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INTRODUÇÃO
No Brasil, nas últimas décadas, iniciou-se um processo de inversão na característica
populacional, tendo havido um decréscimo nas taxas de natalidade e mortalidade, o que
ocasionou o aumento da população da faixa etária de 60 anos ou mais. Esse processo vem
ocorrendo devido à diminuição relativa do contingente populacional nas faixas etárias mais
jovens de zero a 14 anos, à ampliação da população na faixa etária de 15 a 59 anos e ao
acréscimo na faixa de 60anos ou mais (VERMELHO; MONTEIRO, 2002). Até meados do
século passado a probabilidade de os brasileiros morrerem no auge da vida produtiva era um
fato bastante concreto. Na atualidade, a expectativa de vida vem aumentando em virtude dos
avanços científicos e tecnológicos, das melhores condições de higiene e saneamento básico,
que reduziram, por exemplo, as mortes por doenças infecto-contagiosas.
Atualmente, envelhecer deixou de ser característica de países desenvolvidos, pois
cerca da metade dos idosos do mundo vive em países em desenvolvimento. Segundo Silva
(2005) em 1980 a população idosa no Brasil correspondia a cerca de 7 milhões de pessoas
com mais de 60 anos. Em 1991, esse número passou para 11milhões, e as projeções para o
ano de 2025 são de aproximadamente 34 milhões de indivíduos com mais de 60 anos, o que
colocará o Brasil na sexta posição entre os países com maior número de pessoas idosas.
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Sendo o enfermeiro o profissional capacitado para a realização do planejamento,
organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem
(BRASIL, 1987), este deve ter a oportunidade de interagir com o acamado com maior
proximidade, favorecendo a percepção das necessidades destes em relação ao cuidado que
lhes deve ser dispensado e orientar a equipe de enfermagem que ministrará os cuidados.
Objetivos
Traçar o perfil dos trabalhadores da equipe de enfermagem no Hospital Universitário
de Maringá que executam o cuidado ao paciente idoso, descrever as dificuldades encontradas
pela equipe e descrever os sentimentos vivenciados por eles.
Metodologia
Estudo descritivo exploratório de caráter qualitativo. A técnica de coleta de dados foi
entrevista aberta com a utilização de um gravador para o registro das respostas. Devido aos
princípios éticos e em atenção à Resolução 196/96 do Ministério da Saúde que aborda
pesquisa com seres humanos, solicitamos que cada participante assinasse um termo de
consentimento livre e esclarecido, em que nos comprometemos com o sigilo dos dados.
Resultados e Discussão:
A coleta dos dados ocorreram durante os meses de setembro e outubro de 2012.
As questões norteadoras da entrevista foram:
1) Você enfrenta alguma dificuldade ao executar um cuidado ao paciente idoso? Quais as
facilidades?
2) No tempo de sua formação profissional recebeu algum treinamento para realizar
cuidado ao paciente idoso?
3) Existe algum aspecto no cuidado ao idoso que gostaria de receber capacitação?
4) Quais os cuidados que você considera específico para o idoso?
5) Você gosta de cuidar do paciente idoso? Por quê?
Foram entrevistados quinze profissionais da equipe de enfermagem dos diferentes
setores, dos quais treze (86,6%) eram do sexo feminino e dois (13,34%) do sexo
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masculino, referente aos entrevistados seis (40%) eram casados, quarenta e quatro
(26,7%) solteiros e quatro (26,7%) divorciados e uma pessoa viúva (6,7%).
Entre os entrevistados 53,34 % eram técnicos de enfermagem, 40 % enfermeiros e
6,67% de profissionais que possuem o curso de graduação em enfermagem, mas atuam na
referida instituição como técnicos de enfermagem que exerce, seis (40%) dos entrevistados
pertenciam ao setor PA (pronto-atendimento), quatro (26,66%) da UTI adulto, três (20%)
pertencentes a clínica médica e dois (13,33%) na clínica cirúrgica Em relação ao turno de
trabalho doze (80%) trabalhavam à tarde e três ( 20%) dos funcionários pela manhã.
Sobre a jornada de trabalho dos mesmos, seis (40%) responderam que trabalham
quarenta horas por semana, três (20%) relataram trabalhar trinta e seis horas semanais e seis
(40%) afirmaram trabalhar quarenta e duas horas semanais e dois (13,33%) possuem outro
vínculo empregatício.
Aspectos considerados como dificuldades ao executar um cuidado ao paciente
idoso:
1. Familiares ausentes no processo saúde-doença do idoso;
2. Estrutura física dos Hospitais;
3. Ausência de capacitação profissional teórico/prático durante a formação

profissional;
4. Procedimentos Invasivos;
5. Doenças de base;
6. Prolongamento inadequado da vida;
7. Aspectos emocionais que interferem no cuidado e no bem-estar da equipe de

enfermagem;
Aspectos psicológicos da equipe de enfermagem no cuidado ao idoso:
1. Capacidade emocional da equipe de enfermagem para preservar e preservar e (ou)
promover a integridade emocional do paciente;
2. Capacidade de oferecer cuidados assistenciais como por exemplo: preservação da
integridade da pele;
3. Carência Emocional dos idosos devido uma grande oscilação de sentimentos;
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4. Cuidado ao idoso versus cuidado à criança devido às condições positivas e recursos
que o hospital oferece ao idoso;
5. Interação entre a equipe multidisciplinar;
6. Aptidão pela área de profissão e a área de geriatria.
7. Concepções do profissional sobre a definição e entendimento teórico/prático sobre o
envelhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo mostrou através da pesquisa científica a importância da investigação
sobre aspectos positivos e negativos sobre a saúde no Brasil e sobre o cuidado ao idoso nos
hospitais como o HURM, onde é oferecido campo de aprendizado à várias profissões que
executam o cuidado específico necessário ao mesmo idoso.
É de fundamental importância o entendimento sobre as novas tecnologias que o
mundo globalizado e interativo proporcionou no âmbito de garantia de saúde para as pessoas.
Contudo para o idoso, há uma questão além que se vê entre os profissionais, que é o respeito
diante do sofrimento e a dor do outro, em que já passou por quase todas etapas da vida.
Sendo assim, a equipe de enfermagem representa fortemente na contribuição para o
melhor enfrentamento dessa fase de forma que o idoso venha encontrar subsídios para tentar
usar mecanismos diferentes para encarar a vida e os devidos problemas que no final, acabam
sendo sanados ou amparados, seja pela cura ou pela morte.
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