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COMPREENDENDO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM  

GERONTOLÓGICA/GERIÁTRICA 

 

RESUMO 

 Estudo do tipo revisão narrativa, cujo objetivo é compreender o que tem sido 

discutido sobre a formação profissional em enfermagem gerontológica/geriátrica. Os 

resultados preliminares apontam 1980 como marco das pesquisas e no começo do 

século XXI um aumento vertiginoso de grupos de pesquisa sobre a temática. No 

entanto, nos cursos de enfermagem, evidencia-se lentidão para inserção de 

conteúdo específico e a necessidade de formação para a enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO  

A estimativa de vida da população idosa no Brasil vem crescendo 

progressivamente nas últimas décadas, passou de aproximadamente de 7 milhões 

de pessoas na década de 80 para 11 milhões na década de 901. 

Essa mudança demográfica causará aumento das doenças crônico-

degenerativas e maior demanda de cuidados. Esta questão impactará na forma de 

assistência aos idosos, nas políticas públicas de atenção à saúde do idoso, 

preservação da autonomia e valorização das redes de suporte social2. 

DESENVOLVIMENTO 

O maior contingente de idosos e a falta de preparo dos profissionais de 

enfermagem, suscita o preparo e sensibilização para atender a demanda de 

cuidados decorrentes do envelhecimento3, sendo assim, o profissional de 

enfermagem precisa de qualificação e instrumentalização4-5. 

Diante do exposto, entendemos ser relevante caracterizar as publicações 

sobre capacitação profissional em enfermagem geriátrica e gerontológica.  

OBJETIVO 

Compreender o que tem sido discutido sobre a formação profissional em 

enfermagem gerontológica/geriátrica. 

MÉTODOLOGIA 

É um estudo do tipo revisão narrativa, compreendendo o período de 2008 a 

2018. Critérios de inclusão: artigos escritos em português, inglês ou espanhol, 

publicados nos últimos dez anos e disponíveis na íntegra. Critérios de exclusão: artigos 

em outros idiomas, não disponibilizados na íntegra e publicação anterior a 2008.  
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Para a localização do material foi feita busca nas bases de dados LILACS - 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde; SciELO – Scientific 

Electronic Library Online; BDENF - Base de dados de Enfermagem, por meio da 

associação ou interseção dos termos: enfermagem, capacitação profissional, 

educação em enfermagem, enfermagem geriátrica, gerontologia e geriatria. Foram 

localizados até o momento dez artigos que respondem aos critérios de inclusão e ao 

objetivo do estudo.  

O processo de avaliação e análise do material bibliográfico seguiu a seguinte 

trajetória: 1ª etapa – leitura e análise inicial para identificar a pertinência do material 

e enquadramento nos critérios de inclusão; 2ª etapa –   leitura exaustiva, resenha e 

fichamento do material para extração das informações que respondem ao nosso 

objetivo; 3ª etapa – Análise comparativa que compreende a organização e análise 

dos resultados. Os dados serão apresentados de forma descritiva. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A década de 1970 foi marcada pela carência de pesquisadores voltados para 

o tema idoso/envelhecimento e consequentemente a baixa produção de pesquisas 

nesta área do saber5.  

O marco inicial de estudos sobre o envelhecimento tem início na década de 

1980, neste período foram criados três grupos de pesquisa cuja linha de era o 

envelhecimento. A preocupação de pesquisadores com o envelhecimento 

populacional fez com que no começo do século XXI o número de grupos de 

pesquisa sobre envelhecimento aumentasse para 33. Esse contingente mostra 

maior preparo dos pesquisadores e dos profissionais de enfermagem6. 

A inserção de conteúdo específico ou mesmo disciplina que aborde os temas 

geriatria/gerontologia nos cursos de enfermagem vem acontecendo de maneira 

lenta, fato que não corresponde a realidade demográfica atual5. 

É imperativo desenvolver cursos de formação que capacitem os profissionais 

de enfermagem para atender e compreender a especificidade do idoso7 tendo em 

vista, a demanda cada vez maior de pacientes presentes nos diversos serviços de 

saúde4.  

Existe uma dissonância entre a capacitação dos profissionais e assistência de 

enfermagem prestada ao idoso1. Desta maneira, o profissional de enfermagem 

precisa se capacitar e desenvolver habilidades para a prestação de cuidados 

gerontogeriátricos4. 
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