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Introdução 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o aumento da população idosa brasileira está 

ocorrendo gradualmente, em 1991 era 4,8% em 2000 alcançou 5,9% e chegou há 7,4% em 2010, sendo que desse total de 

idosos 75,5% são portadores de doenças crônicas  [3].  Estimam-se para o ano de 2050 existam cerca de dois bilhões de 

pessoas com 60 anos ou mais no Brasil e no mundo [2]. 

Envelhecer é um processo que é influenciado pelo ambiente físico, político e cultural, onde ocorrem modificações 

no organismo que se manifestam de forma variável e individua [7]. Nesse período ocorrem modificações morfológicas 

‘como o aparecimento de rugas e cabelos brancos, e fisiológicas relacionadas á transformações das reações químicas que 

ocorrem no organismo (SANTOS, 2010). O enfermeiro deve prestar ao paciente idoso uma assistência que vá além dos 

conceitos físicos abordando também conceitos que envolvam sua saúde psicossocial. Para isso é essencial paciência, 

persistência e estar atento para ouvir seus pacientes, prestando assim um atendimento humanizado [4]. 

Portanto, considerando a importância da assistência ao idoso na Atenção Primária de Saúde (APS), o presente 

estudo buscou descrever como o profissional enfermeiro vem desenvolvendo a assistência de enfermagem á população 

idosa nas Estratégias de Saúde da Família (ESF), do Município de Montes Claros/MG/Brasil. 

 

Material e Métodos 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa.  A pesquisa foi realizada no 

Município de Montes Claros/MG/Brasil, tendo como cenário seis distintas unidades de Estratégia de Saúde da Família.  

Os sujeitos da pesquisa foram seis enfermeiros atuantes nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) do município 

de Montes Claros/MG/Brasil. A seleção dos sujeitos obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: possuir no mínimo um 

ano de formação profissional; estar exercendo atividade assistencial na ESF do município de Montes Claros/MG/Brasil 

há no mínimo um ano; aceitar participar livremente da pesquisa mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

O instrumento para a coleta de dados foi um questionário estruturado para identificação das características sócio-

demográficas e profissionais dos entrevistados. E, para descrever como o profissional enfermeiro vem desenvolvendo a 

assistência de enfermagem á população idosa nas Estratégias de Saúde da Família foi utilizada uma entrevista semi - 

estruturada, mediante a aplicação de um roteiro elaborado pelos próprios pesquisadores contendo seis questões 

relacionadas ao tema proposto. 

A coleta de dados ocorreu nas próprias unidades da ESF, após o expediente ou de acordo com a disponibilidade 

dos profissionais. As entrevistas tiveram duração aproximada de 30 minutos e ocorreram no mês de outubro de 2012. O 

término da coleta de dados foi definido pelo critério de saturação teórica. Para maior fidedignidade, as entrevistas foram 

gravadas, transcritas na íntegra e posteriormente analisadas. Para a análise dos dados foi utilizado a técnica de análise de 

conteúdo temática consiste na compreensão e interpretação do material colhido pelos pesquisadores isolando um 

determinado tema de acordo com o problema encontrado e comparando-a outros textos [6]. 

 Para garantir o sigilo das informações e preservar os participantes, os mesmos foram identificados através de letra 

e número por ordem E1, E2, E3... e assim sucessivamente. 

 

Resultados e Discussão 

 

Os resultados são apresentados considerando a caracterização dos profissionais entrevistados. Os dados colhidos 

foram analisados e durante a análise surgiram as seguintes categorias: Assistência a população idosa, Dificuldades na 

realização da Sistematização da Assistência de Enfermagem e Exame físico do idoso. 

 

A. Caracterização dos profissionais entrevistados 

 

Os sujeitos desta pesquisa foram representados por seis enfermeiras. 

 
___________________________ 



 
 

Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Funorte com o parecer Consubstanciado  nº 125.640 
Todas trabalham a mais de dois anos na Estratégia de Saúde da Família; duas tinham entre 20 e 30 anos e quatro 

tinham entre 31 e 40 anos, três possuíam residência em saúde da família; uma possuía residência para atendimento a 

pessoa idosa; uma especialização em saúde pública e saúde mental com ênfase em Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) e uma possuía doutorado; quatro usam a Linha Guia de Saúde de Atenção à Saúde do Idoso, da Secretaria de 

Saúde de Minas Gerais e duas comumente o caderno de Atenção Básica – Envelhecimento e Saúde do idoso, do 

Ministério da Saúde. Nenhum dos entrevistados recebeu algum treinamento sobre assistência a pessoa idosa por parte da 

atenção primária a saúde do município. 

 

B. Assistência prestada ao idoso 

 

Quando indagados sobre como vem sendo desenvolvida a assistência de enfermagem nas Unidades de Saúde da 

Família pesquisadas percebe-se que alguns profissionais possuem um considerável conhecimento acerca de suas 

atribuições na APS, chegando até a mesmo desenvolverem a avaliação multidimensional do idoso. Tal fato pode não 

representar a realidade local, já que outras entrevistadas não esclareceram muito bem como desenvolvem essa assistência 

e nem mesmo fizeram referência a avaliação multidimensional do idoso, o que evidencia a não realização de uma 

avaliação abrangente pelo profissional enfermeiro em sua prática profissional. Exemplo: 

 
Sigo o protocolo da avaliação de quedas do idoso, já vem as perguntinhas né? á questão do cognitivo que você faz 

do relógio de perguntar os bichos no inicio no final da entrevista; então isso na prática né?o teste get-up de 
levantar, vai o tempo que ele volta e senta na cadeira então isso quando você pega na rotina não tem tanta 

dificuldade não mas o exame depende muito do dia de como o idoso está mas normalmente a consulta chega com 

um objetivo final positivo.  (E2) 
 

E realizado a avaliação global do idoso com avaliação funcional aplicação dos testes como AVD,AIVD, minimental, 

sussurro entre outros. (E6) 

 

No que se refere a importância da avaliação multidimensional na atenção primária a saúde, a assistência ao idoso 

deve fundamentar-se em um trabalho multidisciplinar, devendo tais profissionais esforçarem-se para que haja uma melhor 

qualidade da assistência ao idoso, tendo a mesma o objetivo de realizar a avaliação funcional visando a independência e a 

autonomia, reservando apenas para casos criteriosamente selecionados, o atendimento do geriatra e da equipe 

especializada através do referenciamento para os Núcleos ou Centros de Referência de acordo com critérios estabelecidos 

na linha-guia de Atenção a Saúde do Idoso [5]. 

 

C. Dificuldades na realização da Sistematização da Assistência de Enfermagem 

 

A assistência de enfermagem fundamenta-se em um conjunto de ações com base em uma estrutura lógica 

conhecida como Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), a qual é composta pela anamnese; exame físico; 

diagnóstico de enfermagem; prescrição de enfermagem; e evolução de enfermagem [9]. 

Para a maioria dos entrevistados a maior dificuldade encontrada na realização da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) foi a não adesão dos idosos a SAE. Outro fator mencionado como dificultador para a efetivação da 

SAE e a percepção do profissional enfermeiro de que a consulta do idoso é demorada e cansativa.    
 

É um grupo difícil de ser trabalhado por causa desses próprios pensamentos né; que só deve procurar o PSF 

quando estiver doente na verdade a prática de PSF não é essa né, o PSF ele busca o atendimento primário que e a 
prevenção das doenças então pra mim é um dificultador tanto o apoio que agente não tem e a própria população 

dos idosos a própria categoria mesmo não aderem mesmo ao que é a Estratégia de Saúde da Família.(E1). 

 

Quando o profissional de enfermagem consegue desenvolver uma assistência de enfermagem instrumentalizada 

pela Sistematização da Assistência de Enfermagem embasado em um referencial teórico ele será capaz de unir teoria e 

prática profissional prestando um atendimento com qualidade [1]. 

Acredita-se que uma possível explicação para o ponto de vista em questão, seja o excesso de responsabilidades do 

profissional enfermeiro na Unidade de Saúde da Família, pois além do exercício do cuidado a ele são delegadas muitas 

atribuições gerenciais. Tal suposição encontra sustentação ao afirmar a importância do fortalecimento gerencial das 

Unidades de Saúde da Família com introdução do gerente profissional, para liderar, no plano gerencial toda a equipe [8]. 

 

D. Exame Físico do Idoso:  



 
 

O exame físico no idoso durante a consulta de enfermagem é essencial para que ocorra a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem, e o conhecimento prévio sobre sua realização contribui para uma prática baseada em 

fundamentos científicos [9]. 

Um ponto relevante do presente estudo foi a necessidade de aperfeiçoamento dos profissionais pesquisadas em 

relação a realização do exame físico, sendo tal necessidade percebida até mesmo pelos os que já o realiza.   

 
Bom não vejo assim uma dificuldade em fazer o exame físico nos idosos né; quando esses aqui nos procuram para o 

atendimento isso é feito com total facilidade nunca tive uma dificuldade nesse exame físico não, pode ser que eu 

venha a ter mas os que eu já atendi aqui nunca tive dificuldade não[...]em todas as áreas tanto no atendimento 

quanto no exame físico quanto na busca em todos, eu acho que a gente é muito pouco preparado tanto na nossa 

formação na faculdade[...] tem que priorizar mais essa formação esse atendimento porque eu acho muito fraco a 

minha formação foi muito fraca pra isso.(E1) 

 

Tal resultado representa um achado esperado, uma vez que, além de habilidades inerentes á profissão é necessário 

conhecimento específico para a realização do exame físico na pessoa idosa, que representa um processo complexo, pois, 

ao processo fisiológico do envelhecimento acrescentam-se as alterações patológicas, adquirindo, portanto, as 

manifestações clínicas no idoso um caráter atípico. 

 

Considerações finais 

 

A assistência prestada hoje pelos enfermeiros ao idoso distancia-se do ideal, os fatores que podem ter contribuído 

para isso estão relacionados ao pouco tempo destinado a disciplina de saúde do idoso durante a graduação e a pouco 

valorização do aperfeiçoamento dos enfermeiros de assuntos relacionados á população idosa para os profissionais 

atuantes na Estratégia de Saúde da Família. Esse aperfeiçoamento é essencial para que possa desenvolver uma assistência 

integral á saúde do idoso, realizando a consulta de enfermagem com base no conhecimento da importância em se saber 

diferenciar aspectos fisiológicos de patológicos na pessoa idosa, evitando danos que podem ocorrer pelo 

desconhecimento dessa dualidade, senescência/senilidade.  

Embora, seja inegável a importância da SAE a sua utilização efetiva na Estratégia Saúde da Família ultrapassa os 

limites do profissional enfermeiro, pois, o mesmo em decorrência do excesso de responsabilidades da sua prática assume 

funções outras direcionadas ao gerenciamento, o que pode representar o principal motivo da sua não realização em 

algumas equipes de Saúde da Família pesquisadas. Espera-se assim que este estudo contribua para a identificação das 

dificuldades que o enfermeiro encontra ao atender o cliente idoso, subsidiando intervenções que melhorem o atendimento 

a população idosa.  

Ressalta-se ainda que os estudos que abordam a assistência pelo enfermeiro da APS ao idoso são escassos, 

sobretudo quando relacionados à importância em se diferenciar senescência de senilidade. 
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