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RESUMO 
Objetivo: aprofundar o conhecimento científico acerca da atuação enfermeiro na enfermagem gerontológica. Me-
todologia: revisão integrativa da literatura nacional que se deu através de busca na base de dados eletrônica da 
SCIELO. Como critério de inclusão dos estudos utilizou-se o recorte temporal do ano de 2009 a 2015. Resultados: 
15% das publicações foram referentes ao ano de 2009, 17,5% publicados respectivamente nos anos de 2010, 2013 e 
2014; 10% abrangem os anos de 2011 e 2015 e por fim, 12,5%,no ano de 2012. Dos 4 artigos encontrados em 2011, 
não foram selecionadas publicações (0%), por estes não atenderem aos critérios metodológicos. Conclusão: o en-
fermeiro na gerontologia deve atuar na promoção na autoestima, autocuidado, interação social e o suporte familiar 
no idoso visando o bem estar do mesmo para que possam desenvolver suas habilidades com qualidade. Descritores: 
Enfermeiro; Gerontologia, idoso, saúde do idoso. 
 
ABSTRACT 
Objective: to deepen the scientific knowledge about nursing performance in gerontological nursing. Methods: inte-
grative review of the national literature that was conducted through a search in the electronic database of SCIELO. 
As criterion of inclusion of the studies was used the temporal cut of the year from 2009 to 2015. Results: 15% of the 
publications were related to the year 2009, 17.5% published respectively in the years 2010, 2013 and 2014; 10% 
cover the years 2011 and 2015 and finally 12.5% in the year 2012. Of the 4 articles found in 2011, no publications 
(0%) were selected because they did not meet the methodological criteria. Conclusion: it is concluded that nurses 
in gerontology should act in the promotion of self-esteem, self-care, social interaction and family support in the 
elderly, aiming the well-being of the same so that they can develop their skills with quality. Descriptors: Nurse; 
Gerontology, elderly, elderly´s health. 
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O envelhecimento compreende os 

processos de transformações do organismo 

humano, incluindo uma desorganização cres-

cente do sistema corporal, determinada por 

elementos biológicos, genéticos, ecológicos, 

psicológicos e socioculturais. Trata-se de um 

processo benigno e não patológico. Um pro-

cesso vital até certo modo modificável, com 

o enfoque do envelhecimento saudável pre-

vê a defesa da pessoa idosa na família e so-

ciedade, de um modo participativo, constru-

tivo e envolvendo a inclusão social em todos 

os aspectos1. 

De acordo com o último Censo Demo-

gráfico que foi realizado nacionalmente 

(2010) constatou-se que no ano de 2025 o 

Brasil será o sexto país do mundo com maior 

número de idosos, devido à baixa taxa de 

fecundidade e mortalidade e, ao maior aces-

so da população aos serviços de saúde e a 

melhores condições de vida2. 

A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) definiu como idoso aquele com 65 a-

nos ou mais de idade, para os indivíduos de 

países desenvolvidos e 60 anos ou mais de 

idade para indivíduos de países subdesenvol-

vidos3. 

Conceitua-se como saúde nessa faixa 

populacional a presença ou ausência de do-

ença ou agravo com elevado nível de inde-

pendência e autonomia. Neste caso, a avali-

ação multidimensional é indispensável, le-

vando ao bem-estar biopsicossocial e a ne-

cessidade de ações integradas da equipe 

multidisciplinar3. 

Segundo o Estatuto do Idoso (Lei 

10.741 de 01 de outubro de 2003), as pesso-

as com idade igual ou superior a 60 (sessen-

ta) anos, têm o direito de todas as oportuni-

dades e facilidades, para preservação de sua 

saúde física, mental, aperfeiçoamento mo-

ral, intelectual, espiritual e social, em con-

dições de liberdade e dignidade4. 

Nesse contexto, a gerontologia é defi-

nida pela Organização Mundial De Saúde co-

mo a área de conhecimento científico volta-

do para o estudo do envelhecimento, inclu-

indo os aspectos clínicos e suas limitações, 

biológicas, condições psicológicas, ambien-

tais, sociais e econômicas3. 

O crescimento da Gerontologia no país 

tem se dado muito pela participação do con-

junto dos profissionais especialistas na Soci-

edade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 

que contribui para promover o desenvolvi-

mento da área, realizando eventos de várias 

naturezas e capacitando os profissionais que 

atuam na área5. 

O enfermeiro na área de cuidado do 

idoso tem um papel relevante na avaliação 

funcional do indivíduo na terceira idade e 

este profissional deve estar inserido na e-

quipe interdisciplinar, com ênfase no cuida-

do autônomo e competente, dirigido não 

somente à pessoa idosa, mas também aos 

familiares5. 

A enfermagem gerontológica busca 

quantificar-se possibilitando um entendi-

mento de acordo com a necessidade e a 



ISSN: 2526-4389 

Rev. Eletr. Evid & Enferm. 2017;1(1) 

complexidade da relação do saber e fazer 

em enfermagem, exigindo conhecimentos e 

ações que deem suporte para o suprimento 

das necessidades dos indivíduos desta faixa 

etária(1,5). Objetiva-se identificar os proble-

mas para promover melhoria na qualidade 

da assistência e prevenir complicações se-

cundárias decorrentes ao estado de senilida-

de ou senescência5,6. 

Diante desta temática, espera-se que 

este estudo forneça importantes informa-

ções e conhecimento sobre prevenção, pro-

moção e recuperação da saúde do idoso. 

 

Aprofundar o conhecimento científico 

acerca da atuação do enfermeiro na enfer-

magem gerontologia. 

 

Trata-se de uma pesquisa de revisão 

integrativa da literatura. Foram percorridas 

as seguintes etapas para elaboração: estabe-

lecimento da hipótese ou questão da pesqui-

sa; amostragem ou busca na literatura; ca-

tegorização dos estudos; avaliação dos estu-

dos incluídos na revisão; interpretação dos 

resultados e síntese do conhecimento ou 

apresentação da revisão7. 

Inicialmente a revisão se deu através 

da elaboração da questão da pesquisa, apre-

sentando como pergunta problema: qual é a 

atuação do enfermeiro na enfermagem ge-

rontológica?  

Para embasamento científico, foi rea-

lizada uma busca na plataforma eletrônica 

da Scientific Electronic Library (SCIELO) a-

través dos seguintes descritores: enfermeiro; 

gerontologia, enfermagem gerontológica e 

idoso. 

Como critério de inclusão dos estudos 

utilizou-se artigos científicos na língua por-

tuguesa que contemplaram o tema proposto. 

A delimitação temporal se deu entre 2009 a 

2015. 

Os critérios de exclusão estabelecidos 

foram estudos secundários como publicações 

referentes à carta ao leitor, duplicatas, co-

mentários, opiniões sem fundamentos, análi-

se de literatura sem revisão sistematizada 

referente aos artigos e publicações anterio-

res a 2009, bem como os que não apresenta-

ram resumos e os repetidos nos bancos de 

dados.  

Avaliou-se inicialmente o título, o re-

sumo dos artigos e se estes se encontravam 

disponíveis na íntegra. 

A partir dos critérios de inclusão e ex-

clusão foram encontrados 40 artigos científi-

cos contemplando o tema a ser discutido. 

Após leitura e análise minuciosa, 13 artigos 

científicos foram selecionados para análise, 

de forma a proporcionar ao leitor uma maior 

compreensão frente ao tema em ques-

tão1,6,8,14. 

Para coleta de dados foi utilizado um 

questionário no intuito de compilar as se-

guintes informações referentesaos artigos 

selecionados: identificação do artigo origi-

nal, caráter metodológico, principais acha-

dos e conclusão. A análise de resultados foi 

apresentada no quadro sinóptico com as se-
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guintes informações: título do artigo, autori-

a, periódico, ano, resultados, síntese das 

conclusões/recomendações.   

 

A partir da base de dados selecionou-

se 13 artigos tendo como foco a atuação do 

enfermeiro na enfermagem gerontológica, 

conforme apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1. Número de artigos encontrados x selecionados de 2009 a 2015. 

                      Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

Em relação aos artigos encontrados, 

destaca-se que 15% das publicações foram 

referentes ao ano de 2009, 17,5% publicados 

respectivamente nos anos de 2010, 2013 e 

2014; 10% abrangem os anos de 2011 e 2015 

e por fim, 12,5%, no ano de 2012. Dos 4 arti-

gos encontrados em 2011, não foram sele-

cionadas publicações (0%), por estes não a-

tenderem aos critérios metodológicos. 

Em relação ao local de publicação 

destacam-se: Revista da Escola de Enferma-

gem da USP (1); Revista Brasileira de Geria-

tria e Gerontologia (1); Revista Brasileira de 

Ciências do Envelhecimento Humano (1); 

Revista Pesquisa Saúde (1); Revista Amazo-

nense de Geriatria e Gerontologia (1); Sana-

re (1); Estudos Interdisciplinares sobre o En-

velhecimento (2); Texto Contexto Enferma-

gem (2); Revista Enfermagem UFPE online; 

Revista Brasileira de Enfermagem (2). 

A figura 2 mostrou a síntese dos arti-

gos científicos, incluída na presente revisão 

integrativa. A análise ocorreu através da 

interpretação de informações, tendo em vis-

ta a síntese do diálogo dos autores selecio-

nados, apresentando pontos em comum. 
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Figura 2. Síntese dos artigos 

TÍTULO DO ARTIGO 
AUTORIA/ 

ANO 
PERIÓDICOS PRINCIPAIS ACHADOS 

Cuidados de enfermagem 
ao idoso com demência 
que apresenta sintomas 
comportamentais8 

Pestana, 
Caldas., 

2009 

Revista Bra-
sileira de 

Enfermagem 

A assistência de enfermagem gerontológica 
prestada ao idoso demenciado, juntamente 
com a participação ativa da família, visa mi-
nimizar e manejar os sintomas comportamen-
tais. 

A Enfermagem Construin-
do Significados a partir 
de sua Interação Social 
com Idosos Hospitaliza-
dos12 

Leite, Gon-
çalves., 

2009 

Texto Con-
texto Enfer-

magem 

Notou-se a interação da enfermagem ao pres-
tar cuidados com o paciente idoso, bem como 
a necessidade de conhecimentos específicos 
de atributo pessoal de vocação para cuidar de 
idosos. 

Evidências de ações de 
enfermagem promoção da 
saúde para um envelhe-
cimento ativo: revisão 
Integrativa9 

Freitas. et 
al., 2010 

Estudo Inter-
disciplinar 
sobre o En-
velhecimen-

to 

Trata-se de uma competência importante e 
inerente do trabalho do enfermeiro que re-
quer um pensar crítico propondo ações trans-
formadoras que direcionem o indivíduo a sua 
autonomia. 

Atenção ao idoso na es-
tratégia de saúde da fa-
mília: Atuação do enfer-
meiro10 

Oliveira e 
Tavares, 

2010 

Revista da 
Escola de 

Enfermagem 
da USP 

O enfermeiro, com sua autonomia realiza 
ações de enfermagem a serem prestadas nos 
problemas detectados, ou seja, a consulta de 
enfermagem ao idoso, identificando possíveis 
dificuldades na atenção à saúde do idoso. 

Atenção integral no cui-
dado familiar do idoso: 
desafios para a enferma-
gem gerontológica no 
contexto da estratégia de 
saúde da família11 

Portel-
la,2010 

Revista Bra-
sileira de 

Enfermagem 
de Geriatria 
e Gerontolo-

gia 

Quando se pensa na atenção integral ao cui-
dador familiar do idoso, é imprescindível o 
diagnóstico das necessidades dos cuidadores. 

Desafios e Perspectivas 
da enfermagem geronto-
lógica: o olhar dos en-
fermeiros13 

Portel-
la,Dias,Dias

,2012 

Revista Bra-
sileira de 

Ciências do 
Envelheci-
mento Hu-

mano 

A qualificação do cuidado da pessoa idosa, 
nesse contexto, tem estreita relação com o 
nível de conhecimento dos profissionais da 
enfermagem. Conhecer os desafios e as pers-
pectivas do enfermeiro no cuidado do idoso no 
âmbito das instituições de longa permanência 
para idosos. 

Departamento Científico 
de Enfermagem Geronto-
lógica da Associação Brasi-
leira de Enfermagem5 

Alvarez. et 
al., 2013 

Revista Bra-
sileira de 

Enfermagem 

A Enfermagem Gerontológica vem sendo im-
pulsionada a dar respostas concretas para o 
cuidado ao idoso e à família que toma para si 
essa responsabilidade sem se descuidar da 
qualidade do cuidado prestado em instituições 
assistenciais.  

Gerontologia e a arte de 
cuidar em enfermagem: 
Revisão Integrativa da 
Literatura3 
 

Arrais. et 
al., 2013 

Revista Pes-
quisa e Saú-

de. 

Quando o paciente esta inserido em uma e-
quipe Interdisciplinar, a enfermagem, assim 
como cada membro, deve assistir ao idoso de 
maneira individualizada. A enfermagem ge-
rontológica, atua no processo de envelheci-
mento e da velhice, favorecendo a eliminação 
de preconceitos comuns das pessoas em rela-
ção a esse processo e preparando os profissio-
nais para atenderem essa população. 

O Enfermeiro na Promo-
ção da qualidade de vida 
dos idosos2 

Agui-
ar,2013 

Revista Ama-
zonense de 
Geriatria e 

Gerontologi-
a. 

O envelhecimento da população brasileira 
está acontecendo de fato e a atuação do en-
fermeiro na promoção da qualidade de vida 
dos idosos, tem a finalidade de proporcionar 
um envelhecer ativo e saudável. 

      Fonte: elaborado pelos autores. 
 

  



ISSN: 2526-4389 

Rev. Eletr. Evid & Enferm. 2017;1(1) 

Figura 2. Síntese dos artigos (Continuação) 

TÍTULO DO ARTIGO 
AUTORIA/ 

ANO 
PERIÓDICOS PRINCIPAIS ACHADOS 

Assistência Domiciliar ao 
Idoso no Contexto da Es-
tratégia Saúde da Família: 
Analise Da Produção Cien-
tifica14 

Muniz. 
et al., 2014 

Sanare 

A atenção domiciliária é uma prática do tra-
balho em saúde que visa a assistir o indivíduo 
e a família no espaço domiciliar de forma 
integral, nos aspectos de promoção, preven-
ção, recuperação e reabilitação. A comunica-
ção interpessoal adequada e o respeito às 
diferenças visa dar maior flexibilidade ao 
processo de cuidar no domicílio. 

Revistando o Estatuto do 
Idoso Na Perspectiva do 
Estado Democrático de 
Direito4 

Bomtem-
po., 2014 

Estudo Inter-
disciplinar 

de Envelhe-
cimento 

O idoso goza de todos os direitos fundamen-
tais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo 
da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-lhe, por lei ou por outros meios. 
Deve-se atuar no sentido de promoção dos 
direitos daqueles que em situações de vulne-
rabilidade merecem e precisam uma atenção 
especial. 

A Práxis Do Enfermeiro da 
Estratégia De Saúde Da 
Família e o Cuidado ao 
Idoso6 
 

Silva e 
Santos., 

2015 

Texto Con-
texto Enfer-

magem 

O Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Famí-
lia (ESF) terá que lidar com o envelhecimen-
to, com a dependência já instalada, é impres-
cindível que se aproprie de conhecimentos 
gerontológicos. Os idosos em sua maioria es-
tão em boas condições físicas de saúde, po-
rém, à medida que envelhecem, tornam-se 
mais propensos a se debilitarem e necessita-
rem deajuda. 

Contextualização do Enve-
lhecimento Saudável Na 
Produção Cientifica Brasi-
leira1 

Medeiros. 
et al., 2015 

Revista de 
Enfermagem 
UFPE online 

A atuação do idoso nos diferentes contextos 
sociais e a elaboração de novos significados 
para a vida avançada, de modo a incentivar o 
envelhecimento saudável. O bem-estar na 
velhice, ou a saúde, demonstra-se nas parti-
cipações de idosos em atividades sociais, eco-
nômicas, espirituais, culturais e civis. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

O enfermeiro gerontológico como figura 

central para o estilo de vida do idoso 

Evidenciou-se que o enfermeiro tem 

um papel importante quanto à avaliação 

funcional do idoso que permite uma visão 

mais precisa quanto à severidade da doença 

e ao impacto da comorbidade, com análise 

no desempenho das atividades da vida diária 

visando sua reabilitação2. Além disso, pro-

mover a autoestima, autocuidado, interação 

social, suporte familiar, atividade intelectu-

al e o bem-estar para que estes possam de-

senvolver habilidades e elevar seus níveis de 

qualidades de vida6-10.  

O enfermeiro Gerontológico centra-se 

na promoção de uma vida saudável para o 

idoso, sendo que a prática do cuidado e edu-

cação para a vida é enfatizada nos ensina-

mentos sobre a revisão dos estilos de vida 

saudáveis do seu paciente, que ao exercer 

atividades cotidianas, de controle apropria-

do das eventuais condições de cronicidade 

sofrida, bem como de prevenção, facilita ao 

enfermeiro Gerontológico perceber os fato-

res de risco, específicos da velhice2. 
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Atenção básica: o enfermeiro frente às 

necessidades da população idosa 

Dois estudos6,10 enfatizam que o papel 

do enfermeiro gerontológico na atenção bá-

sica de saúde tem como prioridade a conso-

lidação e qualificação, exigindo dos profis-

sionais aptos o desenvolvimento de atitudes 

efetivas e de impacto na atenção à saúde do 

idoso, analisando a condição do cuidador, 

família e agir, no intuito de propor a imple-

mentação de propostas educativas visando 

um cuidado integral e humanizado.  

O trabalho do Enfermeiro junto com a 

equipe da Estratégia de Saúda Família (ESF) 

tem como objetivo responder às necessida-

des de saúde da população idosa que se en-

contra com perdas funcionais e dependência 

para a realização das atividades da vida diá-

ria6. 

Um estudo12 afirma que o conheci-

mento do enfermeiro em relação às questões 

gerontológicas deve ser utilizado para pre-

venção, promoção e recuperação da saúde 

do idoso, principalmente quando inseridos 

na equipe de Instituição de Longa Perma-

nência para idosos. Neste caso, é necessário 

que desenvolvam suas atividades, conside-

rando os aspectos biopsicossociais e espiri-

tuais do paciente e da família13-14.  

Gerenciar o cuidado do idoso requer 

do enfermeiro capacidade, conhecimento 

técnico, assistencial e administrativo para 

prestação de um atendimento em sintonia 

com a multidimensionalidade do ser enve-

lhecente. Além disso, exige compromisso 

ético-profissional, com ênfase na competên-

cia e qualificação do processo de trabalho. 

Com isso, é possível visar melhor qualidade 

de vida ao idoso, seja numa instituição de 

longa permanência para idosos, hospitaliza-

dos, ou dentro de sua própria moradia12. 

Portanto, pode-se dizer que o conhe-

cimento acerca do processo de envelheci-

mento e demais questões é essencial e in-

dispensável para que o Enfermeiro em Ge-

rontologia se responsabilize pelo cuidado dos 

idosos, independente do serviço de saúde11. 

 

Considera-se que o enfermeiro geron-

tólogo deve atuar na promoção na autoesti-

ma, autocuidado, interação social e o supor-

te familiar ao idoso, como também na reali-

zação de ações educativas visando o bem-

estar para o desenvolvimento de suas habili-

dades, que elevem o nível de qualidade de 

vida. 

O desenvolvimento deste estudo per-

mitiu identificar a importância da atuação 

do enfermeiro na enfermagem gerontológica 

com ênfase na expansão da especialidade, 

visando uma melhoria na qualidade de vida 

do idoso e o que este ramo profissional pode 

proporcionar a esta população específica. 

A obtenção de informações através 

dos avanços trazidos pelo Estatuto do Idoso 

agrega um conhecimento para favorecer a 

melhor qualidade de vida do idoso, assim 

torna-se relevante e necessário a compreen-

são do processo de envelhecimento desde a 

graduação para que se possa atender uma 

demanda específica com competência e au-
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tonomia, realizando assim, ações educativas 

para a promoção de um envelhecimento ati-

vo e saudável. 
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