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SAÚDE MENTAL DO IDOSO  

 

 

 

RESUMO: A posição do idoso na sociedade durante a evolução da humanidade variou de 

cultura para cultura.  Nas últimas décadas o bem-estar do idoso tem sido tema recorrente 

devido ao crescimento notório desta população a nível mundial e sua maior expectativa de 

vida. A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) elaborou diversos 

documentos que dispõem metas e projetos para a proteção e cuidado com o idoso. A 

legislação brasileira acompanhou a evolução mundial através de seus Decretos e Leis, sendo o 

principal documento legal, o Estatuto do Idoso que entrou em vigor no ano 2003. A 

Organização Mundial a Saúde (OMS) afirma que apesar da ampliação da expectativa de vida 

dos idosos muitos encontram-se com variados tipos de dificuldades sendo as doenças que 

afetam sua saúde mental o principal motivo de perderem sua independência. O enfermeiro 

gerontológico é o profissional capacitado para o cuidado diário com os idosos acometidos por 

doenças mentais, melhorando a qualidade de vida do paciente através de conhecimentos 

técnicos-práticos, para a correta tomada de decisões e atuação consequente nas mais diversas 

situações. O presente trabalho é desenvolvido através de pesquisa bibliográfica na literatura 

nacional e internacional, tendo como objetivo estudar a evolução histórica da posição do 

idoso nas diferentes sociedades, analisar a principal legislação internacional e nacional de 

amparo ao idoso, identificar as principais doenças mentais que afetam os idosos e por 

derradeiro ressaltar a importância da enfermagem gerontológica na manutenção e cuidado 

com o idoso que sofre de doenças mentais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sociedade atual demonstra certa negação à “velhice”, apresentando alguns 

desajustes e desequilíbrios psicológicos individuais, apontando muitas vezes para a não 

adequação do homem à sua realidade, à sua “velhice”, como também uma falta de 

solidariedade coletiva, com este importante setor da população, conforme nos dá notícia, o 

Ministério dos Direitos Humanos, em pesquisa realizada no ano 2017, apontando mais de 33 

mil denúncias de abusos e agressões contra idosos (ONUBR, 2018). 

O problema que representa o envelhecimento da população deve ser compreendido 

como parte das transformações sociais como um todo. É indiscutível que nos últimos anos a 

sociedade sofreu inúmeras modificações de comportamentos e na própria estrutura social que 

afetam diretamente a forma de vida dos idosos, alterando sua relação com seu entorno. 

Algumas destas transformações fizeram com que os idosos, com frequência, se sintam em 

inferioridade de condições perante a sociedade e também perante sua própria família. Sentem 

que em uma sociedade com mudanças rápidas e frequentes, totalmente globalizada, apenas 

são valorizadas as pessoas jovens, a produtividade, a velocidade, a agilidade, a tecnologia e, 

desta forma, muita vezes, não encontram seu lugar. 

O envelhecimento da população é um dos grandes desafios da sociedade ocidental no 

século XXI, haja vista a mesma estar experimentando uma mudança em sua estrutura 

populacional, no incremento da expectativa de vida, a queda da natalidade e da mortalidade 

aumentando o número e a proporção do grupo constituído por pessoas idosas, fenômeno 

conhecido como envelhecimento da população, constituindo um novo momento irreversível 

da história da humanidade (COSTA; CARNEIRO, 2017). 

Além do envelhecimento da população está sendo produzido um crescimento da 

população maior de 80 anos, ou seja, um envelhecimento da população idosa, o que importa 

em consequências nos sistemas de saúde, haja vista que a necessidade de assistência aumenta 

com a idade, dando origem a outro fenômeno que implica em uma recomposição estrutural na 

vida social e nas relações. 

O objetivo deste estudo é demonstrar a realidade do idoso no Brasil, partindo do 

estudo da posição social do idoso na história, dos documentos legais que o amparam na 

atualidade e a relevância da enfermagem no cuidado de sua saúde mental, através da literatura 

nacional e internacional, sem a pretensão de esgotar o tema, mas, visando servir de fonte de 

consulta para os cuidados com os idosos. 



 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O IDOSO NA HISTÓRIA 

 

A velhice não pode ser analisada apenas como um fenômeno biológico, pois como 

bases deste processo existem fatores espaciais e sociais com suas conjunturas históricas e 

culturais que definem sua relevância na história. 

Através dos ensinamentos de Lemos et al (2007) pode-se elaborar um resumo da 

situação do idoso nas distintas civilizações e épocas na história mundial, da seguinte forma: 

• Antiga Grécia - era governada por idosos pertencentes à oligarquia, enaltecidos por 

Platão como pessoas que possuíam “harmonia, prudência, sensatez, astúcia e 

juízo”; 

• Roma - os anciãos ocupavam importantes postos como por exemplo o de 

autoridade como pater famílias e também no Senado como patrícios. Sêneca, 

advogado, escritor e intelectual do Império Romano combateu a imagem negativa 

da velhice e Cícero a defendeu em sua obra A Senectude; 

• Sociedades chinesa e japonesa - aos idosos era atribuída a sabedoria que a 

experiência concede, ocupando lugar de privilégio na sociedade;  

• Sociedades Incas e Aztecas entendiam que o cuidado com o idoso era 

responsabilidade pública;  

• Hebreus - os anciãos eram os “chefes naturais” da sociedade. Matusalém foi um 

ícone da cultura hebraica e se afirma que viveu por 969 anos; 

• Queda do Império Romano foi retirada dos idosos a posição de destaque que 

possuíam na sociedade e, o Cristianismo introduziu uma visão negativa e nefasta da 

velhice, associando-a a “decrepitude, feiura e pecado”; 

• Século VI - foi utilizada por primeira vez a ideia de que os idosos deveriam ser 

colocados em retiros ou asilos e, foi no Renascimento e no Barroco que surgiram as 

caçadas às bruxas, ou seja, a perseguição e execução de idosas; 

• Idade Média - foi relegado aos idosos o mesmo tratamento dado aos escravos; 

• Séculos XIV e XV - a cólera e as pestes mataram milhares de pessoas e um número 

significativo de idosos sobreviveu, fortalecendo seu poder e implantando um 

conflito de gerações, que deixaram os idosos em situação ambígua; 



• Século XVI - foi caracterizado por violência contra a velhice, que era 

compreendida como uma carga e, a morte era necessária; 

• Séculos XVI e XVII - começaram a ser pesquisadas as causas da velhice através de 

estudos sintomáticos; 

• Séculos XVII e XVIII - as ciências avançaram e se desenvolveram e o número de 

idosos aumentou, descartando alguns mitos que rodeavam a velhice; 

• Revolução Industrial - muitos idosos passaram muitas necessidades e miséria por 

não poderem trabalhar, configurando um dos piores momentos na história dos 

idosos; 

• Final do século XIX - foi separada a noção de velhice e doenças, através dos 

avanços da medicina;  

• Século XX - surgiu a gerontologia e a geriatria que deram início à compreensão 

desta etapa da vida dos seres humanos, de forma científica e humanitária. 

A situação atual do idoso é explicada por Ferro (2017) indicando que na atualidade, o 

envelhecimento trará novos desafios e oportunidades para os governos, devido às 

consequências econômicas e sociais da população idosa, exigindo medidas urgentes 

relacionadas à qualidade de vida, educação, trabalho, saúde, previdência social e mobilidade 

urbana, ou seja, a sociedade deve reconhecer a importância do idoso e criar mecanismos e 

políticas de inserção total do idoso, como parte relevante da população. 

 

2.2 EVOLUÇÃO DO AMPARO LEGAL AO IDOSO  

 

Com o objetivo de demonstrar a evolução, no tempo, da preocupação da sociedade 

mundial e brasileira, em particular, com o idoso como parte importante da sociedade mundial, 

serão elencados alguns dos principais documentos legais de amparo e proteção. 

A partir da década de 1970 a Organização das Nações Unidas começou a se preocupar 

com o idoso, tornando-o pauta de sua Assembleia Geral e em 1982 convocou a Assembleia 

Geral sobre o Envelhecimento, que ocorreu em Viena, quando foi elaborado o Plano de Ação 

Mundial sobre o Envelhecimento (SILVA; SOUZA, 2009). 

Impulsionado pela preocupação internacional com o idoso, em setembro de 1973, 

entrou em vigor o Decreto n. 72.771 que regulamentava o Regime de Previdência Social 

instituído pela Lei n. 3.807, de 26 de agosto de 1960. 



A Constituição Federal Brasileira de 1988 dá aos idosos, lugar de destaque em seu 

Capítulo VII – Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso, principalmente 

no artigo 230, in verbis: “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas 

idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e 

garantindo-lhes o direito à vida” (BRASIL, 1988). 

No ano 1991, a Assembleia das Nações Unidas, de 16 de dezembro, através da 

Resolução n. 46/91 dispõe os Princípios das Nações Unidas para as Pessoas Idosas, in verbis: 

 

INDEPENDÊNCIA 

1. Ter acesso à alimentação, água, moradia, a vestuário, à saúde, ter apoio familiar e 

comunitário; 

2. Ter oportunidade de trabalhar ou ter acesso a outras formas de geração de renda; 

3. Poder determinar em que momento deverá afastar-se do mercado de trabalho; 

4. Ter acesso à educação permanente e a programas de qualificação e requalificação 

profissional; 

5. Poder vier em ambientes seguros adaptáveis à sua preferência pessoal, que sejam 

passíveis de mudanças; 

6. Poder viver em sua casa pelo tempo que for viável. 

PARTICIPAÇÃO 

1. Permanecer integrado à sociedade, participar ativamente na formulação e 

implementação de políticas que afetam diretamente seu bem-estar e transmitir aos 

mais jovens conhecimentos e habilidades; 

2. Aproveitar as oportunidades para prestar serviços à comunidade, trabalhando 

como voluntário, de acordo com seus interesses e capacidades; 

3. Poder formar movimentos ou associações de idosos. 

ASSISTÊNCIA 

1. Beneficiar-se da assistência e proteção da família e da comunidade, de acordo 

com os valores culturais da sociedade; 

2. Ter acesso à assistência da saúde para manter ou adquirir o bem-estar físico, 

mental e emocional, prevenindo-se da incidência de doenças; 

3. Ter acesso a meios apropriados de atenção institucional que lhe proporcionem 

proteção, reabilitação, estimulação mental e desenvolvimento social, em um 

ambiente humano e seguro; 

4. Ter acesso a serviços sociais e jurídicos que lhe assegurem melhores níveis de 

autonomia, proteção e assistência; 

5. Desfrutar os direitos e liberdades fundamentais, quando residente em instituições 

que lhe proporcionem os cuidados necessários, respeitando-se sua dignidade, crença 

e intimidade. Deve desfrutar ainda o direito de tomar decisões quanto à assistência 

prestada pela instituição e à qualidade de sua vida. 

AUTO-REALIZAÇÃO 

1. Aproveitar as oportunidades para total desenvolvimento de suas potencialidades; 

2. Ter acesso aos recursos educacionais, culturais, espirituais e de lazer da 

sociedade. 

DIGNIDADE 

1. Poder viver com dignidade e segurança, sem ser objeto de exploração e maus-

tratos físicos e/ou mentais. 

2. Ser tratado com justiça, independente da idade, sexo, raça, etnia, deficiências, 

condições econômicas ou outros fatores (ONU, 1991). 
 



No ano 1994, a Lei n. 8.842, dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, cria o 

Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. O Capítulo I – Da Finalidade dispõe, in 

verbis: 

Artigo 1º - A política nacional do idoso tem por objetivo assegurar os direitos 

sociais do idos, criando condições para promover sua autonomia, integração e 

participação efetiva na sociedade. 

Artigo 2º - Considera-se idoso, para os efeitos desta lei, a pessoa maior de sessenta 

anos de idade (BRASIL, 1994) 

 

No ano 2002 foi convocada a II Assembleia Internacional sobre o Envelhecimento 

quando foi realizado o Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento (PAIE) com 

diretrizes e políticas específicas de parceria entre os Estados e a sociedade civil. O documento 

chama a atenção para o crescimento mundial da população idosa e, por este motivo deve-se 

tomar todas as precauções e colocar em prática ações conjuntas para que o crescimento da 

população idosa não seja um empecilho no desenvolvimento dos países. 

Em 2003, a Lei n. 10.741, de 1º de outubro, dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 

outras providências dando atenção especial e direitos específicos ao idoso, conforme pode-se 

observar nos artigos abaixo, in verbis: 

 

Art. 1o É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados 

às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei 

ou por outros meios, 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. 

[...] 

Art. 8o O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito 

social, nos termos desta Lei e da legislação vigente. 

[...] 

Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, 

o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, 

individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. 

[...] 

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do 

Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, 

em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, 

promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às 

doenças que afetam preferencialmente os idosos (BRASIL, 2003, grifo nosso). 

 

No ano 2004, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), emitiu a Resolução 288 

dispondo sobre as Ações relativas ao atendimento de idosos e outros. Pode-se destacar, in 

verbis: 

 

Art. 1º - As pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior 

a sessenta anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de 



colo, terão atendimento prioritário, em quaisquer das dependências do Sistema 

COFEN/CORENs. 

[...] 

Art. 3º - Os casos em que houver suspeita, ou confirmação de maus tratos contra 

idosos, devem obrigatoriamente, ser comunicados pelos Profissionais de 

Enfermagem ao COREN que jurisdiciona a área onde ocorrer o fato. 

Art. 4º - O Profissional de Enfermagem que deixar de comunicar ao COREN, os 

casos de crimes contra idosos, de que tiver conhecimento, será passível de punição 

em consonância com o art. 18, incisos I a V, da Lei n. 5.905/73, além de multa de 

R$500,00 a R$3.000,00, aplicada em dobro, em caso de reincidência. 

[...] 

Art. 6º - O descumprimento por parte de empregado do Sistema COFEN/CORENs, 

Conselheiros ou por Profissionais da Enfermagem, a quaisquer dos dispositivos 

desta norma, será considerado falta grave disciplinar, devendo a autoridade 

responsável, de imediato, instaurar procedimento administrativo (COFEN, 2004). 

 

No ano 2015, a Organização das Ações Unidas (ONU), reunida na Cúpula das Nações 

Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, redigiu uma Declaração denominada 

Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, com 17 

objetivos e 169 metas que devem ser cumpridos até o ano 2030. Dentre eles, no tópico 23, de 

sua Declaração pode-se ressaltar, in verbis: 

 

23. As pessoas que estão vulneráveis devem ser empoderadas. Aqueles cujas 

necessidades são refletidas na Agenda incluem todas as crianças, jovens, pessoas 

com deficiência (das quais mais de 80% vivem na pobreza), as pessoas que vivem 

com HIV/AIDS, idosos, povos indígenas, refugiados, pessoas deslocadas 

internamente e migrantes. Decidimos tomar medidas e ações mais eficazes, em 

conformidade com o direito internacional, para remover os obstáculos e as 

restrições, reforçar o apoio e atender às necessidades especiais das pessoas que 

vivem em áreas afetadas por emergências humanitárias complexas e em áreas 

afetadas pelo terrorismo (ONU, 2015, grifo nosso). 

 

A Lei n. 13.466, de 12 de julho de 2017, altera o Estatuto do Idoso estabelecendo 

prioridade para as pessoas com mais de 80 anos, ou seja, possuem preferência em relação aos 

demais idosos, exceto em caso de emergência. 

Preocupado com a integridade física e emocional do idoso, o COFEN, publicou no dia 

17 de julho de 2018 a Resolução 582/2018 dispondo que é vedada “a participação do 

Enfermeiro no ensino de práticas de enfermagem que exija aplicação de conhecimentos 

técnico-científicos em atividades de formação de Cuidador de Idosos”. 

O Governo Federal Brasileiro, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS), Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), em janeiro de 2019 implementou a Estratégia Brasil Amigo da 

Pessoa Idosa que propõe “medidas para o envelhecimento ativo, saudável e sustentável de 

todos os cidadãos e cidadãs”, visando “integrar políticas públicas voltadas ao idoso em 



municípios e comunidades, garantindo a realização plena do Estatuto do Idoso, em linha com 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS)” (ONUBR, 2019). 

 

2.3 AS PRINCIPAIS DOENÇAS QUE AFETAM A SAÚDE MENTAL DO IDOSO  

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2017) indica que ao longo da vida são vários 

os fatores sociais, psíquicos e biológicos que determinam a saúde mental das pessoas, além 

das causas de estresse que todos enfrentam no dia a dia. 

Muitos idosos encontram-se privados de sua capacidade de viver de forma 

independente, devido às dificuldades de mobilização, dores crônicas, fragilidade ou outros 

problemas mentais ou físicos, de forma que necessitam de forma imperiosa de assistência 

permanente em longo prazo. 

Entre os idosos, as dores emocionais por morte de um ser querido, uma redução no 

nível socioeconômico como consequência de aposentadoria ou alguma perda material, são 

fatores que influenciam no isolamento, na perda da independência, na solidão e na angústia. 

A saúde mental influi na saúde do corpo e vice versa. Por exemplo, os idosos com 

cardiopatias apresentam maior índice de depressão, desta forma, a coexistência de depressão e 

cardiopatia tende a piorar esta última. 

Dentre as doenças que afetam a saúde mental de muitos idosos, pode-se indicar 

principalmente a demência, a depressão, os estados psicóticos de manifestação tardia e as 

doenças cerebrais crônicas como: esquizofrenia e Alzheimer. 

A demência trata-se de uma síndrome caracterizada pela diminuição da memória e da 

capacidade de pensar e raciocinar, apresentando transtornos do comportamento e falta de 

capacidade para realização de atividade do cotidiano. Apesar de afetar mais os idosos, não 

pode ser compreendida como uma doença específica da velhice (OMS, 2017).  

Além de reduzir as possibilidades psicológicas, emocionais e físicas do idoso, gera 

problemas sociais e econômicos por exigir cuidados específicos e acompanhamento. 

A OMS (2017) indica que no mundo há 47,5 milhões de pessoas que sofrem de 

demência e, prevê que no ano 2030 serão 75,6 milhões e no ano 2050, 135,5 milhões de 

pessoas, sendo que o maior número de pessoas que sofre desta doença vive e viverá em países 

com baixa renda per capita. 

A depressão gera grandes sofrimentos e transtorna o cotidiano do idoso. A OMS 

(2017) indica que 7% da população com mais de 60 anos sofre de depressão não sendo 



diagnosticados nem tratados da forma devida por muitas vezes ser mascarada por outros 

problemas de saúde. 

Cerqueira (2003) corrobora afirmando ser necessária atenção máxima a saúde mental 

dos idosos por apresentarem alto índice de depressão, com consequências nefastas para sua 

qualidade de vida.  

Carvalho e Fernandes (1996) ressaltam que muitos familiares e até mesmo 

profissionais da saúde acreditam que o estado depressivo e a ansiedade fazem parte desta 

etapa da vida, não compreendendo que trata-se de uma doença que exige tratamento e 

cuidados. 

A esquizofrenia é um transtorno psicótico grave geralmente apresentado na juventude, 

porém, na atualidade, a esquizofrenia de manifestação tardia, se manifesta a partir dos 60 anos 

e corresponde a 13% dos pacientes esquizofrênicos hospitalizados, conforme indica o site da 

SANITAS (2017). 

Ainda de acordo com a SANITAS (2017) os sintomas da esquizofrenia de 

manifestação tardia são: acreditar que pessoas, objetos e animais podem atravessar paredes; 

85% dos pacientes acreditam que estão sendo perseguidos e monitorados e 80% apresentam 

alucinações, principalmente do tipo auditivo. 

Cecato (2018) acrescenta que a esquizofrenia possui características paranoides, 

levando o idoso ao “declínio cognitivo leve (que não afeta a atividade de vida diária), 

alterações de humor (geralmente sintomas depressivos) e comprometimento da 

personalidade”.  

O Mal de Alzheimer, conforme esclarece o Dr. Ricardo Nitrini, neurologista do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC – USP) 

(2017) trata-se de doença degenerativa do sistema nervoso quando “as células nervosas, os 

neurônios, apresentam alterações e passam a morrer, de tal maneira que o cérebro vai 

diminuindo, atrofiando. Com isso, há problemas, inicialmente, de memória. Depois, de 

orientação no espaço e dificuldade para resolver tarefas mais complicadas da vida cotidiana, 

como cuidar do talão de cheques ou preparar o jantar para a família”. A memória afetada é 

denominada de “recente”, ou seja, “a pessoa lembra-se de fatos ocorridos há muitos anos, mas 

tem dificuldades com o que aconteceu ontem ou na semana passada”. Apresenta também 

problemas “para realizar sequencias de tarefas, não sabem, por exemplo, a ordem das ações 

para preparar um café” (NITRINI, 2017). 

Ainda conforme o neurologista, Dr Nitrini (2017) a doença “vai se complicando’ e os 

pacientes apresentam agressividade e ideias paranoicas, no estágio surge dificuldades para 



caminhar e na fase final ficam confinados à cama, desenvolvendo infecções e doenças 

respiratórias que levam ao óbito, tempo uma sobrevida média de 8 a 10 anos (NITRINI, 

2017). 

Conforme dados informados pelo HC-USP (2017) o mal de Alzheimer é raro antes dos 

50 anos, após os 65 anos atinge 1% da população, a partir dos 75 anos aumenta, chegando a 

25% das pessoas entre 85 e 90 anos. 

A Figura 1 ilustra a deterioração do cérebro e da memória do idoso. 

 

Figura 1 – Deterioração da memória 

 

 

 

PREVISC, 2017. 

 

A Enfermagem Gerontológica é a especialidade da Enfermagem que desempenha 

papel fundamental na assistência aos idosos com transtornos mentais, pela técnica e 

habilidades em diagnosticar e compreender as necessidades individuais, com o objetivo de 

intervir de forma competente e efetiva na qualidade de vida dos idosos e de seu entorno. 

 

 

 

 



2.4 A ENFERMAGEM GERONTOLÓGICA  

 

De acordo com Beauvoir (1990 apud Santos, 2000), no século XX o pediatra Nascher 

criou o termo:  

 

Geriatria para designar o ramo da Medicina que trata dos aspectos biológicos, 

psicológicos e sociais das doenças que podem acometer aos idosos e mais tarde foi 

criado o termo Gerontologia como especialidade com caráter global e um ramo da 

ciência que se propõe a estudar o processo de envelhecimento e os múltiplos 

problemas que possam envolver o ser humano (BEAUVOIR, 1990 apud SANTOS, 

2000). 

 

Santos (2000) esclarece que: 

 

No Brasil, o interesse na Geriatria iniciou-se em 1961, com a criação da Sociedade 

Brasileira de geriatria, que posteriormente passou a ser designada Sociedade 

Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG). [...] O fato da Geriatria ter surgido 

antes da Gerontologia relaciona, até hoje, os problemas vivenciados pelos idosos às 

doenças, cujas causas biológicas e/ou psicológicas são consideradas individuais, 

deixando, então, as dimensões social e política da questão da velhice subestimada, 

tornando a velhice homogeneizada por determinados estereótipos (SANTOS, 2000). 

 

Conforme indica Castillo e Bassols (2014) a assistência gerontológica abarca três 

grupos da população quais sejam: 

a) pessoas idosas sadias – são as que mantêm sua independência sendo capazes de 

satisfazer suas necessidades básicas apesar das limitações próprias da idade. Desta 

forma, os cuidados da assistência gerontológica restringem-se a promoção e a 

prevenção, motivando e ensinando hábitos saudáveis que visam à adaptação às 

mudanças que são produzidas no processo de envelhecimento; 

b) pessoas idosas frágeis ou de risco – são pessoas com muita idade e por este motivo 

possuem alto risco de perda da autonomia, de sofrer complicações na saúde, de 

precisar de internação ou mesmo de morrer. A assistência gerontológica deve 

estabelecer e coordenar apoio necessário para que o idoso, por si mesmo ou com o 

auxílio do seu entorno obtenha a satisfação de suas necessidades; 

c) pacientes geriátricos – são idosos que apresentam dificuldades para satisfazer suas 

necessidades básicas ou são portadores de doenças que comprometam sua 

autonomia funcional, relacionadas com fatores psíquicos ou sociais. A assistência 

gerontológica objetiva recuperar possíveis capacidades, prevenir complicações da 

situação do paciente e compensar déficits, melhorando a qualidade de vida. Neste 



caso também devem ser observados os cuidados relativos a assegurar uma morte 

digna e tranquila. 

A Gerontologia é composta de uma equipe multidisciplinar com ênfase na 

interdisciplinaridade e a Enfermagem Gerontológica possui importância vital na participação 

efetiva da equipe pelo seu potencial técnico de resposta às necessidades do cuidado com a 

saúde dos idosos em todos os níveis de assistência (OPS, 2012). 

Para que o idoso receba a devida assistência, a equipe de Enfermagem Gerontológica 

possui formação específica, haja vista tratar-se de pacientes mais complexos, pois, na maioria 

dos casos são portadores de variados distúrbios psico-sócio-econômicos e possuem uma 

média de 3,7 enfermidades, ou seja, múltiplas enfermidades, exigindo desta forma, maior 

tempo e habilidades técnicas específicas na prestação dos cuidados (MONTEIRO; 

CAMPEDELLI, 1989). 

A Enfermagem Gerontológica é responsável por coordenar a assistência completa aos 

idosos e suas famílias e, em muitos casos liderar uma equipe multidisciplinar, haja vista que 

muitos dos problemas apresentados pelos idosos estarem associados a atividades cotidianas e, 

portanto, são mais sensíveis ao modelo de assistência oferecido pela enfermagem. 

Apesar da “velhice” ser um fenômeno normal, impõe certa fragilidade e 

vulnerabilidade que aumenta com os anos. Nos idosos, qualquer problema social ou de saúde, 

por menor que seja, pode gerar um desequilíbrio geral e muitas vezes irreparável. Sem 

estarem doentes, os idosos podem passar por momentos complexos como, por exemplo: a 

manutenção de sua autonomia, a readaptação às limitações próprias da idade ou 

consequências de enfermidades, quadros estes que exigem a intervenção da enfermagem 

gerontológica (CASTILLO; BASSOULS, 2014). 

Montorio e Izal (2007) ressaltam a importância do respeito, do acompanhamento, da 

empatia e da escuta ativa dos enfermeiros gerontológicos para descobrirem sentimentos e 

emoções através de gestos, olhares e posturas, sendo fundamental a comunicação através do 

contato físico, principalmente nos casos de idosos com transtornos cognitivos, quando a 

comunicação verbal não é possível. 

No Brasil, normalmente, os cuidados com os idosos são proporcionados por um 

membro da família, que se converte em colaborador da enfermagem gerontológica, porém, 

este colaborador muitas vezes torna-se um paciente mais, principalmente quando a situação 

do idoso é grave ou de extrema dependência e, que se prolonga no tempo, devido à sobrecarga 

física e emocional que este precisa suportar. A equipe de enfermagem gerontológica também 



auxilia na contenção do cuidador familiar, com apoio emocional e toda a informação para o 

uso adequado de recursos disponíveis (Santos, 2000). 

A Enfermagem Gerontológica objetiva proporcionar condições aos idosos e suas 

famílias de aumentar condutas saudáveis; minimizar e compensar as deficiências provenientes 

de doenças e de limitações relacionadas com a idade; facilitar o diagnóstico, o alívio e o 

tratamento das enfermidades próprias do processo de envelhecimento e prover comodidade 

em caso de angústia e debilidade incluindo o processo de morte (PEREZ, 1993). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Conforme dados da Organização Mundial da Saúde (2017) a população mundial está 

envelhecendo rapidamente e, entre os anos 2015 e 2050 a população mundial com mais de 60 

anos passará de 12% para 22%, ou seja, de 900 milhões para 2.000 milhões de pessoas; os 

transtornos neuropsiquiátricos (demência e depressão) representam 6,6% das doenças nesta 

faixa etária e; 15% possuem algum transtorno mental e do sistema nervoso. Os transtornos de 

ansiedade afetam 3,8% da população idosa e os problemas pelo abuso de substâncias 

psicotrópicas alcança 1%. 

Ainda de acordo com a OMS (2017), 47 milhões de pessoas sofrem de demência e a 

cada ano, ocorrem cerca de 10 milhões de novos casos.  

A Academia Brasileira de Alzheimer (2017) indica que no Brasil a patologia atinge a 

1,2 milhões de pessoas. 

De acordo com o Ministério da Saúde, o Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos 

Brasileiros (ELSI-Brasil, 2018) revelou: 

- 75% dos idosos brasileiros dependem unicamente do Sistema Único de Saúde; 

- 83,1% realizaram pelo menos uma consulta médica nos últimos 12 meses; 

- 10,2% dos idosos, nos últimos 12 meses foram hospitalizados uma ou mais vezes; 

- 40% dos idosos possuem uma doença crônica; 

- 29,8% dos idosos possuem duas ou mais doenças crônicas como: diabetes, 

hipertensão ou artrite; 

- 70% dos idosos possuem alguma doença crônica. 

Cabe também ressaltar os dados sobre a vulnerabilidade a maus tratos seja físico, 

sexual, psicológico, emocional, econômico ou material e, o abandono, com também a falta de 

atenção, por ocasionarem graves perdas na dignidade e também graves problemas 



psiquiátricos crônicos. Pesquisas a nível mundial, ainda de acordo com a OMS (2017) 

indicam que a cada 10 idosos, 1 é vítima de maus tratos. 

Pesquisa realizada no Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento de 

Políticas Públicas do Idoso (SISAP-Idoso) a respeito do número de idosos com alguma 

deficiência mental na Cidade de Uberlândia e cidades vizinha, foi revelado o Gráfico 1, com 

base no Censo Demográfico do ano 2010. 

 

Gráfico 1 – Idosos com deficiência mental na Cidade de Uberlândia e cidades vizinhas. 

 

 

Fonte: SISAP Idoso, 2019. 

 

A partir da literatura disponível e dos números indicados por estudos e pesquisas 

pode-se compreender a relevância da Gerontologia e principalmente do profissional de 

Enfermagem Gerontológica no cuidado ao idoso e também à família, através do 

multidisciplinariedade e da interdisciplinaridade, tendo como base os aspectos 

biopsicossociais, culturais, econômicos e espirituais do idoso. 

Os objetivos da Enfermagem Gerontológica devem ser dirigidos ao bem-estar do idoso 

sadios ou doentes, através de abordagens holísticas e interdisciplinares, tanto no âmbito 

familiar, comunitário ou institucional em nível de ambulatório, intermediário, crítico ou de 

reabilitação. A enfermagem aplicada à gerontologia faculta uma sistematização para o 

desenvolvimento da atividade profissional na avaliação e interpretação das necessidades ou 

diagnóstico dos idosos, como também a análise das circunstâncias para a correta tomada de 

decisões (PEREZ, 1993). 



4. CONCLUSÃO 

 

As pessoas denominadas idosas, de 60 anos ou mais, na atualidade são muito úteis na 

sociedade como membros ativos na família e na comunidade e, em inúmeros casos são 

participantes ativos na força de trabalho.  

Apesar da realidade mundial, de acordo com pesquisas e relatórios, ser maior a 

expectativa de vida com qualidade, no pode-se obviar que o envelhecimento possui uma 

maior relação entre saúde mental e saúde física, de forma que, quanto maior a presença de 

problemas físicos como, por exemplo: doenças cardiovasculares, câncer, Parkinson, 

demência, diabetes, entre outras, são aumentadas também as possibilidades de incidência de 

transtornos mentais. 

O contrário também é verdadeiro, ou seja, idosos com depressão ou ansiedade, por 

exemplo, são mais suscetíveis de desenvolverem sintomas físicos como falta de animo, 

problemas gástricos, dificuldades de concentração, entre outros.  O número de idosos com 

probabilidade de possuir várias enfermidades ao mesmo tempo, também é significativo. 

A Organização Mundial da Saúde (2017) reconhece que a demência é um problema de 

saúde pública e, por este motivo publicou um relatório denominado “Demência: uma 

prioridade de saúde pública”, onde recomenda ações e objetivos. 

Diante do aumento considerável da população idosa e suas necessidades torna-se 

fundamental compreender e conhecer a função relevante do Enfermeiro Gerontológico que é 

o profissional tecnicamente competente através da atuação multidisciplinar e interdisciplinar, 

para realizar ações preventivas e educacionais, através de competências, maturidade, 

estabilidade emocional e senso crítico para assistir ao idoso, solucionando e apoiando-o em 

suas necessidades com o objetivo de promover seu bem-estar, como também de sua família 

(PEREZ, 1993).  

Dentre as importantes intervenções do enfermeiro gerontológico pode-se citar: 

- diagnóstico precoce de possíveis doenças; 

- otimização da saúde física, psíquica e do bem-estar; 

- identificação e tratamento das doenças físicas que possam comprometer a saúde 

mental; 

- detecção e tratamento de sintomas de transtornos comportamentais e psíquicos; 

- informação e apoio à família. 
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