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INTRODUÇÃO 

Envelhecimento é um processo natural que afeta o organismo e suas funções 

em conjunto. Falamos de senescência em oposição à senilidade, que define o 

envelhecimento patológico. O estudo do envelhecimento nos diferentes 

domínios é chamado de gerontologia e a geriatria é a disciplina médica que 

cuida das pessoas mais velhas. O processo de envelhecimento ocorre desde o 

inicio do nascimento e tem uma acentuação com sinais normalmente a partir 

dos 60 anos, os quais chamamos de marcas do tempo vivido. 

O envelhecimento mundial é um fenômeno ao qual mesmo os países mais rico 

e poderoso ainda estão tentando se adaptar. O que era privilegio de alguns 

poucos passou a ser experiencia de um numero crescente de pessoas em todo 

o mundo.Envelhecer nesse século,não e mais proeza de uma pequena parcela 

da população(PRESSER,2005) Apud Menegocio (2008). 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o (IBGE) 

a população brasileira acima de 60 anos está vivendo mas isso se torna um  

privilégio em envelhecer com saúde. A expectava de vida esta  aumento isso 

se dá pela baixa mortalidade e melhora na qualidade de vida, o acesso a saúde 

e recurso tecnológico esse processo de crescimento afeta o País por ser um 

país em desenvolvimento ,o grande problema observado nesse  avanço da 

longevidade e que a sociedade não está preparada para conviver com O 

envelhecimento é hoje um fenômeno universal. Para a OMS, até o ano de 

2025, a população idosa no Brasil, crescerá 16 vezes, contra cinco vezes da 

população total. Isso classificará o país como a sexta população do mundo em 

idosos, correspondendo a mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos de 

idade ou mais (GUTIEREZ et al, 2011). Deste modo, a longevidade está 

associada a esse novo grupo potencialmente ativo.  

.Segundo a Revista de Geriatria, (2016) o envelhecimento populacional traz 

consigo problema de saúde que desafiam os sistemas de saúde e da 

previdência social . Quando se trata de problema de saúde e de fundamental 

importância que seja avaliado minuciosamente porque o idoso acometido por 

uma doença tem dificuldade de se relacionar no meio em que vive se tornando 

vulnerável ao abandono e a exclusão social. Na área da saúde a avaliação 



acontece por meio do diagnostico medico ou de enfermagem que após 

apresentar os sintomas o idoso procura o serviço de saúde para buscar o 

tratamento o objetivo do diagnostico criar alternativa para a intervenção do 

cuidado. Na enfermagem temos o Nortth American Nursing Diognosis 

Association (NANDA,2018) é: 

O Diagnostico de Enfermagem é um julgamento clinico sobre as resposta do 

indivíduo, da família ou da comunidade aos problema de saúde, processos 

vitais reais ou potenciais .O diagnóstico proporciona  a base para seleção das 

intervenções de enfermagem visando ao alcance de resultados pelos quais a 

enfermeira e responsável . 

A enfermagem tem como principal preocupação a necessidade do indivíduo de 

auto-cuidar-se e a provisão e manutenção deste auto-cuidado de uma forma 

contínua, de modo a manter a vida e a saúde, recuperar a doença ou dano e 

enfrentar seus efeitos, deste modo é fundamental a identificação dessas 

necessidades a partir dos diagnósticos de enfermagem. 

A Teoria do Autocuidado engloba o autocuidado, a atividade de autocuidado  

sendo importante a estimulação das ações que são possíveis de ser realizadas 

sem auxilio da enfermagem. O autocuidado é uma função humana reguladora 

que as pessoas desempenham deliberadamente por si próprias ou que alguém 

a execute por eles para preservar a vida, a saúde, o desenvolvimento e o bem 

estar, o papel da enfermagem é identificar essas necessidades e auxiliar 

nestas ações que o paciente pode fazer por sozinho. (QUEIRÓS. ET.AL, 2014) 

 

OBJETIVOS 

Identificar os diagnósticos de enfermagem em idoso residente em instituição de 

longa permanência com comprometimento da função musculo esquelético. 

Explorar os fatores relacionados e características definidoras dos diagnósticos 

de enfermagem encontrados. 

Fomentar a teoria de Oren como ferramenta auxiliar no processo do cuidar em 

idosos institucionalizados 



RECURSO METODOLOGICO 

Esta pesquisa trata-se de um levantamento bibliográfico inicial a cerca do 

assunto, identificando artigos, periódicos, literatura específica. Pretende-se 

também uma pesquisa de caráter exploratória e descritiva e pesquisa de 

campo, com implementação de anamnese e formulário de identificação de 

diagnósticos de enfermagem voltados para o Auto Cuidado de pacientes 

residentes em instituição de longa permanência para idosos no interior de uma 

cidade do estado de São Paulo. 

Toda pesquisa bibliográfica implica num procedimento formal, com um método 

de pensamento reflexivo e tratamento cientifico, que ocorre através do 

levantamento de dados de variadas fontes, quaisquer que seja os métodos e 

técnicas empregadas. (MARCONI, LAKATOS.;2012) 

De acordo com Dias (2011) a pesquisa descritiva busca descrever um 

determinado fenômeno ou uma população, nesta o pesquisador observa, 

quantifica e descreve os fenômenos, buscando caracterizar as dimensões, as 

variações, a importância e o significado do fenômeno. 

Por se tratar de um levantamento bibliográfico foi necessário identificar  um 

tempo especifico para os periódicos, revistas e outros, nesta pesquisa se 

utilizará de um tempo especifico de 10 anos, ou seja do ano de 2008 á 2018. 

Após o levantamento dos artigos, efetivou-se a leitura dos resumos para 

identificação dos que serão aproveitados nesta pesquisa. A partir deste 

momento procede a leitura da integra dos artigos identificados, destacando, ou 

seja; elaborando um fichário com ideias e discussões principais sobre os 

autores estudados. 

Posteriormente com os fichários foi elaborado a montagem do artigo, citando 

as ideias identificadas e analisando as mesmas como opiniões próprias, não 

deixando de lembrar que se trata de uma pesquisa cientifica na qual se dará 

através de fundamentação literária. 

Os dados serão trabalhados e discutidos a partir dos resultados encontrados 

no formulário que será aplicado nos paciente institucionalizados. 
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