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RESUMO 

O envelhecimento é uma ocorrência normal que engloba todas as experiências de 

vida, assim sendo o cuidado e as preocupações com os idosos não podem ser 

limitados. Sendo de extrema importância que os acadêmicos compartilhem com a 

sociedade os saberes adquiridos dentro da Universidade. Portanto, o principal 

objetivo do presente estudo é promover educação em saúde por acadêmicos 

durante a alta hospitalar para a população de idosos e seus familiares. 

 

INTRODUÇÃO 

O envelhecimento, processo normal de alteração relacionado com o tempo, começa 

com o nascimento e prossegue durante toda a vida. O aumento da expectativa de 

vida aumentou rapidamente e à medida que a população de idosos aumenta o 

número de pessoas que vivem em uma faixa etária muito avançada também 

aumentará1,2,3,4,5. 

A sociedade e em particular, os profissionais da saúde, serão desafiados a idealizar 

estratégias que abordem a maior prevalência da doença dentro da população idosa. 

Muitas condições crônicas comumente encontradas entre as pessoas idosas podem 

ser controladas, limitadas e, até mesmo, evitadas. É mais provável que as pessoas 

idosas mantenham a boa saúde e a independência funcional quando estão 

disponíveis os serviços de apoio apropriados baseados nas especificidades da 

comunidade em que estão inseridas1, 2, 3, 4,5. 

Como o envelhecimento é uma ocorrência normal que engloba todas as 

experiências de vida, o cuidado e as preocupações com os idosos não podem ser 

limitados. Uma equipe interdisciplinar deve combinar a experiência e os recursos 

para fornecer as definições em todos os aspectos do processo de envelhecimento. A 

enfermeira pode encorajar a pessoa idosa a preparar diretrizes antecipadas para a 

futura tomada de decisões no caso da incapacitação. O planejamento para os 

cuidados e a compreensão das questões psicossociais que a pessoa idosa enfrenta 

deve ser realizado no contexto familiar. Se ocorrerem necessidades e dependências, 

o cônjuge frequentemente assume o papel de cuidador primário. Na ausência do 

cônjuge um filho adulto geralmente assume as responsabilidades de cuidador e 

pode, futuramente, precisar de ajuda para o fornecimento de cuidados de apoio. A 

família é uma importante fonte de apoio para as pessoas idosas, aproximadamente 

81% dos idosos vivem com os filhos1,2,3,4,5. 



De acordo com as normas do Programa de Educação Tutorial (PET) é de extrema 

importância que os acadêmicos ultrapassem compartilhem com a sociedade os 

saberes adquiridos dentro da Universidade. Uma especificidade do acadêmico de 

enfermagem é a aquisição da competência da comunicação no seu processo de 

formação a fim de tornarem efetivas as ações de educação em saúde, participar 

como mediador do processo de tornar o idoso agente e sujeito ativo de cuidado com 

sua própria saúde torna-se uma oportunidade ímpar no processo de construção da 

identidade profissional. 

OBJETIVOS 

Capacitar os acadêmicos do curso de Enfermagem na socialização de informações 

acerca de questões gerais relacionadas ao envelhecimento e específicas sobre 

cuidados com idosos; visualizar o idoso como cidadão; promover educação em 

saúde durante a alta hospitalar para a população de idosos e seus familiares. 

METODOLOGIA  

Trata-se de um projeto de Extensão denominado “cuidados sobre os efeitos do 

envelhecimento na população idosa” do Programa de Educação Tutorial da 

Faculdade de Enfermagem da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. O 

projeto está em andamento, sendo realizado em uma unidade de internação do 

Hospital e Maternidade Celso Pierro. Os alunos se dividiram em duplas e 

diariamente se deslocam para a unidade de internação, a fim de realizarem os 

procedimentos e orientações de alta hospitalar. Para tanto, realizou-se a autorização 

da enfermeira executiva para a utilização dos instrumentos existentes de orientação 

de alta hospitalar para pacientes com Diabete Mellitus, pacientes estomizados, 

pacientes traqueostomizados, pacientes com hipertensão arterial e sonda enteral 

acima de 60 anos. Os estudantes realizaram uma sessão de estudos sobre as 

doenças acima descritas, bem como dos cuidados de enfermagem a serem 

dispensados aos pacientes com sonda enteral e cânula de traquestomia. 

Posteriormente realizou-se o estudo e análise dos instrumentos de orientação de 

alta existentes na unidade de internação, como forma de se capacitarem para 

orientar os idosos para a alta. A partir da segunda semana de agosto do corrente 

ano, diariamente a dupla de alunos previamente escalada identificam os pacientes 

que irão receber alta, anotam em impresso próprio a data da alta, as iniciais dos 

pacientes, a especialidade assistida, idade, tipo de orientação que recebeu, se 

possui acompanhantes e qual o centro de saúde a que pertence. 



DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados obtidos até o momento são considerados satisfatórios, tanto por parte 

dos pacientes que validam a informação obtida, quanto pelos alunos que estão 

vivenciando a educação em saúde, e neste projeto, como principal estratégia na 

mudança de hábitos dos idosos. Os idosos que receberam alta com orientação dos 

estudantes em sua maioria são do sexo masculino em idade entre 60 e 70 anos. 

Todos estavam com acompanhantes no momento da orientação. Apenas três 

pacientes eram da Unidade Básica de Saúde Integração, que prevê a contra 

referencia, pelas mesmas estudantes. 

CONCLUSÃO 

O projeto de orientação de alta vem ocupando um espaço muito importante no que 

se diz respeito em agregar conhecimento, tanto para os acadêmicos responsáveis 

pela atividade, quanto para os pacientes que recebem estas orientações. Dessa 

forma, esperamos que este projeto possa continuar trazendo bons resultados e que 

vá ao encontro com o nosso objetivo, que visa capacitar os acadêmicos, 

incentivando o autocuidado por parte dos pacientes com auxílio dos familiares 

inseridos nesse processo. 

DESCRITORES: Enfermagem, Alta Hospitalar, Saúde do Idoso. 
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