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ENVELHECIMENTO POPULACIONAL: DESAFIOS ENFRENTADOS PELO 

ENFERMEIRO 

 

RESUMO 

Introdução: a transição demográfica e epidemiológica no Brasil explicita 

fragilidades na saúde dos idosos e traz à tona a necessidade de o enfermeiro 

conhecer os desafios que se apresentam com essa nova realidade. O objetivo 

deste estudo é conhecer os principais desafios que serão enfrentados pelo 

enfermeiro diante do envelhecimento populacional. Método: Estudo do tipo 

revisão narrativa, compreendendo o período de 2007 a 2017. Critérios de 

inclusão: artigos em língua portuguesa, disponíveis na íntegra. A busca nas 

bases de dados LILACS; SciELO; BDENF, por meio da associação ou interseção 

dos termos: Atenção Primária à Saúde; Desafios; Enfermagem; Enfermagem 

geriátrica; Envelhecimento; Envelhecimento da população; Papel do Profissional 

de Enfermagem e Prática profissional, resultaram até o momento em 13 artigos 

que respondem aos critérios de inclusão. Resultados preliminares: os desafios 

dizem respeito à falta de formação relacionada à enfermagem geriátrica e 

gerontológica; superar dificuldades na abordagem do idoso e 

familiares/cuidadores; sistematizar a assistência gerontológica. 

 

INTRODUÇÃO 

Atrelado ao processo de transição demográfica e epidemiológica no Brasil 

emergem pontos frágeis ligados a questão da saúde da população que 

envelhece. 

Nesse sentido, Veras (2009) afirma que: 

A velocidade do processo de transição demográfica e epidemiológica vivido 
pelo País nas últimas décadas traz uma série de questões cruciais para 
gestores e pesquisadores dos sistemas de saúde, com repercussões para a 
sociedade como um todo, especialmente num contexto de acentuada 
desigualdade social, pobreza e fragilidade das instituições. 

A desigualdade social, pobreza e fragilidade citadas por Veras (2009), trazem 

consigo, uma maior deterioração física do indivíduo que envelhece necessitando 
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desta maneira, de uma intervenção por parte dos profissionais de saúde, dentre 

eles, o enfermeiro. 

Desta maneira, entende-se que o aumento da demanda de idosos em busca de 

assistência traz à tona a necessidade de o enfermeiro conhecer os desafios que 

se apresentam com essa nova realidade. 

OBJETIVOS 

Conhecer os principais desafios que serão enfrentados pelo enfermeiro diante do 

envelhecimento populacional. 

METODOLOGIA 

É um estudo do tipo revisão narrativa, compreendendo o período de 2007 a 

2017. Os critérios de inclusão são artigos escritos em língua portuguesa, 

publicados nos últimos dez anos e disponíveis na íntegra. Para a localização do 

material foi feita busca nas bases de dados LILACS - Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde; SciELO - ScientificElectronic Library Online; 

BDENF - Base de dados de Enfermagem, por meio da associação ou interseção 

dos termos Atenção Primária à Saúde; Desafios; Enfermagem; Enfermagem 

geriátrica; Envelhecimento; Envelhecimento da população; Papel do Profissional 

de Enfermagem e Prática profissional. Foram localizados até o momento 13 

artigos que respondiam aos critérios de inclusão e ao objetivo do estudo. 

DESENVOLVIMENTO 

O envelhecimento populacional é uma realidade que impacta no sistema de 

saúde e consequentemente na assistência prestada pelos diversos profissionais. 

Nesse sentido, Bretanha, Amestoy, Thumé (2013) referem que para atender 

eficientemente e de forma organizada essa demanda crescente de idosos, o 

sistema de saúde precisa estar preparado para desenvolver ações baseadas na 

integralidade. 

Corroborando com essa visão, Oliveira, Tavares (2010) ressaltam que pelo fato 

da Estratégia de Saúde da Família (ESF) estar mais próxima da comunidade, se 

mostra como o sítio de inclusão dos idosos com vistas à prevenção de doenças e 

promoção de saúde.  
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Nesse sentido, Silva, Santos (2015) refere que os profissionais que atuam na 

ESF, dentre eles, o enfermeiro, se encontram diante de um grande desafio para 

atender a demanda que se apresenta com o processo de envelhecimento da 

população. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Dentre os artigos analisados até o momento, os desafios identificados dizem 

respeito à falta de formação e aprimoramento para atuar no atendimento da 

população idosa, a dificuldades para obtenção de informações que possibilitem a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem e a orientação de 

familiares/cuidadores. 
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