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RESUMO 

Como o envelhecimento faz parte do relógio biológico de todos os seres vivos, e 

provoca diversas mudanças no organismo que devem ser encaradas como um 

processo natural da vida e, com o aumento da população idosa que em 2005 era de 

9,8% da população brasileira, em 2015 esse número aumentou para 14,3% e será 

de 18% em 2030. O estudo teve como objetivo identificar e definir as ações 

educativas realizadas pelo enfermeiro com a perspectiva da promoção da saúde 

para um envelhecimento saudável. O estudo seguiu as seguintes etapas: 

identificação do tema do objeto proposto, elaboração da questão de pesquisa, 

pesquisa no DECs com palavras chave envelhecimento; idoso; enfermagem e 

promoção a saúde. Para elaboração de estudo foi realizado revisão bibliográfica de 

artigos, cartilhas do Ministério da Saúde e livros para atingir o objeto proposto, cujo 

objeto de investigação foi às publicações com enfoque para reflexão acerca do 

envelhecimento saudável, publicadas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e 

periódicos na internet (LILACS, MEDLINE, SciELO). A busca do material foi 

realizada no período de setembro a outubro/2017, sendo selecionados 19 artigos 

com período de publicação a partir do ano de 2012. Em seguida, os dados foram 

acessados, salvos e impressos para leitura e seleção dos aspectos que 

contemplassem o objetivo do estudo. Conclui-se que o envelhecimento é um 

processo natural da vida, e começa no nascimento e o organismo sofre as 

alterações conforme o avanço da idade. Dentre muitas as alterações do organismo, 

citamos as alterações anatômicas, celulares, bioquímicas, e psicossociais sofridas 

pelo corpo e organismo, assim como o histórico de conquistas através das Políticas 

Públicas de Promoção a Saúde. O Enfermeiro tem papel fundamental 

desenvolvendo ações educacionais, preventivas e de assistência direta e indireta, 

seja na saúde primaria ou, com orientações para o autocuidado num processo de 

cura ou manutenção da saúde, atingindo a população como um todo, contribuindo 

para um envelhecimento com dignidade.  

 

 



 

INTRODUÇÃO 

Acelerado crescimento da população idosa é uma realidade mundial, 

configurando-se um dos maiores desafios para a saúde pública contemporânea. 

Considerando o envelhecimento um fenômeno multidimensional e a ampliação da 

expectativa de vida, põe-se em evidência a necessidade de investigar se o 

prolongamento da longevidade está acompanhado de níveis satisfatórios de 

qualidade de vida no Brasil, os idosos (pessoas com idade igual ou superior a 60 

anos) que em 2005 era de 9,8% da população brasileira, em 2015 esse número 

aumentou para 14,3 % e em 2030 representarão 18%. (BRASIL 2016).  

Diante desse crescimento da população idosa surgiu A Política Nacional do 

Idoso em 4 de janeiro de 1994, na forma da lei n° 8.842, onde estão dispostos o tipo 

de cuidados que devem ser ofertados a esses idosos, amparando essa população 

em crescimento. Para fortalecer a Política Nacional do Idoso, em outubro de 2003 foi 

publicado o Estatuto do Idoso (lei n° 10.741), documento que direciona a prevenção, 

promoção, reabilitação e manutenção destes usuários, com o objetivo de garantir 

aos idosos a efetivação de seus direitos.  

A continuidade e aprimoramento nos cuidados e atenção ao idoso foi a 

Portaria nº 399 de 22 de fevereiro de 2006 onde foi considerada a necessidade de 

implantação e implementação de diretrizes e ações para a Promoção de Saúde, 

considerando o Pacto pela Saúde, suas diretrizes operacionais e seus componentes, 

ou seja, o Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de gestão do SUS. O 

SUS tem um papel muito importante na Promoção a Saúde, tem a estratégia de 

enfocar os aspectos que determina o processo saúde-adoecimento em nosso país. 

(BRASIL 2006).  

Como envelhecimento faz parte do relógio biológico e, provoca diversas 

mudanças no organismo que devem ser encaradas como um processo natural, onde 

o decréscimo das funções fisiológicas e a resistência desse organismo devido à 

idade avançada causam transtornos que podem ser amenizados com a promoção à 

saúde desde a infância, transcorrendo pela idade adulta, para que não cause tanto 

impacto quando a senilidade chegar. Como o enfermeiro pode proporcionar um 

envelhecimento saudável através da Promoção da saúde? 

Diante dessa problemática da preocupação do envelhecimento, o estudo 

tem como objetivo identificar e definir as ações educativas realizadas pelo 



 

enfermeiro com a perspectiva da promoção da saúde no processo de um 

envelhecimento saudável.  

A promoção da saúde corrobora com a qualidade do envelhecimento que é 

muito importante, por sua vez centra-se na otimização das oportunidades de saúde, 

na participação nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis, além 

da segurança, a fim de melhorar e aumentar a expectativa de uma vida saudável do 

indivíduo. 

 Nesta perspectiva o estudo tem um aspecto interdisciplinar, a enfermagem 

trabalha e desenvolver ações que envolve vários campos, sempre voltados a um 

trabalho de equipe interdisciplinar. Para darmos conta do objeto de estudo proposto 

iremos nos aprofundar em disciplinas básicas e específicas dando toda a 

contextualização para obtenção dos objetivos propostos.  

 

OBJETIVOS 

 

Identificar ações educativas que o enfermeiro possa estar realizando junto a 

população desde o nascimento até a fase mais avançada da vida. Mostrar o papel 

do enfermeiro em ações de  promoção á saúde ao idoso e a todos que estão em 

processo de envelhecimento.  

 

METODOLOGIA 

O estudo seguiu as seguintes etapas: identificação do tema do objeto 

proposto, elaboração da questão de pesquisa, pesquisa com palavras chaves 

envelhecimento, idoso, enfermagem e promoção a saúde. Para elaboração do 

estudo foi realizado revisão bibliográfica de artigos, cartilhas do Ministério da Saúde 

e livros. O objeto de investigação foi às publicações com enfoque para reflexão 

acerca do envelhecimento saudável, publicadas na Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) e periódicos na internet (LILACS, MEDLINE, SciELO).  

A busca do material foi realizada no período de setembro a Outubro/2017, 

sendo selecionados 19 artigos com período de publicação a partir do ano de 2012. 

Em seguida, os dados foram acessados, salvos e impressos para leitura e seleção 

dos aspectos que contemplassem o objetivo do estudo.  

 



 

DESENVOLVIMENTO 

O estudo mostra que o processo de envelhecimento de cada pessoa passar 

transformações naturais e, muitas vezes sofrem modificações no aspecto a saúde 

com a aquisição de doenças, que comprometem a funcionalidade tanto de 

locomoção como do organismo. Dentre muitas das doenças a diabetes acomete 

muito a população idosa, e esta traz consigo varias alterações no aspecto funcional 

bioquímico alterando a produção de insulina pelo pâncreas, automaticamente 

diminuindo a funcionalidade celular, devido a falta de insulina e a não capacidade de 

absorção da glicose (principal fonte de energia) pelas células, com isso causando 

mau funcionamento no sistema de cicatrização de feridas, determinando amputação 

de membros, alterando de forma cirúrgica a anatomia do idoso.  

Com todas essas alterações esse idoso precisara de acolhimento familiar, 

social (filosofia e ciências sociais) devido a redução da capacidade funcional, 

solidão, perdas psicológicas e afetivas. torna-se necessário investigar abordagens 

de tratamento efetivas, que vislumbra um envelhecimento mais saudável (FREITAS, 

et al. 2011). 

Além da posição social negativa, há uma questão existencial que envolve o 

sentimento solidão. Tanto a relação de dependência, como a fragilidade e a 

exclusão social, e sentimentos ligados às mudanças do corpo, à proximidade da 

morte e à elaboração das perdas podem levar alguns idosos a sentirem o 

desamparo. Diante de situações de dependência e adoecimento que marcam 

algumas histórias do envelhecimento, é possível refletir sobre o impacto dessas 

vivências nos idosos, assim como o impacto de suas reações sobre os outros à sua 

volta (CHERIX, 2017).  

Nos trabalhos publicados sobre cuidado no envelhecimento, são ressaltados 

aspectos do cuidado ao corpo, especialmente sob a perspectiva da qualidade de 

vida e da autonomia. Esse cuidado, pautado nos valores da biomedicina, pode 

mostrar-se extremamente técnico e eficaz para a manutenção da vida biológica, mas 

tende a não levar em conta aspectos afetivos, psicológicos e éticos que estão em 

jogo nessa relação (OLIVEIRA, 2017).  

O profissional de saúde ao cuidar do idoso deve promover o autocuidado 

dentro de suas limitações e lembrar que o idoso tem sua história, tem que exercer a 

capacidade de respeitar e sentir a outra pessoa em você, saber que apesar da 

fragilidade do idoso ele já teve sua história é deve ser respeita (OLIVEIRA, 2017).  



 

O profissional deve estar munido de uma sensibilidade aguçada para ouvir 

as histórias de vida, muitas destas que foram construídas e permeadas pela história 

da humanidade. Estar atento para as mudanças que ocorrem nessa fase da vida, 

com suas perdas e ganhos e, principalmente, desenvolver uma forte empatia, 

acolhimento para conseguir se colocar no lugar do outro, compreendendo as 

mudanças desta fase da vida, não por meio do seu próprio referencial, mas vendo-o 

através do olhar do idoso, compreendendo suas emoções e dilemas (OLIVEIRA, 

2017).  

Para dar uma atenção mais integral a pessoa idosa ao longo da história 

foram desenvolvidas Políticas de Promoção a Saúde (história das conquistas)  que 

começou a partir da década de 1970, onde houve um aumento de estudos na área 

do envelhecimento, com a realização de pesquisas e participação em eventos foi 

criado primeiro grupo de pesquisa em enfermagem, tendo nas suas três últimas 

décadas, um enfoque maior em temas sobre o Brasil, onde a ideia central davam 

evidências as leis e políticas federais. (DIAS KCOO; LOPES MEL; ZACCARA AAL – 

2014).  

Segundo a Agência Nacional de Saúde (ANS) as projeções indicam que, em 

2050, a população idosa mundial será de 1,9 bilhão de pessoas, a esperança de 

vida ao nascer no Brasil alcançou os 71,7 anos, fazendo com que, entre 1980 e 

2004, a expectativa de vida do brasileiro experimentasse um acréscimo de 9,1 anos.  

Esse aumento de expectativa de vida ocorre de maneira desigual de acordo 

com o sexo, para as mulheres é mais significativo do que para os homens, sendo 

esse o cenário mundial, devido ao menor consumo de álcool e tabaco pelas 

mulheres, que são relacionados a doenças cardiovasculares diferentes exposições a 

risco – acidentes domésticos e de trabalho, acidentes de trânsito, homicídios e 

suicídios (BRASIL, 2009). 

 Diante deste cenário, notamos que no estudo apontado pelo ANS, para uma 

população de idosos, somente cerca de 20% se beneficia com o acompanhamento 

contínuo e diferenciado por equipes multidisciplinares, estando os demais 80% com 

assistência adequada na rede primária. (BRASIL, 2009) 

Um programa de promoção da saúde, segundo a ANS deve conter conjunto 

de ações e estratégias programadas e integradas com os objetivos de promoção da 

saúde, prevenção de riscos, agravos e doenças e diminuir a morbidade e o aumento 

da qualidade de vida dos indivíduos e das populações foram criadas leis de proteção 



 

ao idoso, onde ressaltamos a política nacional do idoso lei nº 8.842 de 4 de janeiro 

de 1994, tendo por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições 

para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. 

(BRASIL, 2009) 

Em 2003, foi publicado o estatuto do idoso em forma de lei nº10741 de 1º de 

outubro, nele foi instituído ao estatuto, destinado a regular os direitos assegurados 

às pessoas idosas, assegurando por lei todas as oportunidades e facilidades para 

preservação de sua saúde física e mental, e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, 

espiritual e social em condições de liberdade e dignidade (BRASIL, 2010).  

Em 22 de fevereiro de 2006, foi criado o Pacto pela Saúde, que contempla o 

Pacto pela Vida, firmado pelos gestores do SUS, em nível tripartite: federal, estadual 

e municipal. Tendo como diretrizes: Promoção do envelhecimento ativo e saudável; 

Atenção integral integrada a saúde da pessoa idosa; Estímulo às ações 

Intersetoriais, visando a integralidade das ações; Implantação do serviço de atenção 

domiciliária; Acolhimento preferencial em unidade de saúde, respeitando os critérios 

de risco;6-Focar as atividades no envelhecimento ativo, e não na doença (BRASIL, 

2006) 

Assim, é possível estabelecer um modelo de cuidado que permeia as 

mudanças próprias do envelhecimento associadas à sua experiência de vida e, com 

isso, propor ações que considerem seu contexto de saúde/doença.  

 

RESULTADOS 

Como resultados o estudo identificou e definiu várias ações que o enfermeiro pode 

realizar no âmbito da promoção da saúde para um envelhecimento saudável, 

devendo todas serem adotadas a partir no período inicial de vida (vacinação 

,aleitamento materno, boa alimentação e pratica de exercícios físicos), pois,  são 

essenciais para não comprometer seu estilo de vida, tanto fisicamente, 

psicologicamente e socialmente  na fase de idade mais avançada . 

Dentre as várias ações, destacamos as que de maneira multidisciplinar alcançaram 

os objetivos propostos neste estudo: Incentivar o aleitamento materno; Orientar a 

importância da vacinação nas datas corretas; Propor atividades físicas e orientações 

nutricionais para a população local; Programar visitas domiciliares ao idoso em 

situação de risco ou pertencente a grupos de risco; Realizar assistência domiciliar à 

pessoa idosa quando as condições clínicas e familiares da mesma permitirem ou 



 

assim o exigirem; Supervisionar e desenvolver ações para capacitação dos 

auxiliares e técnicos de enfermagem visando ao desempenho de suas funções na 

atenção integral à pessoa idosa; Não deixar que o idoso perca a sua 

responsabilidade tanto intelectual, quanto operacional e funcional; Orientar para 

autocuidado, não permitindo a total dependência para realizar seus cuidados 

pessoais básicos como higiene, alimentação; Participar dos grupos, de atividade 

física, social e cultural, orientando a importância para sua integridade e autonomia 

física e psicológica; Na saúde secundaria orientar sua equipe para auxiliar o idoso 

na manutenção da saúde e no autocuidado; Elaborar palestras sobre a importância 

e o perigo da automedicação.   

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A promoção de saúde e a profilaxia primária e secundária de doenças, 

principalmente após os 65 anos, são as alternativas que apresentam o melhor custo-

benefício para que se alcance a compressão da morbidade. Atividades de 

promoção, preventivas e ressocialização no âmbito da enfermagem, realizadas nas 

tantos na saúde primaria como secundaria, são imprescindíveis para manter ou 

resgatar a autonomia de idosos e poderão ter grande impacto na saúde desta 

população. Assim a promoção de um envelhecimento saudável está diretamente 

relacionada com as ações desenvolvidas pela assistência primária à saúde, já que o 

envelhecer saudável precisa transcorrer ao longo da vida, tendo na assistência 

domiciliar ações específicas de promoção e proteção de saúde com, nos 

atendimento das patologias mais prevalentes no envelhecimento, na garantia de 

medicamentos para seguimento e controle das patologias mais prevalentes e na 

implantação de Unidades de Referência à Saúde do Idoso, num nível secundário da 

atenção. Portanto, o envelhecimento saudável passa pela boa alimentação, 

garantindo seu fonte de energia celular, garantindo bom equilíbrio bioquímico do seu 

organismo, garantindo um bom desenvolvimento físico, passa pelo bom ambiente 

social, e cultural esses corroborando com seu bom convívio psico social, e fazer uso 

dos seus direitos adquirido ao longo da história de Políticas públicas que garantem 

ações preventivas e de promoção a saúde, visando a  manutenção de seu estado de 

saúde, com uma expectativa de vida ativa máxima possível, junto aos seus 

familiares e à comunidade, com independência funcional e autonomia máxima 

possível.  
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