de Katz e Lawton, as perguntas foram feitas à
pessoa idosa e quando necessário confirmado com o cuidador.

3ª ETAPA
Conforme já mencionado, nesta etapa ocorreu a segunda VD. Foram reaplicadas
as escalas de Katz e Lawton para avaliar o impacto da Visita Domiciliar realizada pelo/a
enfermeiro/a com enfoque na funcionalidade global da pessoa idosa.
Neste momento, também foi levantado junto ao/a cuidador/a se o/a mesmo/a
observou possíveis diferenças na funcionalidade global da pessoa idosa após as
intervenções prescritas na primeira VD.
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5.0 TRATAMENTO DOS DADOS
Os dados coletados foram dispostos em uma planilha eletrônica, e foram
analisados pelo programa SPSS (Statistical for the Social Science), versão 22.0 e pelo
aplicativo Microsoft Excel 2007. Para a análise de conteúdo, as entrevistas foram
transcritas na íntegra formando um corpus de análise e foram analisadas através do
programa IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de
Textes et de Questionnaires), versão 0.7 alpha 2.
A análise descritiva foi feita baseada em gráficos, distribuições de frequências,
tabelas cruzadas e cálculo de estatísticas descritivas (proporções, mínimo, máximo,
média, mediana, desvio padrão, coeficiente de variação – 𝐶𝑉). A variabilidade da
distribuição de uma variável quantitativa foi considerada baixa se 𝐶𝑉<0,20; moderada
se 0,20≤ 𝐶𝑉 <0,40 e alta se 𝐶𝑉 ≥0,40.
A significância da associação entre duas variáveis qualitativas, ou a diferença
entre a distribuição das proporções, foi investigada pelo teste Qui-quadrado e, quando o
teste Qui-quadrado se mostrou inconclusivo, se apropriado, foi utilizado o teste Exato
de Fisher.
A hipótese de normalidade das distribuições das distribuições de variáveis
quantitativas foi erificada pelo de Kolmogorov-Smirnov e de Shapiro-Wilk.

A

distribuição foi considerada normal se os dois testes se os dois testes rejeitaram a
hipótese de normalidade da distribuição. Duas medidas repetidas em momentos
distintos, antes e após visita do enfermeiro, foram comparadas pelo Teste de Wilcoxon,
uma vez que pelo menos uma das medidas não apresentou distribuição normal. Ou seja,
o efeito/impacto da visita do enfermeiro teve sua significância avaliada pelo Teste de
Wilcoxon nas variáveis quantitativas (escore de Lawton e Escore de Kartz).
A associação entre duas variáveis quantitativas foi investigada por Análise de
Correlação. A correlação foi medida pelo Coeficiente de Ordem de Spearman uma vez
que pelo menos uma das variáveis não apresentava distribuição normal. A significância
dos coeficientes de Correlação foi avaliada pelo Teste do Coeficiente de Correlação
pelo qual um coeficiente é significativamente não nulo se o p-valor do Teste de
correlação for menor que o nível de significância 0,05. A correlação entre duas
variáveis foi considerada suficientemente forte somente se o coeficiente de correlação
apresentar valor absoluto maior que 0,7,
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A Análise de Conteúdo consistiu em análises de identificação da percepção nos
discursos pelo pesquisador e análises quantitativas de dados textuais por meio de análise
léxica do conteúdo feita no programa IRAMUTEQ. Pelo IRAMUTEQ foram feitas a
apresentação dos elementos principais do discurso em Nuvem de Palavras; a Análise de
Similitude, e o dendograma da Classificação Hierárquica Descendente do discurso.
A Nuvem de Palavras produz uma visualização gráfica dos vocabulários mais
utilizados no corpus do discurso. Para obter a nuvem de palavras é feita a análise
lexicográfica clássica. Nesta análise o programa identifica e reformata as unidades de
texto, identifica a quantidade de palavras, frequência média e hapax (palavras com
frequência um), pesquisa o vocabulário e reduz das palavras com base em suas raízes
(formas reduzidas), cria o dicionário de formas reduzidas, identifica formas ativas e
suplementares, agrupa as palavras e as organiza graficamente em função da sua
frequência.
Na Classificação Hierárquica Descendente (CHD) os segmentos de texto são
classificados em função dos seus respectivos vocabulários, e o conjunto deles é
repartido em função da frequência das formas reduzidas. A partir de matrizes cruzando
segmentos de textos e palavras, aplica-se o método de CHD e obtém-se uma
classificação estável e definitiva em repetidos testes do tipo qui-quadrado (Reinert,
1990). Esta análise visa obter classes de segmentos de texto que, ao mesmo tempo,
apresentam vocabulário semelhante entre si, e vocabulário diferente dos segmentos de
texto das outras classes (CAMARGO, 2005). A partir dessas análises em matrizes o
software organiza a análise dos dados em um dendograma da CHD, que ilustra as
relações entre as classes. O programa executa cálculos e fornece resultados que nos
permite a descrição de cada uma das classes, principalmente, pelo seu vocabulário
característico (léxico) e pelas suas palavras com asterisco (variáveis). Além disto, o
programa fornece uma outra forma de apresentação dos resultados, através de uma
análise fatorial de correspondência feita a partir da CHD. Com base nas classes
escolhidas, o programa calcula e fornece-nos os segmentos de texto mais característicos
de cada classe (corpus em cor) permitindo a contextualização do vocabulário típico de
cada classe. Cada classe obtida na CHD é composta de vários segmentos de texto em
função de uma classificação segundo a distribuição do vocabulário (formas) destes
segmentos de texto.
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A análise de similitude baseia-se na teoria dos grafos (MARCHAND;
RATINAUD, 2012), exibindo um grafo ou árvore de coocorrências, ou rede de palavras
interligadas. Possibilita identificar as coocorrências entre as palavras e seu resultado
traz indicações da conexidade entre as palavras, auxiliando na identificação da estrutura
da representação.
Todas as discussões acerca dos testes de significância foram realizadas
considerando nível de significância máximo de 5% Detalhes da metodologia proposta
de estatística descritiva e inferencial podem ser encontrados em Triola (2008), Fávero et
al. (2009) e Medrono et al. (2009) e detalhes sobre a análise de conteúdo podem ser
encontrados em Nascimento-Schulze e Camargo (2000), Camargo (2005) e Camargo e
Justo (2013-a, 2013-b).
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6.0 ASPECTOS ÉTICOS

O estudo seguiu as diretrizes e normas que regulamentam as pesquisas
envolvendo seres humanos, Resolução n.º 466 do Conselho Nacional de Saúde (CNS),
de 12 de dezembro de 2012, que considera o disposto na Resolução n.º 196/96, do
CNS/MS, que impõe revisões periódicas a ela, conforme necessidades nas áreas
tecnocientífica e ética.
A presente Resolução “(...) incorpora, sob a ótica do indivíduo e das
coletividades, referenciais da bioética, tais como, autonomia, não maleficência, justiça e
equidade, dentre outros, e visa a assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos
participantes da pesquisa, à comunidade cientifica e ao Estado” (BRASIL, 2012, p.2).
O projeto foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal
Fluminense (CEP/UFF), seguindo todos os trâmites previstos para liberação da coleta
dos dados. Ressalta-se que os participantes que decidiram espontaneamente compor o
grupo da pesquisa tiveram acesso ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido –
TCLE (Apêndice A), com garantia do sigilo das informações prestadas, do anonimato
em todas as etapas do processo de pesquisa e da livre decisão de permanecer ou de se
desligar, se assim desejassem, sem que houvesse qualquer prejuízo moral, material e de
atendimento à saúde no ambulatório.
Todo o material colhido será automaticamente descartado após as transcrições
do conteúdo, sendo arquivado por até cinco anos o que foi transcrito. Cada participante
recebeu um pseudônimo, como forma de identificação na dissertação do trabalho,
publicações e apresentações em eventos científicos.
É importante destacar que no documento consta o telefone do pesquisador, para
que quaisquer dúvidas possam ser tiradas sobre o projeto e sobre a participação do
cliente. Os participantes da pesquisa também podem entrar em contato com o Comitê de
Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/ Hospital Universitário Antônio Pedro
(CEPFM/HUAP), para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou
demais informações.
Vale esclarecer que a pesquisa teve risco moderado para os participantes tendo
em vista a abordagem e os questionamentos inseridos nos formulários de coleta de
dados tanto para coleta de dados quantitativos quanto para os dados qualitativos,
entretanto, caso a pessoa idosa e o/a cuidador/a sentissem algum constrangimento,
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choro ou alguma recusa em relação as respostas, o pesquisador suspenderia
imediatamente a coleta.
O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital
Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense (CEP/HUAP/UFF),
sendo aprovado conforme Parecer sob n.º 2.376.438.
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7.0 RESULTADOS

7.1. Caracterização dos Participantes

A amostra deste estudo foi formada por 40 pessoas idosas, sendo 28 do sexo
feminino e 12 do sexo masculino. A distribuição do sexo dos participantes pode ser
vista na Figura 4. A diferença entre as proporções dos sexos masculino e feminino é
significativa, dado o p-valor=0,017 do teste Binomial. Sendo assim, pode-se afirmar que
há um predomínio significativo de mulheres na amostra.
Figura 4 - Distribuição do sexo dos participantes

Fonte: dados da pesquisa.
A Tabela 1 traz a distribuição conjunta das características socioeconômicas dos
pacientes. Conforme dados exibidos, tipicamente, o paciente deste estudo é do sexo
feminino (70,0%), tem de 72 a 90 anos (62,5%%), tem ensino fundamental incompleto
(67,5%), é casado (57,5%), tem renda (100,0%), proveniente de aposentadoria (82,5%).
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Tabela 1 - Características sociodemográficas
Global
n=40

Variável

Sexo
Feminino
Masculino
Idade (anos)
60 | 66
66 | 72
72 | 78
78 | 84
84 | 90
90 | 96
Escolaridade
Analfabeto
Fundamental
Incompleto
Fundamental Completo
Ensino Médio Completo
Ensino Superior
Completo
Estado Civil
Solteiro (a)
Casado (a)
Divorciado (a)
Viúvo (a)
Tem renda
Fonte de Renda
Aposentadoria
Pensão
Trabalha
Fonte: dados da pesquisa.

F

%

28
12

70,0%
30,0%

8
2
7
8
10
5

20,0%
5,0%
17,5%
20,0%
25,0%
12,5%

2

5,0%

27
4
3

67,5%
10,0%
7,5%

4

10,0%

2
5,0%
23 57,5%
1
2,5%
14
35,0%
40 100,0%
33
4
3

82,5%
10,0%
7,5%

A Tabela 2 traz a distribuição das variáveis de condições de saúde dos/as
participantes. Tipicamente, o participante deste estudo apresentava hipertensão arterial
sistêmica (HAS) (65,0%) e risco de quedas (52,5%). Os demais fatores observados não
eram predominantes (apresentavam frequências menores que 50%). A Figura 5 traz, em
ordem crescente de frequência, os fatores de saúde mais importantes verificados na
amostra, que atingem pelo menos 20% dos participantes.
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Tabela 2 - Características de saúde
Global
n=40

Variável
F
Comorbidades
HAS
DM
Alzheimer
Sintomas e Fatores observados
Risco de Quedas
Dentição prejudicada
Volume de liquido deficiente
Risco de tensão do papel do/a cuidador/a
Risco de isolamento social
Risco da síndrome do desuso
Mobilidade com cadeira de rodas
prejudicada
Risco p/manutenção autocuidado
Integridade da pele prejudicada
Saúde deficiente da comunidade
Proteção ineficaz
Dor crônica
Memória prejudicada
Mobilidade física prejudicada
Deglutição prejudicada
Privação do sono
Inc.urinária de esforço
Défict autocuidado p/ alimentação
Capacidade de transferencia prejudicada
Défict no autocuidado p/ banho/higiene
Processos familiares interompidos
Incontinencia intestinal
Intolerância a atividade
Constipação
Náusea
Ansiedade
Disfunção sexual
Risco de glicemia instavel
Manutenção ineficaz da saúde
Risco de solidão
Risco de aspiração
Fonte: dados da pesquisa.

%

26 65,0%
16 40,0%
14 35,0%
21 52,5%
12 30,0%
19 47,5%
17 42,5%
10 25,0%
20 50,0%
3
8
10
5
2
9
10
5
6
13
6
5
1
6
1
1
5
5
1
1
3
8
7
3
1

7,5%
20,0%
25,0%
12,5%
5,0%
22,5%
25,0%
12,5%
15,0%
32,5%
15,0%
12,5%
2,5%
15,0%
2,5%
2,5%
12,5%
12,5%
2,5%
2,5%
7,5%
20,0%
17,5%
7,5%
2,5%
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Figura 5 - Fatores de saúde mais importantes verificados na amostra
100%

80%

Frequência (%)

65,0%
60%

52,5%

50,0%

40%

47,5%

42,5%
40,0%
35,0%

32,5%

30,0%
25,0% 25,0% 25,0%

22,5%

20%

20,0% 20,0%

0%

Fonte: dados da pesquisa.

A Tabela 3 traz as principais estatísticas do escore Lawton antes e após a
intervenção, a distribuição desta variável nas duas avaliações é representada em
boxplots na Figura 6. O escore Lawton variou de 8 a 21 antes da intervenção, e de 10 a
21 após a intervenção, sem apresentar valores discrepantes, e nem alta variabilidade em
torno da média. Antes da intervenção, os pacientes tinham média 16,85 e mediana 18 no
escore Lawton e após a intervenção a média passou a 17,70 e mediana igual a 19.
Tabela 3 - Principais estatísticas do escore Lawton antes e após a intervenção
p-valor do
Teste de
Antes da
Após a
Wilcoxon
Estatísticas
Intervenção Intervenção comparando
antes e após
Mínimo
Máximo
Média
Mediana
Desvio padrão

8
21
16,85
18
3,89

10
21
17,70
19
3,42

<0,001
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Coeficiente de Variação
p-valor do Teste de KolmogorovSmirnov
p-valor do Teste de Shapiro-Wilk

0,23
0,012

0,19
0,000

0,001

0,000

Fonte: dados da pesquisa.
Os p-valores dos testes de normalidade, todos menores que 5%, concluem que o
escore Lawton não seguia distribuição normal, nem antes, nem após a intervenção. Por
isso, o escore Lawton pré-intervenção e o escore Lawton pós-intervenção foram
comparados pelo teste de Wilcoxon, que resultou num p-valor menor que 0,001.
Conclui-se que havia diferença significativa entre o escore Lawton pré-intervenção e o
escore Lawton pós-intervenção. Pelas estatísticas apresentadas, verificou-se que o
escore Lawton pós-intervenção dos pacientes era significativamente maior que o escore
Lawton-pré-intervenção. A saber, 22 pacientes, que equivale a 55,0% dos pacientes,
aumentaram seus escores Lawton após a intervenção, com um aumento médio de
13,09% em relação aos escores iniciais. 14 pacientes, que equivalem a 35,0% dos
pacientes, não alteraram seus escores Lawton após a intervenção, e 4 pacientes, que
equivalem a 10,0% dos pacientes, diminuíram seus escores Lawton após a intervenção,
com uma redução média de 5,95% em relação aos escores iniciais, conforme mostra a
Figura 7.
Figura 6 - Distribuição do Escore Lawton pré e pós –intervenção

Fonte: dados da pesquisa.
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Figura 7 - Efeitos no escore Lawton após a intervenção

Diminuíram o
escore
10,0%

Não alteraram
o escore
35,0%

Aumentaram
o escore
55,0%

Fonte: dados da pesquisa.
A Tabela 4 traz as principais estatísticas do escore Katz antes e após a
intervenção, a distribuição desta variável nas duas avaliações é representada em
boxplots na Figura 8.
O escore Katz variou de 6 a 21 antes da intervenção, e de 9 a 21 após a
intervenção, sendo os valores 6 e 9, valores atípicos, discrepantes dos demais
(representados por ° no gráfico). Ambas as distribuições do Katz apresentaram baixa
variabilidade em torno da média (coeficientes de variação menores que 0,20).
Antes da intervenção, os pacientes tinham média no escore Katz igual a 17,73 e
mediana 18 e após a intervenção a média passou a 18,43 e mediana igual a 19. Os pvalores dos testes de normalidade, todos menores que 5%, concluem que o escore Katz
não seguia distribuição normal, nem antes, nem após a intervenção. Por isso, o escore
Katz pré-intervenção e o escore Katz pós-intervenção foram comparados pelo teste de
Wilcoxon, que resultou num p-valor menor que 0,001.
Conclui-se que havia diferença significativa entre o escore Katz pré-intervenção
e o escore Katz pós-intervenção. Pelas estatísticas apresentadas, verificou-se que o
escore Katz pós-intervenção dos pacientes era significativamente maior que o escore
Katz-pré-intervenção.
A saber, 20 pacientes, que equivale a 50% dos pacientes, aumentaram seus
escores Katz após a intervenção, com um aumento médio de 10,82% em relação aos
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escores iniciais. 17 pacientes, que equivalem a 42,5% dos escores não alteraram seus
escores Katz após a intervenção, e 3 pacientes, que equivalem a 7,5% dos pacientes,
diminuíram seus escores Katz após a intervenção, com uma redução média de 5,21%
em relação aos escores iniciais, conforme mostra a Figura 6.
Tabela 4 - Principais estatísticas do escore Katz antes e após a intervenção
p-valor do
Teste de
Antes da
Após a
Wilcoxon
Estatísticas
Intervenção Intervenção comparando
antes e após
Mínimo
Máximo
Média
Mediana
Desvio padrão
Coeficiente de Variação
p-valor do Teste de KolmogorovSmirnov
p-valor do Teste de Shapiro-Wilk

6
21
17,73
18
2,95
0,17

9
20
18,43
19
2,60
0,14

0,000

0,000

0,000

0,000

Fonte: dados da pesquisa.
Figura 8 - Distribuição do Escore Katz pré e pós –intervenção

Fonte: dados da pesquisa.

<0,001
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Figura 9 - Efeitos no escore Katz após a intervenção
Diminuíram o
escore
10,0%

Aumentaram
o escore
50,0%

Não alteraram
o escore
42,5%

Fonte: dados da pesquisa.
A Tabela 5 traz a matriz de correlação entre as variáveis quantitativas,
apresentando para cada par de variáveis o coeficiente de correlação de ordem de
Spearman e o p-valor do teste de significância da correlação. As correlações fortes e
significativas são marcadas em células sombreadas. Todas as correlações fortes e
significativas eram correlações naturalmente esperadas. Nenhum dos dois escores, nem
a variação obtida no escore é correlacionado à idade do paciente. Os escores Lawton e
Katz também não são correlacionados.
Tabela 5 – Matriz de Correlação entre as variáveis quantitativas

Idade

Idade
LAWTO
N pré
LAWTO
N pós
KATZ pré
KATZ pós
Diferença
No

1,00
-0,43
0,006
-0,40
0,012
-0,24
0,128
-0,20
0,209
0,26
0,111

LAWTO
N pré

LAWTO
N pós

KATZ
pré

KATZ
pós

-0,43
0,006
1,00

-0,40
0,012
0,96
0,000
1,00

-0,24
0,128
0,55
0,000
0,46
0,003
1,00

-0,20
0,209
0,62
0,000
0,55
0,000
0,94
0,000
1,00

0,96
0,000
0,55
0,000
0,62
0,000
-0,71
0,000

0,46
0,003
0,55
0,000
-0,49
0,001

0,94
0,000
-0,68
0,000

-0,66
0,000

Diferenç
Diferenç
a no
a no Katz
Lawton
%
%
0,26
0,13
0,111
0,411
-0,71
-0,22
0,000
0,169
-0,49
-0,12
0,001
0,455
-0,69
-0,70
0,000
0,000
-0,66
-0,45
0,000
0,004
1,00
0,49
0,001
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Lawton %
Diferença
no Katz %

0,13
0,411

-0,22
0,169

-0,12
0,455

-0,70
0,000

-0,45
0,004

0,49
0,001

1,00

Fonte: dados da pesquisa.
A Tabela 6 traz a síntese da análise da associação da melhora do Lawton com
fatores observados na amostra. Para cada fator, a tabela traz a frequência de casos que
melhoraram o escore Lawton no grupo com o fator ausente e a frequência de casos que
melhoraram o escore Lawton no grupo com o fator presente. A significância da
diferença entre as duas proporções é investigada pelo Teste Qui-quadrado, ou pelo teste
Exato de Fisher, por exemplo, no grupo feminino (fator sexo masculino ausente), 57,1%
dos pacientes melhoraram o escore Lawton; no grupo masculino, 50,0% dos pacientes
melhoraram o escore Lawton. O teste Qui-quadrado acusou que não existe diferença
significativa entre estas proporções (p-valor=0,677).
Conclui-se que a melhora do escore Lawton ocorre sem diferença significativa
nos grupos feminino e masculino, ou seja, a melhora do escore Lawton não está
associada ao sexo do paciente, independe do sexo do paciente. Outro exemplo, no grupo
que não tem HAS (fator HAS ausente), 50,0% dos pacientes melhoraram o escore
Lawton; já no grupo que tem HAS, 57,7% dos pacientes melhoraram o escore Lawton.
O teste Qui-quadrado acusou que não existe diferença significativa entre estas
proporções (p-valor=0,641).
Verificou-se que a melhora do escore Lawton ocorre sem diferença significativa
nos grupos sem e com HAS, ou seja, a melhora do escore Lawton não está associada à
HAS, independe se o paciente tem ou não HAS. E assim sucessivamente podem ser
interpretados os resultados da Tabela 6 para cada fator. Enfim, observa-se que todos os
p-valores exibidos são maiores que 5%. Conclui-se que a melhora do escore Lawton
não está associada a nenhum fator observado neste estudo.
Tabela 6 - Associação da melhora do Lawton com fatores observados na amostra
Número de casos no grupo
que apresentaram
melhora no LAWTON
p-valor do
Fator

No grupo
com o
fator
Ausente

No grupo
com o fator
Presente

teste Quiquadrado
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Sexo Masculino
Comorbidades
HAS
DM
Alzheimer
Sintomas e Fatores observados
Risco de Quedas
Dentição prejudicada
Volume de liquido deficiente
Risco de tensão do papel do/a
cuidador/a
Risco de isolamento social
Risco da síndrome do desuso
Mobilidade com cadeira de rodas
prejudicada
Risco p/manutenção autocuidado
Integridade da pele prejudicada
Saúde deficiente da comunidade
Proteção ineficaz
Dor crônica
Memória prejudicada
Mobilidade física prejudicada
Deglutição prejudicada
Privação do sono
Incontinência urinária de esforço
Déficit autocuidado p/ alimentação
Capacidade de transferência
prejudicada
Déficit no autocuidado p/ banho/higiene
Processos familiares interrompidos
Incontinência intestinal
Intolerância a atividade
Constipação
Náusea
Ansiedade
Disfunção sexual
Risco de glicemia instável
Manutenção ineficaz da saúde
Risco de solidão
Risco de aspiração
Falta de Adesão
Fonte: dados da pesquisa.

F

%

F

%

16

57,1%

6

50,0%

0,677

7
12
5

50,0%
50,0%
35,7%

15
10
9

57,7%
62,5%
64,3%

0,641
0,436
0,386

9
14
10

47,4%
50,0%
47,6%

13
8
12

61,9%
66,7%
63,2%

0,356
0,332
0,324
0,676

12
17
9

52,2%
56,7%
45,0%

10
5
13

58,8%
50,0%
65,0%

20
17
15
20
18
17
16
20
18
13
17
20

54,1%
53,1%
50,0%
57,1%
50,0%
54,8%
53,3%
57,1%
52,9%
48,1%
50,0%
57,1%

21
18
22
21
21
20
21
21
19
18
19
21
21
11

53,8%
52,9%
56,4%
53,8%
60,0%
57,1%
53,8%
53,8%
51,4%
56,3%
57,6%
56,8%
53,8%
45,8%

2 66,7%
5 62,5%
7 70,0%
2 40,0%
2 100,0%
5 55,6%
6 60,0%
2 40,0%
4 66,7%
9 69,2%
5 83,3%
2 40,0%
1
4
0
1
1
2
1
1
3
4
3
1
1
11

100,0%
66,7%
0,0%
100,0%
20,0%
40,0%
100,0%
100,0%
100,0%
50,0%
42,9%
33,3%
100,0%
68,8%

0,731*
0,204
1,000*
0,709*
0,464*
0,642*
0,488*
1,000*
1,000*
0,642*
0,673*
0,209
0,197*
0,642*
1,000*
0,673*
0,450*
1,000*
0,155*
0,642%
1,000*
1,000*
0,238*
1,000*
0,680*
0,579*
1,000*
0,154

A Tabela 7 traz a síntese da análise da associação da melhora do Katz com
fatores observados na amostra. Para cada fator, a tabela traz a frequência de casos que
melhoraram o escore Katz no grupo com o fator ausente e a frequência de casos que
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melhoraram o escore Katz no grupo com o fator presente. A significância da diferença
entre as duas proporções é investigada pelo Teste Qui-quadrado, ou pelo teste Exato de
Fisher. Três fatores se apresentaram associados à melhora do Katz: HAS, privação do
sono e risco de glicemia instável.
Tabela 7 - Associação da melhora do Katz com fatores observados na amostra
Número de casos no grupo
que apresentaram
melhora no KATZ
Fator

Sexo Masculino
Comorbidades
HAS
DM
Alzheimer
Sintomas e Fatores observados
Risco de Quedas
Dentição prejudicada
Volume de liquido deficiente
Risco de tensão do papel do/a
cuidador/a
Risco de isolamento social
Risco da síndrome do desuso
Mobilidade com cadeira de rodas
prejudicada
Risco p/manutenção autocuidado
Integridade da pele prejudicada
Saúde deficiente da comunidade
Proteção ineficaz
Dor crônica
Memória prejudicada
Mobilidade física prejudicada
Deglutição prejudicada
Privação do sono
Incontinência urinária de esforço
Déficit autocuidado p/ alimentação
Capacidade de transferência
prejudicada
Déficit no autocuidado p/ banho/higiene

p-valor do
teste Quiquadrado

No grupo
com o
fator
Ausente

No grupo
com o fator
Presente

F

%

F

%

13

46,4%

7

58,3%

0,490

4 28,6%
12 50,0%
13 50,0%

16
8
7

61,5%
50,0%
50,0%

0,047
1,000
1,000

10
15
11

52,6%
53,6%
52,4%

10
5
9

47,6%
41,7%
47,4%

1,000
0,490
0,752

12

52,2%

8

47,1%

0,749

17
12

56,7%
60,0%

3
8

30,0%
40,0%

0,144
0,206

19

51,4%

1

33,3%

1,000*

17 53,1%
13 43,3%
18 51,4%
17 47,2%
14 45,2%
15 50,0%
17 48,6%
19 55,9%
10 37,0%
16 47,1%
16 45,7%

3
7
2
1
6
5
3
1
10
4
4

37,5%
70,0%
40,0%
50,0%
66,7%
50,0%
60,0%
16,7%
76,9%
66,7%
80,0%

0,695*
0,144
1,000*
1,000*
0,451*
1,000
1,000*
0,182*
0,018
0,661*
0,342*

19

48,7%

1

100,0%

1,000*

16

47,1%

4

66,7%

0,661*
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Processos familiares interrompidos
Incontinência intestinal
Intolerância a atividade
Constipação
Náusea
Ansiedade
Disfunção sexual
Risco de glicemia instável
Manutenção ineficaz da saúde
Risco de solidão
Risco de aspiração
Falta de Adesão

20 51,3%
19 48,7%
18 51,4%
17 48,6%
20 51,3%
20 51,3%
18 48,6%
13 40,6%
14 42,4%
18 48,6%
20 51,3%
13 54,2%

0
1
2
3
0
0
2
7
6
2
0
7

0,0%
100,0%
40,0%
60,0%
0,0%
0,0%
66,7%
87,5%
85,7%
66,7%
0,0%
43,8%

1,000*
1,000*
1,000*
1,000*
1,000*
1,000*
1,000*
0,044*
0,091
1,000*
1,000*
0,519

Nota: * Neste caso foi usado o Teste Exato de Fisher

Fonte: dados da pesquisa.

Como mostra a Tabela 7, no grupo de participantes que não tinham HAS (fator
HAS ausente), 28,6% melhoraram o escore Katz. No grupo que tinha HAS, 61,5%
melhoraram o escore Katz. O teste Qui-quadrado acusou que a diferença entre estas
proporções é significativa (p-valor=0,047). Conclui-se que a melhora do escore Katz
ocorreu com frequência significativamente maior no grupo com HAS, ou seja, a
intervenção foi mais produtiva, no sentido de melhorar o Katz para o grupo que tinha
HAS.
No grupo que não tinham privação do sono (fator privação do sono ausente),
37,0% melhoraram o escore Katz. No grupo de participantes que apresentavam privação
do sono, 76,9% melhoraram o escore Katz. O teste Qui-quadrado acusou que a e
diferença entre estas proporções é significativa (p-valor=0,018). Conclui-se que a
melhora do escore Katz ocorreu com frequência significativamente maior no grupo com
privação do sono, ou seja, a intervenção foi mais produtiva, no sentido de melhorar o
Katz para o grupo que tinha privação do sono.
No grupo que não tinham risco de glicemia instável (fator risco de glicemia
instável ausente), 40,6% melhoraram o escore Katz. No grupo que apresentavam risco
de glicemia instável, 87,5% melhorou o escore Katz.
O teste Exato de Fisher acusou que a e diferença entre estas proporções é
significativa (p-valor=0,044). Conclui-se que a melhora do escore Katz ocorreu com
frequência significativamente maior no grupo com risco de glicemia instável, ou seja, a
intervenção foi mais produtiva, no sentido de melhorar o Katz para o grupo que tinha
risco de glicemia instável.
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7.2 Caracterização dos Cuidadores
Dos 40 cuidadores que participaram do estudo, 32 eram do sexo feminino (80,0%)
e 8 do sexo masculino (20,0%). A idade dos cuidadores varia de 18 a 72 anos, com
média de 46,6 anos e desvio padrão de 13,1 anos. Quanto à escolaridade, verificou-se a
predominância do ensino fundamental (95,0%) e, somente duas cuidadoras (5%), filhas
de idosos, tinham ensino superior. As distribuições da idade e da escolaridade dos
cuidadores podem ser vistas nas Figuras 10 e 11, a seguir.

Figura 10. Distribuição do sexo dos cuidadores

Feminino
80,0%

Masculino
20,0%

Fonte: dados da pesquisa.

Figura 11. Distribuição da escolaridade dos cuidadores

Fonte: dados da pesquisa.
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Ao/a cuidador/a de cada participante foi indagado se após o plano de cuidados
de Enfermagem, foi observada alguma melhora em relação à saúde da pessoa idosa.
Esta sessão tem o objetivo de analisar as respostas destes cuidadores. A Figura 12 traz a
distribuição de frequências da resposta geral. Nota-se que apenas para 5 pessoas idosas,
11,1%, não foi observada nenhuma melhora. Para 40% deles foi observada pouca
melhora, e para 4,4% foi observada muita melhora.

Figura 10 Melhora do idoso segundo a avaliação do cuidador

Fonte: dados da pesquisa.

A Tabela 8 traz a distribuição de frequências das melhorias citadas pelos/as
cuidadores/as. As melhorias mais frequentes foram: pessoa idosa passou a beber mais
água (25,0%), voltou a sair de casa (20,0%), ficou mais animado/a e/ou mais feliz
(20,0%), começou a fazer ginástica/caminhada (17,5%), passou a ter menos medo de
cair (17,5%), começou a tomar os remédios corretamente (10,0%) e passou a dormir
mais (10,0%).

Tabela 8. Melhorias no quadro de saúde das pessoas idosas declaradas pelos/as
cuidadores/as
Melhoria observada
Passou a beber mais água
Voltou a sair de casa (para a igreja, mercado, banco, visitar
familiares)
Ficou mais animado (a) ou mais feliz

F
10

%
25,0%

8
8

20,0%
20,0%

62
Começou a fazer ginastica/caminhada
Apresentou que tem menos medo de cair
Começou a tomar os remédios corretamente
Dorme mais
Toma banho sozinho
Foi ao médico
Tomou a vacina
Come mais
Veste a roupa sozinho
Está mais obediente
Ajuda na cozinha
Melhorou a saúde
Fonte: dados da pesquisa.

7
7
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1

17,5%
17,5%
10,0%
10,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%

Discursos em que os/as cuidadores/as contam declarações das próprias pessoas
idosas. Efeitos do carinho, atenção e paciência do enfermeiro diretamente percebidos
pelas pessoas idosas

“As pessoas não têm paciência de ouvir, de dar atenção e o
senhor foi tão paciente, acho que isso fez ela melhorar (...)”
“Ela gostou muito do senhor ter vindo aqui, disse que
ainda tem gente que se importa com os velhos.”
“Ele gostou de conversar com o senhor, disse que foi muito boa
sua visita.”
“Ela gostou muito de conversar com o senhor. Ela sempre diz
que ninguém dá atenção pra ela, que parece até que ela é
sozinha no mundo.”

63

“Ela falou que ninguém nunca tinha dado tanta atenção pra
ela, que ninguém tem paciência com ela (...)”
Reconhecimento de que o benefício da visita do enfermeiro é estendido aos/as
cuidadores/as

“Sua visita fez muito bem pra ele e pra mim também.”
“Sua visita fez muito bem pra ela e pra nós.”
Efeitos diretos das orientações para cuidados de saúde percebidos pelos/as
cuidadores/as

“Depois que o senhor explicou que não era pra levar a
garrafa de água pro quarto, que era pra beber durante o dia
meio copo de água de meia em meia hora, ele mudou de
comportamento e passou a beber mais água durante o dia.”
“Depois que você explicou do negócio lá da água, que não é
pra levar garrafa de água pro quarto, ela entendeu e deixou de
fazer isso, eu acho que isso ajudou mesmo. Ela dorme a noite
toda e nem levanta.”
“Depois que o senhor tirou a pressão dele e falou que tava
alta, ele ficou preocupado e viu que tem que tomar os remédios
na hora certa.”
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“Depois que o senhor veio aqui e indicou pra ela ir no médico
de olhos, ela quis ir e fez a consulta e agora tá usando o
óculos.”
“Depois que você deu aquelas orientações, ele já melhorou
muito, levamos ele ao médico de ouvido e tá usando aparelho.”
Efeitos diretos da visita percebidos pelos/as cuidadores/as

“Com a visita do enfermeiro ela sentiu mais animada para
tentar melhorar (...)”
“A visita do enfermeiro deixou ela mais alegre.”
“Sua visita foi muito boa pra ela voltar a sair de casa, tava
muito triste dentro daquele quarto.”
A Tabela 9 traz a distribuição de frequências das principais reclamações
encontradas nos discursos dos cuidadores. Esta distribuição de frequências foi obtida
por busca e classificação de reclamações em de cada discurso. A teimosia do idoso é a
reclamação mais citada, apontada por 27,5% dos cuidadores. Nove cuidadores (22,5%)
também lamentaram não ter mais visitas do enfermeiro, alguns discursos destes
cuidadores são A terceira reclamação mais frequente dos cuidadores foi o cansaço e
preocupação com a própria condição (15,0%), os discursos com estes lamentos são
mostrados no Quadro 8. As outras reclamações mais frequentes são de idosos que não
tomam remédio corretamente (10%) e não bebem água devidamente (10%).
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Tabela 9. Principais reclamações encontradas nos discursos dos/as cuidadores/as
Principais reclamações
Teimosia do idoso
Queria mais visitas do enfermeiro
Cuidador se declara cansado e mostra que
quer socorro e cuidado para si também
Idoso não toma os remédios direito
Idoso não toma água devidamente
Abandono do idoso pelos familiares
Idoso não quer sair de casa
Fonte: dados da pesquisa.

F
11
9

%
27,5%
22,5%

6
4
4
3
3

15,0%
10,0%
10,0%
7,5%
7,5%

Discursos de cuidadores/as que queriam que o enfermeiro voltasse mais vezes

“A visita do enfermeiro valeu muito a pena, pena que não tem
mais vezes.”
“Se o senhor viesse mais vezes acho que ia melhorar mais.”
“Acho que você podia vir aqui mais vezes, assim ela ficaria
mais feliz.”
“Ela gostou do enfermeiro ter vindo aqui, que no tempo dela
era assim, tinha um médico que vinha em casa, acho que isso
podia ser mais vezes.”
“Essa visita podia ser todo mês, mas sei que não dá, é uma
pena que trabalho como esse seu não seja feito por mais
gente.”

66

Discursos de cuidadores/as que carecem de cuidado, e estão preocupados/as com
sua própria situação também

“Só eu cuido, nem parece que ela tem mais filhos, mas eu
cuido porque sou filha e é minha obrigação (...) mas estou
cansada”
“Continua teimoso com algumas coisas, isso me deixa
cansada. Às vezes quero sumir (...)”
“Continua teimoso do mesmo jeito e acho que isso deixa a
gente cansada de cuidar. Sabe? Não tenho tempo pra
mim, pra sair, só eu cuido, tenho medo de ficar doente e aí
quem vai cuidar dele? É difícil viu (...)”
“Só eu cuido, também fico triste com isso, pois não consigo
me cuidar direito, acho que estou até adoecendo.”
“Eu é que ando me sentindo só, sabe? Não saio, não me
divirto e às vezes acho que tô ficando doente, esse trabalho
de vocês bem que podia ser pra nós também, não é?”
“Às vezes tenho medo de ficar velha e ficar assim, é muito
triste dar trabalho aos outros.”
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A Figura 13 traz a nuvem de palavras do discurso global dos/as cuidadores/as. O
centro-foco do discurso do/a cuidador/a é a pessoa idosa, sendo o item mais citado, e o
segundo centro é o enfermeiro. As palavras mais citadas depois destes termos foram:
melhorar, ficar, água, querer e beber.
Figura 11. Nuvem de palavras do discurso dos/as cuidadores/as

Fonte: dados da pesquisa.
A Figura 14 traz a árvore de similitude do discurso dos/as cuidadores/as. Na
árvore, confirma-se que o discurso dos/as cuidadores/as tem apenas dois centros
principais, sendo o foco mais importante a “pessoa idosa”, e o outro foco é o
“enfermeiro” diretamente ligado a pessoa idosa, ilustrado como base para todas as
ligações relacionadas a pessoa idosa. Depois da ligação entre os dois centros, pessoa
idosa e enfermeiro, a ligação mais forte relacionada à pessoa idosa é com os termos
“melhorar”, “beber”, água, “querer” e “ficar” e a ligação mais forte relacionada ao
enfermeiro é das palavras “vir” e “visita”.
Figura 12. Árvore de similitude do discurso dos/as cuidadores/as
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Fonte: dados da pesquisa.

A Figura 13 traz o dendograma da classificação hierárquica do discurso. Ds
cuidadores. Em suma o discurso pode ser dividido em 3 classes que foram assim
intituladas:
 Cuidado do enfermeiro: esta classe do conteúdo representa 35,7% do
corpus do discurso. Nesta classe léxica as palavras com significância estatísticas pelo
teste qui-quadrado foram: vir, mais vezes, enfermeiro, idoso, atenção, cuidar, consulta,
médico e teimoso. Pode-se relacionar esta classe ao discurso de valorização do trabalho
de cuidado do enfermeiro, em que o cuidador cita que “o enfermeiro deveria vir mais
vezes” e que o idoso valorizou a atenção dispensada pelo enfermeiro.
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 Melhora do comportamento: esta classe do conteúdo representa 31,0% do
corpus do discurso. Nesta classe léxica, as palavras com significância estatística pelo
teste qui-quadrado foram: casa, sair, começar, melhora, animado, igreja, voltar, querer,
medo, gostar, visitar, feliz. Representa o discurso muitas vezes citado que o idoso
“voltou a sair de casa”, “começou a ficar mais animado”, “voltou a ir pra igreja”, “quis
sair”, “está com menos medo de cair”, “está mais feliz”.
 Melhora no autocuidado: esta classe do conteúdo representa 33,3% do
corpus do discurso. Nesta classe léxica, as palavras com significância estatísticas pelo
teste qui-quadrado foram: água, beber, remédio, tomar, depois, enfermeiro, ensinar,
deixar, quarto, falar, comer, idoso. Representa o discurso muitas vezes citado que o
idoso “começou a beber mais água depois que o enfermeiro veio”, “agora ele toma o
remédio no horário certo”, “tem comido mais”.
Figura 15. Dendograma da classificação hierárquica do discurso

Fonte: dados da pesquisa.
Quadro 2. Plano de intervenções de enfermagem elaboradas de acordo com os
diagnósticos identificados durante visita domiciliar às pessoas idosas
DOMÍNIOS
DOMÍNIO 7- RELACIONAMENTO
DE PAPEL

DIANÓSTICOS DE
ENFERMAGEM
Isolamento Social

INTERVENÇÕES DE
ENFERMAGEM
Aconselhamento, Apoio a
Proteção contra Abuso: idoso,
Promoção da Integridade
Familiar.
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DOMÍNIO 2- NUTRIÇÃO

DOMÍNIO 2- NUTRIÇÃO

Volume de líquido
deficiente (menor que a
necessidade)
Deglutição prejudicada

DOMÍNIO 11SEGURANÇA/PROTEÇÃO

Dentição prejudicada

DOMÍNIO 11SEGURANÇA/PROTEÇÃO

Risco de quedas

DOMÍNIO 4ATIVIDADE/REPOUSO

Mobilidade física
prejudicada

DOMÍNIO 4ATIVIDADE/REPOUSO

Privação do sono

DOMÍNIO 1- PROMOÇÃO DA
SAÚDE

Autonegligência

DOMÍNIO 11SEGURANÇA/PROTEÇÃO

Integridade da pele
prejudicada

DOMÍNIO 4- ATIVIDADE E
REPOUSO

Risco de Síndrome do
desuso

DOMÍNIO-7

Saúde deficiente da
comunidade

DOMÍNIO 11SEGURANÇA/PROTEÇÃO

Proteção ineficaz

DOMÍNIO 12-

Dor crônica

Monitoração de sinais vitais,
monitoração hídrica.
Assistência no Autocuidado:
alimentação, Controle da
Nutrição, Controle de
Medicamentos. Terapia de
deglutição.
Controle de medicamentos
Encaminhamento Manutenção
da saúde oral, Restauração da
saúde oral
Assistência no autocuidado:
transferência
Controle
do
ambiente: segurança Prevenção
de quedas Restrição de área,
controle de medicamentos,
controle de medicamentos
como forma de prevenção de
quedas.
Controle do ambiente Ensino:
atividade/exercício prescritos
Promoção do exercício Terapia
com exercícios: deambulação
Aumento
da
segurança,
Controle de medicamentos,
Melhora do sono, Toque
Assistência no Autocuidado:
Atividades essenciais da Vida
Diária, Banho e Higiene,
Manutenção da Saúde Oral.
Hidratar a pele, aliviar a
pressão,
promover
aporte
nutricional adequado, prevenir
lesão por pressão, tratar lesão
por pressão e feridas existentes,
estimular a circulação.
Controle Hídrico, Controle de
Medicamentos, Controle da
Pressão,
Promoção
do
Exercício,
Controle
da
Nutrição.
Avaliação da saúde, controle
do ambiente, controle de
imunização
e
vacinação,
educação
em
saúde,
monitoração de políticas de
saúde.
Assistência no Autocuidado,
Controle de Imunização e
Vacinação.
Administração
de
medicamentos Aplicação de
calor/frio Controle da dor
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DOMÍNIO 5PERCEPÇÃO/COGNIÇÃO

Memória prejudicada

DOMÍNIO 3- ELIMINAÇÃO E
TROCA

Incontinência urinária de
esforço

DOMÍNIO 4- ATIVIDADE E
REPOUSO

Mobilidade com cadeira
de rodas prejudicada

DOMÍNIO 4- ATIVIDADE E
REPOUSO

Capacidade de
transferência prejudicada

DOMÍNIO 4- ATIVIDADE E
REPOUSO

Déficit no autocuidado
para alimentação

DOMÍNIO 4- ATIVIDADE E
REPOUSO

Déficit no autocuidado
para banho/higiene

DOMÍNIO 7- PAPÉIS E
RELACIONAMENTOS

Risco de tensão do papel
do/a cuidador/a

DOMÍNIO 3- ELIMINAÇÃO E
TROCA

Incontinência intestinal

DOMÍNIO 7- RELACIONAMENTO
DE PAPEL

Risco de aspiração

DOMÍNIO 7- RELACIONAMENTO
DE PAPEL

Processos familiares
interrompidos

DOMÍNIO 4ATIVIDADE/REPOUSO

Intolerância à atividade

DOMÍNIO 3- ELIMINAÇÃO E
TROCA

Constipação

DOMÍNIO 12- CONFORTO

Náusea

Orientação para a realidade
Redução
da
ansiedade
Treinamento da memória
Controle
da
eliminação
urinária,
controle
de
medicamentos, exercícios para
musculatura
pélvica,
Tratamento do Hábito Urinário.
Assistência no Autocuidado:
Transferência, Controle da
Nutrição, Controle do Peso.
Promoção
do
exercício,
Terapia
com
exercícios:
controle muscular, Terapia com
exercícios: equilíbrio
Controle
da
Nutrição,
Manutenção da Saúde Oral,
Monitoração Nutricional.
Realizar o auxílio no banho,
Realizar higiene: bucal, dos
olhos, dos ouvidos,
dos cabelos e intima, encorajar
o cliente a realizar o
autocuidado.
Assistência no controle da
raiva, orientação antecipada,
apoio familiar,
aconselhamento, terapia
familiar.
Assistência no Autocuidado:
uso do vaso sanitário, Controle
da Diarreia, Apoio emocional,
Controle da Demência.
Posicionamento,
Administração de
Medicamentos: Oral,
Alimentação, Terapia de
Deglutição.
Aconselhamento, Apoio
Emocional, Assistência quanto
a Recursos Financeiros,
Facilitação da Presença da
Família.
Assistência no Autocuidado:
Atividades Essenciais da Vida
Diária, Controle da Nutrição,
Terapia com Exercícios:
Deambulação
Controle da Nutrição, Controle
Hídrico, Administração de
Medicamento Oral
Administração de
Medicamentos, Controle da
Dor.
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Ansiedade
DOMÍNIO 9ENFRENTAMENTO/TOLERÂNCIA
AO ESTRESSE

DOMÍNIO6- AUTOPERCEPÇÃO

Risco de solidão

DOMÍNIO 1-PROMOÇÃO DA
SAÚDE

Risco de glicemia
instável

DOMÍNIO 1- PROMOÇÃO DA
SAÚDE

Manutenção ineficaz da
saúde

DOMÍNIO 5PERCEPÇÃO/COGNIÇÃO
DOMÍNIO 8- SEXUALIDADE

Percepção sensorial
perturbada: visão
Disfunção sexual

DOMÍNIO 10-PRICÍPIOS DA VIDA

Falta de Adesão

Orientação quanto ao uso de
técnicas para acalmar o/a
cliente/a, participação em
grupos de apoio como forma de
terapia de relaxamento.
Participação em terapia
ocupacional como forma de
redução da ansiedade,
aconselhamento, apoio
emocional, mobilização
familiar, integração a grupo de
apoio.
Controle da Hiperglicemia,
Controle da Hipoglicemia,
Controle de medicamentos,
Aconselhamento Nutricional,
Facilitação da Auto
responsabilidade.
Educação em Saúde, Promoção
do envolvimento Familiar,
Assistência no Autocuidado.

Controle de Medicamentos,
Ensino: Sexualidade,
Aconselhamento.
Aconselhamento, Apoio ao
Cuidador, Controle de
Medicamentos, Assistência na
Auto modificação.

Fonte: Adaptado de NIC (BULECHECK et al, 2016).
Quadro 3. Fatores de risco relacionados aos principais diagnósticos de enfermagem
encontrados durante a visita domiciliar às pessoas idosas
DIAGNÓSTICO

DEFINIÇÃO

FATORE DE RISCO

Risco de Quedas

Vulnerabilidade ao

Idade > ou = 65 anos

(2000-2013)

aumento da

Morar sozinho,

Domínio 11.

suscetibilidade a quedas,

Alteração na função cognitiva,

Segurança/Proteção,

que pode causar dano

Ambiente desorganizado ou cheio de

Classe 2: lesão

físico e

objetos, uso de tapetes soltos, Agentes

física 00155

comprometer a saúde.

farmacológicos, Deficiência visual...

Risco de Tensão

Vulnerabilidade à

Ambiente físico inadequado para

do Papel do

dificuldade em

oferecimento de cuidado,

Cuidador/a.

desempenhar o papel de

Complexidade das tarefas de cuidado,
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(1992, 2010, 2013;

cuidador na

Insuficiência de descanso do cuidador,

LOE 2.1)

família/pessoa

estressores, Cuidador não está pronto,

Domínio 7. Papéis e

significativa que pode

do ponto de vista do desenvolvimento,

Relacionamentos.

comprometer a saúde.

para esse papel...

Risco de Síndrome

Vulnerabilidade à

Dor, Nível de Consciência alterado,

do Desuso.

deterioração de sistemas

Imobilidade prescrita, Imobilidade

(1988, 2013)

do corpo como resultado

mecânica

Domínio 4.

de inatividade

Atividade/Repouso.

musculoesquelética

Classe 2.

prescrita ou inevitável

Atividade/Exercício

que pode comprometer a

00040

saúde.

Classe 1. Papéis
do/a Cuidador/a
00062

Fonte: Adaptado de NANDA (2015-2017).

O risco de quedas, domínio (11), surge na pesquisa levando a reflexão sobre a
importância de um atendimento de saúde holistico à pessoa idosa que contribua para um
envelhecimento pautado na senessência, processo de envelhecimento natural em que
pode haver uma diminuição de algumas funções, tonus muscular, diminuição da
acuidade visual e auditiva, instabilidade postural, interação medicamentosa, dentre
outras, o que ocasionalmente poderá contribuir para o risco de quedas. Assim sendo, é
necessário um atendimento integral à pessoa idosa com enfoque na prevenção para que
haja uma promoção da saúde.
Também destacou-se o Risco da Síndrome do Desuso, domínio (4), este,
contribui de forma significativa para que o diagnóstico de risco de quedas venha a se
instalar. Geralmente está atrelado a senilidade , o envelhecimento acometido por uma ou
mais patologias, podendo ocasinar perdas a saúde da pessoa idosa.
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8.0 DISCUSSÃO

A presente dissertação contou com 80 participantes, sendo 40 pessoas idosas e
40 cuidadores, respectivamente, abrangeu os municípios de Niterói e São Gonçalo onde
residem as pessoas idosas que receberam a visita domiciliar. Durante a visita domiciliar
à pessoa idosa, foi realizada a consulta de Enfermagem individual na qual o enfermeiro,
durante a anamnese, observou os problemas de saúde, identificou os diagnósticos de
Enfermagem e traçou um plano de cuidados de acordo com as necessidades pertinentes
a cada idoso. Também foram aplicadas as escalas de Katz e Lawton com a finalidade de
verificar a manutenção da capacidade funcional do idoso para realizar suas atividades
básicas e instrumentais de vida diária.
Dois meses após a primeira visita domiciliar, o enfermeiro retornou a
residências das pessoas idosas para reaplicar as escalas de Katz e Lawton como forma
de comparar os resultados oriundos das escalas e identificar se houve melhora para a
realização das AVD e AIVD daquelas pessoas idosas, as quais a pesquisa apontou
déficit para realização das atividades básicas e instrumentais de vida diária como: vestirse, tomar banho, ir ao supermercado, viajar, dentre outras. Ainda nesse momento foi
aplicada uma pergunta aberta ao/a cuidador/a de cada idoso, visando saber se o/a
mesmo/a identificou alguma melhora no quadro de saúde da pessoa idosa após a
implementação do plano de cuidados deixado pelo enfermeiro durante a primeira visita
domiciliar.
O perfil sociodemográfico dos idosos encontrado no estudo apresenta questões
similares e divergentes de outros estudos encontrados na literatura. Evidenciou-se o
predomínio do sexo feminino (70 %), e 30 % eram do sexo masculino, o que corrobora
com os demais estudos sobre a feminização do envelhecimento. O predomínio do
gênero feminino na população idosa pode ser visualizado em outros estudos com
enfoque na identificação dos fatores sociodemográficos associados à fragilidade da
pessoa idosa (DUARTE, 2013). Estudo recente aponta que as mulheres constituem a
maioria da população idosa em todas as regiões do mundo e as estimativas são de que as
mulheres vivam, em média, de cinco a sete anos a mais que os homens (SANTOS,
2014). Em relação à escolaridade, observa-se que houve predomínio da do ensino
fundamental completo com 95%, e apenas 5% com ensino superior.
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Os diagnósticos são entendidos como as necessidades de cuidados de
Enfermagem do paciente ou da família. O conceito de Diagnóstico de Enfermagem foi
aprovado em 1990, na 9.ª Conferência da North American Nursing Diagnosis
Association (NANDA, 2013). Assim, identificou-se os Diagnósticos de Enfermagem
que são mais prevalentes durante a visita domiciliar.
A HAS surgiu como o diagnóstico mais prevalente com (65%), e o risco de
quedas aparece com (52,5%). Vale ressaltar que outros estudos apontam risco de quedas
em pessoas idosas do sexo feminino como sendo o mais prevalente e ainda pontuam
uma maior perda fisiológica de massa muscular do grupo feminino com o passar da
idade, o que aumenta sua fragilidade. Porém enfatiza-se que não existe um consenso na
literatura sobre qual sexo estaria mais associado ao risco de cair e nem se esse seria um
fator a ser considerado, visto que alguns estudos apresentam maior incidência de quedas
em homens e outros em mulheres. Num estudo de mapeamento cruzado das
intervenções de enfermagem traçadas para idosos hospitalizados com risco de queda, é
notório o predomínio do sexo masculino, o que diverge do presente estudo (PEREIRA,
2018).
Outro DE que emergiu foi o risco de tensão do papel do cuidador, domínio (7),
(42,5 %), o que vem de encontro com estudos que apontam que cuidadores formais e/ou
informais são acometidos pela sobrecarga de cuidado ao exercerem o papel de
cuidadores/as das pessoas idosas. Tal diagnóstico encontra-se em conformidade com
outros estudos desenvolvidos com a pessoa idosa e seus cuidadores, ressalte-se, no
entanto, que tal diagnóstico foi encontrado apenas entre os cuidadores familiares e é
definido como "dificuldade para desempenhar o papel de cuidador". Destacaram-se,
dentre os fatores relacionados à gravidade e à imprevisibilidade do curso da doença: a
quantidade e a complexidade das atividades, problemas físicos e psicológicos do
cuidador, recursos financeiros inadequados e história de disfunção familiar (MARIN,
2008).
O diagnóstico Risco da síndrome do desuso, domínio (4), aparece com 50%,
reafirmando dados da literatura que apontam que após o primeiro evento de queda na
pessoa idosa, a mesma tende a se isolar contribuindo assim para a instalação da
síndrome do idoso frágil. A pessoa idosa tende a evitar contato social externo e
elevando à inatividade física, o que gera a depleção muscular de massa magra. A
prevalência da Síndrome da Fraqueza é de 9,1%, 47,3% para pré-frágeis e 43,6% para
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os não frágeis, que é semelhante às estatísticas de outros estudos internacionais
(MOREIRA, 2013).
No risco de tensão do papel do/a cuidador/a, domínio (7), evidenciou que a
ação de cuidar de uma pessoa idosa seja no processo de senessencia e/ou senilidade
pode carretar uma sobrecarga ao/a cuidador/a, contribuindo para o adoecimento do/a
mesmo/a e até mesmo a maus tratos à pessoa cuidada.
Aponta-se a necessidade de uma maior atenção as respostas direcionadas
para as atividades de risco de quedas, risco da sindrome do idoso frágil e risco de tensão
do papel do cuidador, assim como a busca de intervenções de Enfermagem direcionadas
ao controle de resultados satisfatórios que direcionem uma prática de cuidado de
Enfermagem baseado em evidências que possibilite promoção de saúde àss pessoas
idosas e seus cuidadores/as.
De acordo com a revisão de 2018 realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), até 2047, a população do país deverá crescer, quando chegará a
233,2 milhões de pessoas. Nos anos seguintes, ela cairá gradualmente, até os 228,3
milhões em 2060 (IBGE, 2018). Essas são algumas das informações da revisão 2018 da
Projeção de População do IBGE, que estima demograficamente os padrões de
crescimento da população do país, por sexo e idade, ano a ano, até 2060, em que um
quarto da população (25,5%) deverá ter mais de 65 anos. Nesse mesmo ano, o país teria
67,2 indivíduos com menos de 15 e acima dos 65 anos para cada grupo de 100 pessoas
em idade de trabalhar (15 a 64 anos).
A taxa de fecundidade total para 2018 é de 1,77 filho por mulher. Em 2060, o
número médio de filhos por mulher deverá reduzir para 1,66. Entre os estados, as
maiores taxas de fecundidade serão em: Roraima (1,95), seguido por Pará, Amapá,
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, todos com 1,80. As menores deverão ser
no Distrito Federal (1,50) e em Goiás, Rio de Janeiro e Minas Gerais, todos com 1,55.
Já a idade média em que as mulheres têm filhos é de 27,2 anos em 2018 e deverá chegar
a 28,8 anos em 2060 (IBGE, 2018).
A revisão de 2018 estendeu a Projeção da População para unidades da federação
até 2060. Santa Catarina, que hoje tem a maior esperança de vida ao nascer para ambos
os sexos (79,7 anos), deverá manter essa liderança até 2060, chegando aos 84,5 anos.
No outro extremo, o Maranhão (71,1 anos) tem a menor esperança de vida ao nascer em
2018, condição que deverá ser ocupada pelo Piauí em 2060 (77,0 anos). A população
total projetada para o país em 2018 é de 208,5 milhões. Esse número crescerá até
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alcançar o máximo de 233,2 milhões em 2047. A partir desse ano, a população irá
diminuir até atingir 228,3 milhões em 2060, nível equivalente ao de 2034 (228,4
milhões).
A taxa de fecundidade total (número médio de filhos por mulher) projetada para
2018 é de 1,77 filho por mulher, e deverá reduzir para 1,66 em 2060. A revisão 2018
mostrou que o envelhecimento do padrão da fecundidade é determinado pelo aumento
na quantidade de mulheres que engravidam entre 30 e 39 anos e pela redução da
participação de mulheres entre 15 e 24 anos na fecundidade em todas as grandes regiões
do país (IBGE, 2018).
Em 2060, o percentual da população com 65 anos ou mais de idade chegará a
25,5% (58,2 milhões de idosos), enquanto em 2018 essa proporção é de 9,2% (19,2
milhões). Já os jovens (0 a 14 anos) deverão representar 13,9% da população (33,6
milhões) em 2060, frente a 21,9% (44,5 milhões) em 2018.O envelhecimento afeta a
razão de dependência da população, que é representada pela relação entre os segmentos
considerados economicamente dependentes (pessoas com menos de 15 e 65 anos ou
mais de idade) e o segmento etário potencialmente produtivo (15 a 64 anos), que é a
proporção da população que, em tese, deveria ser sustentada pela parcela
economicamente produtiva.
As projeções apontadas pelo IBGE dão embasamento a presente pesquisa, pois
torna-se claro e notório que a manutenção da funcionalidade global da pessoa idosa é de
suma importância para que seja possível alcançar um envelhecimento pautado na
senescência, o que levará essa parcela da população a manter sua autonomia e
independência. Para tanto, é necessário que haja uma integração entre políticas públicas
de saúde, dentre elas: a VD ao idoso, profissionais capacitados e especializados em
Geriatria e Gerontologia, apoio e capacitação aos cuidadores e/ou familiares para que
sejam capazes de desvelar um olhar integral às pessoas idosas, compreendendo assim os
mitos e verdades acerca do envelhecimento.
Com a promoção do envelhecimento ativo e da manutenção da capacidade
funcional da pessoa idosa, espera-se uma participação dessa população atuante na
sociedade. Na época atual, as pessoas envelhecem ansiando uma vida ativa social,
econômica e politica. Para isso, torna-se primordial a permanência da autonomia e
independência dessa parcela da população.
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A/o enfermeira/o ao realizar a consulta de enfermagem individual durante a
VD identifica as queixas de saúde, aplica os diagnósticos de enfermagem e traça um
plano de cuidados individual, que contemple as necessidades eminentes e as de
possível risco à pessoa idosa, pautando-se nas condições ambientais tão reverberadas
na Teoria Ambientalista de Florence Nightingale. Sendo a saúde considerada um
processo de restauração da doença, é função da/o enfermeira/o promover o equilíbrio
do ambiente, para propiciar o bem-estar e recuperação do/a cliente, seguindo de
avaliação contínua e permanente do modo de cuidar e seus efeitos. Concebe-se o ser
humano, assim, como um ser integrante à natureza, cujas defesas naturais recebem
influência do ambiente saudável ou não (12).
O foco principal da Teoria Ambientalista de Florence Nightingale é de tornar
as forças restauradoras da natureza potentes, por meio da intervenção sobre o meio
ambiente do/a cliente. Tem como desígnio “os processos preparativos do corpo” por
manipulação do ambiente, no qual a/o enfermeira/o manipula o espaço, a fim de
controlar o nível adequado de iluminação, conforto ruídos, nutrição, higiene,
socialização e esperança, para que o cuidado na VD seja contemplado nas esferas
biopsicossocial e espiritual.
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9.0 CONCLUSÃO

O presente estudo analisou o impacto da visita domiciliar realizada pelo
enfermeiro na funcionalidade global da pessoa idosa. Ao término da consulta de
Enfermagem e aplicação das escalas Katz e Lawnton, f oi traçado um plano de cuidados
de enfermagem visando contemplar os déficits de saúde obtidos, e contribuir para
manter e recuperar a capacidade funcional da pessoa idosa.
Após executar a intervenção proposta, na última visita domiciliar foram
reaplicadas as escalas de Katz e Lawton, visando saber se as pessoas idosas
conseguiram seguir o plano de cuidados de Enfermagem e apresentaram alguma
melhora nos seus escores. Na ocasião, também foi aplicada ao cuidador/a uma pergunta
aberta com o intuito de saber se após a aplicação do plano de cuidados, o mesmo/a
observou alguma melhora em relação à saúde da pessoa idosa que ele/a cuida.
A análise estatística realizada mostrou, através do teste de Wilcoxon, que o
escore Lawton pós-intervenção dos pacientes era significativamente maior que o escore
Lawton-pré-intervenção. A saber, 22 pacientes, que equivalem a 55,0% do total,
aumentaram seus escores Lawton após a intervenção, com um aumento médio de
13,09% em relação aos escores iniciais. 14 pacientes, que equivalem a 35,0% dos
pacientes, não alteraram seus escores Lawton após a intervenção, e 4 pacientes, que
equivalem a 10,0% dos pacientes, diminuíram seus escores Lawton após a intervenção,
com uma redução média de 5,95% em relação aos escores iniciais. No que diz respeito
aos resultados da aplicação da escala de Katz, foi verificado pelo Teste de Wilcoxon
que havia diferença significativa entre o escore Katz pré-intervenção e o escore Katz
pós-intervenção. Pelas estatísticas apresentadas, conclui-se que o escore Katz pósintervenção dos pacientes era significativamente maior que o escore Katz-préintervenção. A saber, 20 pacientes, que equivale a 50% dos pacientes, aumentaram seus
escores Katz após a intervenção, com um aumento médio de 10,82% em relação aos
escores iniciais. 17 pacientes, que equivalem a 42,5% dos escores não alteraram seus
escores Katz após a intervenção, e 3 pacientes, que equivalem a 7,5% dos pacientes,
diminuíram seus escores Katz após a intervenção, com uma redução média de 5,21%
em relação aos escores iniciais.
Sendo assim, a hipótese nula deste estudo foi rejeitada com significância estatística
pelos testes de Wilcoxon feitos para comparar os escores de Lawnton e Katz pré e pós
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intervenção. Logo, há evidências suficientes para se concluir que a visita domiciliar
realizada pelo/a enfermeiro/a impacta nas atividades básicas e instrumentais de vida
diária da pessoa idosa, melhorando significativamente sua capacidade funcional. A
análise de conteúdo do discurso dos cuidadores corrobora com este resultado, uma vez
que foi detectada na análise léxica e global do conteúdo importantes componentes que
declaram melhora no comportamento, melhora no autocuidado destes idosos, bem como
a valorização e reconhecimento do cuidado do enfermeiro na intervenção realizada com
estes idosos.
Salienta-se que o aumento dos cuidadores informais – sendo aqueles familiares
sem capacitação técnica – configura-se como resultado da redução de oportunidades de
trabalho destes familiares, os quais possuem idade ativa, possibilitando assim,
implicações negativas na vida e na saúde destes cuidadores, seja por falta de
conhecimento, habilidades e/ou competência técnica. Sugere-se o planejamento e
implementação de estratégias e políticas públicas que forneçam uma maior atenção a
estes cuidadores, assim como a capacitação necessária.
Vale ressaltar que o estudo teve como limitação o período de tempo, pois a
aplicação e reaplicação das escalas se deu em um período de 4 meses, porém, os
resultados apontam que a visita domiciliar quando realizada pelo enfermeiro de maneira
sistemática, isto é, sendo aplicada a consulta de Enfermagem, identificando os
Diagnósticos de Enfermagem e a elaboração de um plano de cuidados de Enfermagem
de

acordo

com

os

diagnósticos

identificados

(APÊNDICE

III),

contribui

significativamente para a manutenção da funcionalidade global da pessoa idosa – aqui
considerada um importante indicador de saúde desta população -, partindo das primícias
de que a prevenção, promoção e reabilitação da saúde são fatores preponderantes para a
autonomia e independência da pessoa idosa e consequentemente para um
envelhecimento saudável.
A pesquisa traz significativas contribuições para a Enfermagem em geral,
Enfermagem Gerontológica e demais Ciências do Cuidado, pois aponta a importância
da visita domiciliar no contexto da saúde do idoso, a fim de apresentar a necessidade da
visão holística e capacidade técnica dos enfermeiros neste processo do cuidado. Aponta
ainda a necessidade de novas pesquisas relacionadas a temática e de políticas publicas
eficazes e factíveis que contemplem as pessoas idosas.
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APÊNDICE I
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Dados de identificação
Título do Projeto: Vista Domiciliar realizada pelo/a enfermeiro/a com enfoque na funcionalidade global
da pessoa idosa.
Pesquisador Responsável: Antônio Milton Oliveira Ferreira
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense
Telefones para contato do Pesquisador: (21) 96908-5060
Outras formas de contato com o pesquisador (e-mail): milton.enf@gmail.com

Nome do voluntário: ___________________________________________________________________
Idade: _____________ anos

R.G. _______________________

Responsável legal (quando for o caso):
___________________________________________________________________
R.G. Responsável legal: _________________________

O/A Sr./a está sendo convidado/a a participar do projeto de pesquisa “Vista Domiciliar realizada pelo/a
enfermeiro/a com enfoque na funcionalidade global da pessoa idosa”, de responsabilidade do pesquisador
Antônio Milton Oliveira Ferreira.
Justificativa: Dentre os diversos aspectos que necessitam ser investigados estão o desempenho da pessoa
idosa em suas atividades de vida diária, sua vulnerabilidade, mobilidade, visão, audição, nutrição e
continência. É por meio da avaliação funcional que o/a enfermeiro/a tem uma maneira de medir se a
pessoa idosa é ou não capaz de desempenhar as atividades necessárias para cuidar de si mesma. Caso
contrário, deve-se identificar se essa necessidade de ajuda é parcial (em maior ou menor grau) ou total.
Assim sendo a referida pesquisa justifica-se por visar contribui para facilitar o processo de cuidar,
processo esse do qual faz parte o enfermeiro, a pessoa idosa e o cuidador e/ou familiar.
Objetivo Geral
Analisar o impacto da Visita Domiciliar realizada pelo/a enfermeiro/a com enfoque na funcionalidade
global da pessoa idosa.
Objetivos Específicos
-Avaliar as atividades básicas e instrumentais de vida diária da pessoa idosa no domicilio;
-Estabelecer um plano de cuidados de enfermagem a partir dos resultados da avaliação da funcionalidade
global da pessoa idosa;
-Descrever possíveis diferenças na funcionalidade global da pessoa idosa, atribuídas a VD na perspectiva
do cuidador;
-A coleta de dados realizar-se-á na residência das pessoas idosas durante a visita domiciliar por meio da
aplicação das escalas de Katz e Lawton durante a consulta de enfermagem com as pessoas idosas para
avaliar o grau de dependência e/ou independência para atividades de vida diária. Além das escalas
mencionadas acima, será realizada entrevista aberta com os cuidadores visando identificar como cada
cuidador percebe o grau de dependência e/ou independência da pessoa idosa e quais as contribuições e o
impacto da visita do enfermeiro tanto para o idoso quanto para o próprio cuidador;
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- Esclarece-se que a pesquisa terá risco moderado para os participantes tendo em vista a abordagem e os
questionamentos inseridos nos formulários de coleta de dados tanto para coleta de dados quantitativos
quanto para os dados qualitativos, entretanto, caso o idoso e o cuidador e/ou familiar sintam algum
constrangimento, choro ou alguma recusa em relação as respostas, o pesquisador suspenderá
imediatamente a coleta.
A presente pesquisa deseja contribuir na área da enfermagem, sugerindo a implementação de estratégias
de cuidado visando a prevenção, promoção e reabilitação de saúde da pessoa idosa e familiares. Dessa
maneira o/a enfermeiro/a, nesse contexto, é essencial porque além de informações concernentes ao
processo de cuidar, poderá colaborar para promover a educação em saúde no cenário da visita domiciliar.
Os /as participantes da pesquisa poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antonio Pedro, para obter informações especificas sobre a
aprovação desse projeto ou demais informações.
Telefone de contato do pesquisador: (21) 96908-5060
E-mail: ética@vm.uff.br Telefone: (21) 2629-9189
O/a sr./a será atendido/a quanto a esclarecimento de dúvidas de qualquer natureza, acerca dos riscos,
benefícios, procedimentos e outros assuntos relacionados à pesquisa. Enfatizamos que se depois de
consentir em sua participação o/a Sr/a desistir de continuar participando, tem o direito e a liberdade de
retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta de dados,
independente do motivo. A recusa a participação da pesquisa não trará nenhum prejuízo. O/a Sr./a não
terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão
analisados e publicado, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo.
Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que todos os
projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas
elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos,
procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos
assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses
dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi
aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em
contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP
FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas:
E-mail: etica@vm.uff.br

Tel/fax: (21) 26299189

Eu, ________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido
informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.
Ou
Eu, ________________________________________, RG nº _______________________, responsável
legal por ____________________________________, RG nº _____________ declaro ter sido informado
e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito.
Niterói, _____ de ____________ de _______
____________________________________
(nome e assinatura do participante ou responsável legal)
____________________________________
(nome e assinatura do responsável por obter o consentimento)
_____________________________________
(nome e assinatura da testemunha 1, quando for o caso)
_____________________________________
(nome e assinatura da testemunha 2, quando for o caso)
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APÊNDICE II

Coleta com o cuidador

1 – Após o plano de cuidados de enfermagem traçado pelo enfermeiro, você observou
alguma modificação no quadro de saúde do idoso (a) que você cuida? Justifique a
resposta.
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ANEXO I

DECLARAÇÃO DE ALMA-ATA
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE CUIDADOS PRIMÁRIOS DE SAÚDE
Alma-Ata, URSS, 6-12 de setembro de 1978.
A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, reunida em Alma-Ata
aos doze dias do mês de setembro de mil novecentos e setenta e oito, expressando a
necessidade de ação urgente de todos os governos, de todos os que trabalham nos
campos da saúde e do desenvolvimento e da comunidade mundial para promover a
saúde de todos os povos do mundo, formulou a seguinte declaração:
I) A Conferência enfatiza que a saúde - estado de completo bem-estar físico, mental e
social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade - é um direito humano
fundamental, e que a consecução do mais alto nível possível de saúde é a mais
importante meta social mundial, cuja realização requer a ação de muitos outros setores
sociais e econômicos, além do setor saúde.
II) A chocante desigualdade existente no estado de saúde dos povos, particularmente
entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, assim como dentro dos países, é
política, social e economicamente inaceitável e constitui, por isso, objeto da
preocupação comum de todos os países.
III) O desenvolvimento econômico e social baseado numa ordem econômica
internacional é de importância fundamental para a mais plena realização da meta de
Saúde para Todos no Ano 2000 e para a redução da lacuna existente entre o estado de
saúde dos países em desenvolvimento e o dos desenvolvidos. A promoção e proteção da
saúde dos povos é essencial para o contínuo desenvolvimento econômico e social e
contribui para a melhor qualidade de vida e para a paz mundial.
IV) É direito e dever dos povos participar individual e coletivamente no planejamento e
na execução de seus cuidados de saúde.
V) Os governos têm pela saúde de seus povos uma responsabilidade que só pode ser
realizada mediante adequadas medidas sanitárias e sociais. Uma das principais metas
sociais dos governos, das organizações internacionais e de toda a comunidade mundial
na próxima década deve ser a de que todos os povos do mundo, até o ano 2000, atinjam
um nível de saúde que lhes permita levar uma vida social e economicamente produtiva.
Os cuidados primários de saúde constituem a chave para que essa meta seja atingida,
como parte do desenvolvimento, no espírito da justiça social.
VI) Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde baseados em
métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente
aceitáveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade,
mediante sua plena participação e a um custo que a comunidade e o país possam manter
em cada fase de seu desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e automedicação.
Fazem parte integrante tanto do sistema de saúde do país, do qual constituem a função
central e o foco principal, quanto do desenvolvimento social e econômico global da
comunidade. Representam o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da
comunidade com o sistema nacional de saúde, pelo qual os cuidados de saúde são
levados o mais proximamente possível aos lugares onde pessoas vivem e trabalham, e
constituem o primeiro elemento de um continuado processo de assistência à saúde.
VII) Os cuidados primários de saúde:
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1 - Refletem, e a partir delas evoluem, as condições econômicas e as características
socioculturais e políticas do país e de suas comunidades, e se baseiam na aplicação dos
resultados relevantes da pesquisa social, biomédica e de serviços de saúde e da
experiência em saúde pública.
2 - Têm em vista os principais problemas de saúde da comunidade, proporcionando
serviços de proteção, cura e reabilitação, conforme as necessidades.
3 - Incluem pelo menos: educação, no tocante a problemas prevalecentes de saúde e aos
métodos para sua prevenção e controle, promoção da distribuição de alimentos e da
nutrição apropriada, previsão adequada de água de boa qualidade e saneamento básico,
cuidados de saúde materno-infantil, inclusive planejamento familiar, imunização contra
as principais doenças infecciosas, prevenção e controle de doenças localmente
endêmicas, tratamento apropriado de doenças e lesões comuns e fornecimento de
medicamentos essenciais.
4 - Envolvem, além do setor saúde, todos os setores e aspectos correlatos do
desenvolvimento nacional e comunitário, mormente a agricultura, a pecuária, a
produção de alimentos, a indústria, a educação, a habitação, as obras públicas, as
comunicações e outros setores.
5 - Requerem e promovem a máxima autoconfiança e participação comunitária e
individual no planejamento, organização, operação e controle dos cuidados primários de
saúde, fazendo o mais pleno uso possível de recursos disponíveis, locais, nacionais e
outros, e para esse fim desenvolvem, através da educação apropriada, a capacidade de
participação das comunidades.
6 - Devem ser apoiados por sistemas de referência integrados, funcionais e mutuamente
amparados, levando à progressiva melhoria dos cuidados gerais de saúde para todos e
dando prioridade aos que têm mais necessidade.
7 - Baseiam-se, nos níveis locais e de encaminhamento, nos que trabalham no campo da
saúde, inclusive médicos, enfermeiros, parteiras, auxiliares e agentes comunitários,
conforme seja aplicável, assim como em praticantes tradicionais, conforme seja
necessário, convenientemente treinados para trabalhar, social e tecnicamente, ao lado da
equipe de saúde e responder às necessidades expressas de saúde da comunidade.
VIII) Todos os governos devem formular políticas, estratégias e planos nacionais de
ação para lançar/sustentar os cuidados primários de saúde em coordenação com outros
setores. Para esse fim, será necessário agir com vontade política, mobilizar os recursos
do país e utilizar racionalmente os recursos externos disponíveis.
IX) Todos os países devem cooperar, num espírito de comunidade e serviço, para
assegurar os cuidados primários de saúde a todos os povos, uma vez que a consecução
da saúde do povo de qualquer país interessa e beneficia diretamente todos os outros
países. Nesse contexto, o relatório conjunto da OMS/UNICEF sobre cuidados primários
de saúde constitui sólida base para o aprimoramento adicional e a operação dos
cuidados primários de saúde em todo o mundo.
X) Poder-se-á atingir nível aceitável de saúde para todos os povos do mundo até o ano
2000 mediante o melhor e mais completo uso dos recursos mundiais, dos quais uma
parte considerável é atualmente gasta em armamento e conflitos militares. Uma política
legítima de independência, paz, distensão e desarmamento pode e deve liberar recursos
adicionais, que podem ser destinados a fins pacíficos e, em particular, à aceleração do
desenvolvimento social e econômico, do qual os cuidados primários de saúde, como
parte essencial, devem receber sua parcela apropriada.
A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde concita à ação
internacional e nacional urgente e eficaz, para que os cuidados primários de saúde sejam
desenvolvidos e aplicados em todo o mundo e, particularmente, nos países em
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desenvolvimento, num espírito de cooperação técnica e em consonância com a nova
ordem econômica internacional. Exorta os governos, a OMS e o UNICEF, assim como
outras organizações internacionais, entidades multilaterais e bilaterais, organizações
governamentais, agências financeiras, todos os que trabalham no campo da saúde e toda
a comunidade mundial a apoiar um compromisso nacional e internacional para com os
cuidados primários de saúde e a canalizar maior volume de apoio técnico e financeiro
para esse fim, particularmente nos países em desenvolvimento. A Conferência concita
todos a colaborar para que os cuidados primários de saúde sejam introduzidos,
desenvolvidos e mantidos, de acordo com a letra e espírito desta Declaração.
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ANEXO VI

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DO: PROGRAMA DE EXTENSÃO A ENFERMAGEM NA ATENÇÃO À
SAÚDE DO IDOSO E SEU CUIDADOR / CASIC
PARA: ANTONIO MILTON OLIVEIRA FERREIRA

Declaramos que esta instituição tem interesse em participar do projeto “Visita
Domiciliar realizada pelo/a enfermeiro/a com enfoque na funcionalidade global
da pessoa idosa pproposto pelo pesquisador Antônio Milton Oliveira Ferreira,
autorizando sua execução.
Declaramos ainda, conhecer e cumprir as Resoluções éticas Brasileiras, em
especial a Resolução CNS 466/2012. Esta instituição está ciente de suas
responsabilidades como instituição coparticipante e de seu compromisso no
resguardo da segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados,
dispondo de infraestrutura necessária para a garantia de tal segurança e bemestar.
Esta autorização está condicionada à aprovação final da proposta pelo Comitê
de Ética em Pesquisa responsável por sua avaliação.

Niterói, 05 de julho de 2017
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ANEXO VII
UFF - HOSPITAL UNIIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO / FACULDADE DE
ENFERMAGEM

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Pesquisador: Antônio Milton Oliveira Ferreira
Título da Pesquisa: Visita Domiciliar realizada pelo/a enfermeiro/a com enfoque na
funcionalidade global da pessoa idosa.
Instituição Proponente: Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde/UFF
Versão: 4
CAAE: 73675417.3.0000.5243
Número do Parecer: 2.376.438

NITEROI, 10 de Novembro de 2017
ROSANGELA ARRABAL THOMAZ
(Coordenador)

