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INTRODUÇÃO

O Brasil encontra-se inserido em um grupo de países que atualmente vivenciam uma
acelerada transição demográfica, especialmente em virtude da redução nas taxas de fecundidade, o
que acarreta mudanças significativas na conformação etária da população. A configuração
triangular da pirâmide populacional de base larga vem sendo substituída pela típica pirâmide
afunilada, devido ao aumento proporcional de adultos e idosos no país. Consequentemente,
inúmeras implicações individuais, familiares e sociais surgem como reflexo deste acelerado
envelhecimento populacional1.
Esta nova realidade vivenciada pelo Brasil, revela um vasto campo de atuação para a
inserção do enfermeiro, que se destaca como profissional atuante na atenção a saúde da pessoa
idosa, com destaque na sua promoção e proteção2. Neste contexto, os profissionais de enfermagem
devem estar capacitados não somente para exercer suas competências técnicas, mas também para
compreender as necessidades da pessoa idosa e serem capazes de cooperar em seu suprimento3.
Por longos anos, a formação do profissional de enfermagem foi vista apenas como a
construção técnica do processo do cuidar, sem qualquer associação com o olhar científico. Porém,
atualmente a produção acadêmica tem destacado-se como integrante imprescindível da formação de
um profissional crítico e agente ativo do seu próprio conhecimento. Dessa forma, por meio da
associação de aprendizados consolidados durante seu desenvolvimento acadêmico, o graduando
possui sua futura assistência como profissional de enfermagem aperfeiçoada4.
Mediante o contexto de crescimento da população idosa brasileira, expresso pela inversão da
pirâmide etária, assim como da atual necessidade de aprimoramento dos profissionais que prestam
assistência a esta população, o presente trabalho tem por objetivo relatar a importância da
elaboração de artigos científicos, acerca do processo do envelhecer, no aperfeiçoamento do discente
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de enfermagem, por meio de experiências adquiridas durante a disciplina Cuidar de Enfermagem
em Saúde do Idoso, ofertada no ano de 2016 pela Universidade de Pernambuco – Campus Petrolina.

METODOLOGIA

Trata-se de um trabalho descritivo, do tipo relato de experiência, construído com base nas
experiências adquiridas por meio da elaboração de um artigo científico de revisão de literatura
integrativa no semestre letivo de 2016.2. Esta atividade foi desempenhada como componente
avaliativo da disciplina Cuidar de Enfermagem em Saúde do Idoso, ofertada pela Universidade de
Pernambuco – Campus Petrolina.
As temáticas elegidas para a construção dos artigos foram embasadas nas principais
demandas apresentadas pelo publico alvo, dentre as quais foram selecionadas: Modificações
fisiológicas no envelhecimento, Doença de Alzheimer, Doença de Parkinson, Doenças crônicas com
ênfase na Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes, Depressão, Violência contra a pessoa idosa,
Planejamento do domicilio na prevenção de quedas, Direitos da pessoa idosa e Vacinação na pessoa
idosa. As temáticas ofertadas foram distribuídas de forma aleatória entre os discentes em duplas ou
trios, por meio do método de sorteio.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A disciplina intitulada Cuidar de Enfermagem em Saúde do Idoso, componente curricular do
curso de bacharelado em enfermagem, objetivou ao longo do seu progresso compreender
integralmente os fatores biológicos, psicológicos e socioculturais envolvidos no processo do cuidar
durante o envelhecer. Seu desenvolvimento deu-se por meio de aprendizados teóricos e práticos,
dentre os quais se destaca a construção de um artigo científico do tipo revisão de literatura
integrativa, acerca do envelhecimento, que fundamentou o desenvolvimento de atividades práticas
em Centros de Convivência para Idosos.
A construção de um artigo de revisão de literatura integrativa propôs o agrupamento de
inúmeros materiais acessíveis, acerca da temática em questão, com a intenção de contribuir no
processo de compreensão de eventos ou na ampliação de conhecimentos que colaboraram no
desenvolvimento das práticas em saúde. Assim, a elaboração destes trabalhos é compreendida como
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um dos meios mais propícios de se apropriar de determinados conhecimentos acerca do tema
proposto no meio acadêmico5.
Para a construção do artigo foram considerados os temas Modificações fisiológicas no
envelhecimento, Doença de Alzheimer, Doença de Parkinson, Doenças crônicas com ênfase na
Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes, Depressão, Violência contra a pessoa idosa,
Planejamento do domicilio na prevenção de quedas, Direitos da pessoa idosa e Vacinação na pessoa
idosa, escolhidos em virtude de seu direcionamento à pessoa idosa. À dupla em pauta foi destinada
a construção de um artigo acerca da Doença de Alzheimer, escolhido por método de sorteio, com
foco no cuidado ao portador da doença pautado no princípio bioético da autonomia, escolhido por
predileção da dupla.
Em decorrência das mudanças na estrutura etária da população, acarretadas pelo
envelhecimento populacional, tornou-se possível constatar que estudos desenvolvidos por
pesquisadores do setor saúde propiciaram a compreensão dos contextos que envolvem o envelhecer,
que vai desde as peculiaridades do envelhecimento até a promoção da saúde6. Desse modo, as
oportunidades de aperfeiçoamento acadêmico são facilitadoras na formação do profissional de
enfermagem, que passa a adquirir melhor capacidade de enfrentamento dos desafios que surgem nos
indivíduos com 60 anos ou mais7.
É imprescindível que esses profissionais estejam aptos para desenvolver ações e/ou
estratégias apropriadas, bem como para efetuar o cuidado integral a pessoa idosa e seus familiares,
por meio da prevenção, recuperação e manutenção da saúde e da qualidade de vida. Não somente a
qualificação profissional, mas também o conhecimento científico é imprescindível para o
desenvolvimento da área gerontológica, de forma que os profissionais de saúde que atuam neste
contexto devem possuir a competência necessária para a condução de um cuidado adequado7.
A construção do saber pautado na associação de conhecimentos técnicos e científicos têm
sido capaz de transformar o discente de enfermagem em profissional e cidadão conhecedor das
mudanças que refletem não somente na atenção em saúde, mas também nas demais esferas sociais.
Este conhecimento, que possui como consequência a formação da criticidade, por sua vez se
expressa em forma de uma maior efetividade e resolutividade no processo do cuidar destinado à
pessoa idosa.
Por meio da quantidade e complexidade das informações científicas que hoje compõem a
área da saúde, é possível identificar a necessidade crescente da construção de trabalhos que
permitam a associação entre diferentes estudos com finalidade de serem formuladas conclusões
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cada vez mais amplas acerca de determinada área do conhecimento. Portanto, a revisão de literatura
integrativa coopera na construção de novos conhecimentos, aliado ao benefício da acessibilidade e
rapidez por meio de uma gama de materiais disponíveis através de bases de dados científicas e
eletrônicas5.

CONCLUSÃO

A construção do artigo científico do tipo revisão de literatura integrativa possibilitou ao
graduando de enfermagem coletar e correlacionar informações sobre o processo do envelhecimento,
que são capazes de fundamentar a construção do conhecimento científico acerca do grupo
populacional que mais cresce atualmente. Por meio da experiência obtida neste percurso, tornou-se
possível ao discente distinguir e compreender as características que circundam o envelhecer e o
cuidar de enfermagem envolvidos nesse contexto.
Esse conhecimento, por sua vez, reflete sobre a atuação deste futuro profissional de saúde,
que estará mais instruído acerca do envelhecer e consequentemente prestará a assistência adequada
à população idosa. Assim, a associação entre os saberes técnicos e científicos construídos durante o
perpassar da disciplina em questão é um método eficaz no embasamento do graduando para o
exercício de sua futura profissão.
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