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RESUMO 

Objetivo: realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem a idosos e cuidadores em domicílio tendo 
como referencial teórico-metodológico a Teoria de Imogene King. Método: estudo exploratório-descritivo com 
abordagem qualitativa, cujos sujeitos foram cinco idosos e seus cuidadores. A coleta de informações foi por 
meio de entrevistas e análise dos prontuários. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, 
CAAE n. 0009.0.039.000-11. Resultados: constataram-se conceitos de percepção, ego, papel, comunicação, 
transação e interação presentes nas necessidades e realidade dos idosos. Verificaram-se dificuldades do 
cuidador acerca da doença e do processo de cuidar e o que contribuiria para melhorar a assistência. 
Conclusão: a elaboração de um plano de cuidados pautado na SAE ao idoso acamado contribuiu para a 
assistência humanizada, assim como potencializa o papel do cuidador familiar. Descritores: Enfermagem; 

Cuidadores; Atenção à Saúde.  

ABSTRACT 

Objective: to realize the Systematization of Nursing Assistance to seniors and caregivers at their home having 
as a theoretical and methodological reference the Theory of Imogene King. Method: exploratory, descriptive 
study with a qualitative approach, whose subjects were five seniors and their caregivers. The data collection 
was through interviews and analysis of records. This study was approved by the Ethics Committee in Research, 
CAAE n. 0009.0.039.000-11. Results: were noted concepts of perception, ego, role, communication, 
transaction and interaction present in reality and needs of the elderly. There were noted difficulties of the 
caregivers about the disease and the care process and what would help to improve care. Conclusion: the 
preparation of a care plan based on SAE to elderly bedridden contributed to humanitarian assistance as well 

as enhances the role of the family caregiver. Descriptors: Nursing; Caregivers; Attention to Health. 

RESUMEN 

Objetivo: realizar la Sistematización de la Asistencia de Enfermería a las personas mayores y sus cuidadores 
en domicilio teniendo como referencia teórica y metodológica la Teoría de Imogene King. Método: estudio 
exploratorio, descriptivo, con abordaje cualitativo, cuyos temas eran cinco personas mayores y sus 
cuidadores. La recolección de datos fue a través de entrevistas y análisis de prontuarios. Este estudio fue 
aprobado por el Comité de Ética en Investigación, CAAE n. 0009.0.039.000-11. Resultados: se observaron 
conceptos de percepción, el ego, el papel, la comunicación, la transacción y la interacción presentes en las 
necesidades y la realidad de las personas mayores. Hubo dificultades de los cuidadores sobre la enfermedad y 
del proceso de cuidado y lo que contribuiría a mejorar la asistencia. Conclusión: la elaboración de un plan de 
cuidados basados en la SAE al más viejo acamado contribuyó a la asistencia humanizada, bien como mejora la 

función del cuidador familiar. Descriptores: Enfermería; Cuidadores; Atención a la Salud. 
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O envelhecimento populacional vem 

gradativamente mostrando-se mais presente 

na população mundial devido aos avanços 

científicos e tecnológicos evidenciados nas 

ciências da saúde,1 assim como melhoria na 

urbanização das cidades e suas condições 

sanitárias e ambientais, facilitando assim o 

acesso aos serviços de saúde. 

O aumento da proporção de pessoas idosas 

em relação ao total da população é um 

fenômeno nacional e mundial. Segundo dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a população brasileira, com 

idade superior a sessenta anos, aumentou de 

4%, em 1940, para 8,6%, no ano de 2000. Em 

2002, a estimativa era de 15 milhões de 

brasileiros com mais de 60 anos e as projeções 

demográficas indicam que, em 2020, a 

população de idosos deverá atingir a cifra de 

15%.2,3 Desse modo, para os brasileiros são 

mais fortes os efeitos do envelhecimento, 

tendo em vista que ocorre em um espaço de 

tempo curto.4,5 

Frente a essa configuração, o Brasil tenta 

equacionar as necessidades do contingente 

que envelhece. Então, em 04 de janeiro de 

1994, é aprovada a Lei n° 8.842/1994, que 

institui a Política Nacional do Idoso (PNI), 

sendo posteriormente regulamentada pelo 

Decreto n° 1.948/1996. A Portaria Ministerial 

nº 1.395 anuncia a Política Nacional de Saúde 

do Idoso, que os órgãos e entidades do 

Ministério da Saúde relacionados ao tema 

promovam a elaboração ou a readequação de 

planos, projetos e atividades na conformidade 

das diretrizes e responsabilidades nela 

estabelecidas.6 

Esta lei visa garantir direitos sociais que 

garantam a promoção da autonomia, 

integração e participação efetiva do idoso no 

meio social, de forma a exercer sua cidadania, 

além de prevê o limite de 60 anos, ou mais, 

para que uma pessoa seja considerada idosa6 e 

considerando a suscetibilidade do idoso para 

perda da capacidade funcional e cognitiva.7 

Mencionar aumento da expectativa de vida, 

não se pode associar necessariamente a 

envelhecer com qualidade de vida. A condição 

de longevidade associa-se a fragilização pelo 

envelhecimento, tornando o idoso vulnerável 

às diversas situações de vida e saúde, como é 

cada vez mais marcante a presença de 

associações de diferentes patologias que 

geram incapacidades funcionais e 

instrumentais na realização das atividades de 

vida diária. Dentre elas, destacam-se doenças 

como hipertensão, diabetes, osteoporose, 

neoplasias, demência, depressão, doença de 

Parkinson e Alzheimer,5 acarretando 

comprometimento da capacidade funcional do 

idoso, o que pode levá-lo a uma situação de 

incapacidade e dependência. 

Torna-se essencial que o profissional de 

Enfermagem tenha conhecimentos adequados 

sobre a magnitude e complexidades do 

processo de envelhecimento a fim de 

possibilitar uma assistência sistematizada, 

qualificada e holística no cuidado domiciliar 

ao idoso fragilizado. Assim, a utilização da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE) é uma necessidade verificada 

mundialmente, com vista à uniformização da 

comunicação entre os profissionais e a 

melhoria da qualidade da assistência 

oferecida, possibilitando facilitar, viabilizar e 

prestar de forma mais adequada o cuidado ao 

cliente idoso acamado no domicílio.8 

O planejamento do cuidado de Enfermagem 

refere-se a um plano de ação designado a 

ajudar a prestar um cuidado de qualidade ao 

paciente. Ele inclui os diagnósticos de 

Enfermagem relevantes, os resultados 

esperados e as prescrições de enfermagem.9 

Assim, planejar o cuidado especializado ao 

idoso acamado exige que o profissional 

enfermeiro utilize a SAE.10 

Cuidar no domicílio implica em novos 

modos de fazer e saber do enfermeiro, visto 

que o domicílio não apresenta as 

características de uma instituição formal de 

saúde. É o local em que os seres humanos 

convivem e tornam propícios os cuidados 

individualizados. Este ambiente é permeado 

por diversos aspectos culturais, de 

significância aos seus moradores e 

frequentadores, portanto, eivado de 

subjetividades nem sempre compreensíveis 

para quem não reside ou frequenta aquele 

ambiente. Tais aspectos, portanto, devem ser 

considerados pelo profissional de Enfermagem 

ao adentrar a residência e propor 

intervenções. 

Objetiva-se realizar a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem a idosos e 

cuidadores em domicílio tendo como 

referencial teórico-metodológico a Teoria de 

Imogene King. 

 

Artigo elaborado a partir da monografia de 

graduação << Cuidado de enfermagem a 

idosos em domicílio: o papel do cuidador 

familiar >>, apresentado ao Curso de 

Enfermagem da Universidade Estadual Vale do 

Acaraú/UVA. Sobral-CE, Brasil. 2011. 

Estudo exploratório-descritivo com 

abordagem qualitativa, realizado entre os 

INTRODUÇÃO 

MÉTODO 
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meses de setembro de 2010 a maio de 2011. 

Foi norteado pelo Modelo Conceitual dos 

Sistemas Abertos Interatuantes e Teoria do 

Alcance de Metas de Imogene King. Esse 

referencial utiliza o modelo conceitual de 

sistemas abertos interatuantes e tem como 

meta oferecer a possibilidade de interação 

entre enfermeiros e clientes que vise o 

alcance dos objetivos de se restabelecer a 

saúde.11 

Esse referencial considera que os seres 

humanos são sistemas abertos, pois interagem 

com o ambiente. Os indivíduos são chamados 

sistemas pessoais, formando grupos e esta 

formação cria outro tipo de experiência 

humana dentro dos sistemas interpessoais. 

Alguns destes grupos com interesses comuns 

criam outro tipo de experiência humana 

dentro de uma comunidade ou sociedade 

chamados sistemas sociais.11  

Nesses sistemas são englobados alguns 

conceitos como percepção, ego, imagem 

corporal, crescimento, desenvolvimento, 

tempo e espaço, papel, comunicação, 

transação, estresse, interação, organização, 

autoridade, poder, status e tomada de 

decisão. Todavia, nesse estudo foi abordado 

os conceitos de percepção, self, papel, 

comunicação, transação e interação, 

apresentados na própria discussão dos 

resultados. 

Os sujeitos do estudo foram cinco idosos 

acamados no domicílio, bem como seus 

cuidadores familiares principais, totalizando 

dez, residentes em um bairro de um município 

da Zona Norte do Estado do Ceará. Utilizaram-

se como critérios de inclusão ser idoso restrito 

ao leito e a existência de patologias de base. 

A coleta de informações foi realizada 

inicialmente por meio de uma análise 

documental nos prontuários dos idosos no 

Centro de Saúde da Família (CSF) que 

abrangia a residência dos sujeitos. 

Realizaram-se entrevistas com três questões 

norteadoras, das quais se foi possível coletar 

relatos dos cuidadores familiares de cada um 

dos idosos acerca das necessidades de 

conhecimento dos mesmos sobre a realização 

do processo de cuidar prestado ao idoso 

acamado no domicílio, bem como percepções 

próprias da entrevistadora acerca das 

carências de cuidado dos mesmos. 

Realizou-se ainda entrevistas semi-

estruturadas com os idosos, com a posterior 

elaboração de um plano de cuidados com 

vistas a prestar um cuidado domiciliar mais 

qualificado baseado na Sistematização da 

Assistência de Enfermagem que visou saciar as 

carências de cuidado referidas pelo idoso. Os 

diagnósticos de Enfermagem identificaram as 

necessidades de cuidado dos idosos e 

apoiaram na estruturação dos planos de 

ações.12 

Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual Vale 

do Acaraú (UVA), em Sobral/CE, por meio do 

Parecer Nº 402464 e do CAAE Nº 

0009.0.039.000-11. 

 

Com as informações coletadas foi possível 

traçar um plano de cuidados que abordasse o 

idoso e o seu cuidador domiciliar. Desse 

pressuposto, a organização e análise das 

informações foram realizadas por meio das 

seguintes categorias: “O cuidado de 

Enfermagem ao idoso à luz de King”, 

“Caracterização dos cuidadores” e “O 

processo de cuidar do idoso em domicílio: as 

reflexões dos cuidadores”. Ressalta-se que a 

organização das informações nas categorias 

referidas foram norteadas pelo referencial 

teórico-metodológico adotado no estudo. 

 O cuidado de Enfermagem ao idoso à 

luz de King 

Interação inicial: Idoso A, 65 anos, sexo 

masculino, união estável, aposentado, ensino 

fundamental incompleto, sem filhos, reside 

com a esposa, mas há quatro reside em 

Sobral, renda familiar de um salário mínimo.  

Esposa, única cuidadora, relata que o mesmo 

tem histórico de hipertensão arterial, ex-

tabagista e ex-etilista, trabalhava em uma 

fábrica de castanhas em 2004 quando iniciou 

processo de adoecimento com edema em 

membros inferiores que foi progredindo ao 

longo dos anos, e transtornos psiquiátricos, 

razão pela qual faz acompanhamento no 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). 

Segundo relatos da esposa, o mesmo sofreu 

dois episódios de Acidente Vascular Cerebral 

(AVC) em anos consecutivos, 2009 e 2010, e 

que há sete meses encontra-se acamado. Ao 

tentar conversar com o idoso foi percebida 

discreta confusão mental, sendo algumas 

perguntas respondidas com dificuldades. O 

idoso demonstrou momentos de tristeza e 

alegria através de gestos e expressões. 

Diagnosticado com quadro de transtorno 

somatoforme, bruxismo, hipertensão arterial, 

demência, e ostepenia difusa. Sem controle 

esfincteriano, bem higienizado, deitado em 

colchão d’água, eliminações e evacuações 

normais segundo a cuidadora, sono e repouso 

normais, presença de úlcera de decúbito em 

região sacral, dieta líquida com sucos e 

mingaus, confusão mental e fala pouco 

compreendida. Em uso de Captopril, 

Hidroclorotiazida, Exelon e Clonazepam. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Diagnósticos de Enfermagem: ansiedade 

relacionada à morte, relacionada à 

antecipação do impacto da própria morte 

sobre os outros, evidenciada por relatos de 

medo da dor relacionada ao morrer; risco de 

aspiração relacionado à deglutição 

prejudicada; déficit no autocuidado para 

banho relacionado a prejuízo 

muscoesquelético,  evidenciado por 

incapacidade de acessar o banheiro;    déficit 

no autocuidado para higiene íntima 

relacionado a estado de mobilidade 

prejudicada, evidenciado por incapacidade de 

chegar ao vaso sanitário ou à cadeira 

higiênica; déficit no autocuidado para vestir–

se relacionado a prejuízo muscoesquelético, 

evidenciado por capacidade prejudicada de 

colocar itens de vestuário necessários; baixa 

auto-estima situacional relacionada prejuízo 

funcional, evidenciado por relatos de 

dependência dos cuidados dos outros e do seu 

próprio valor atual; comunicação verbal 

prejudicada relacionada a enfraquecimento 

do sistema muscoesquelético, evidenciada por 

desorientação no tempo e espaço; confusão 

aguda relacionada à demência, evidenciada 

por flutuação no nível de consciência; 

mobilidade no leito prejudicada relacionada a 

prejuízo neuromuscular, evidenciada por 

capacidade prejudicada de “esquivar-se” ou 

reposicionar-se na cama; risco de constipação 

relacionado à motilidade diminuída do trato 

gastrintestinal, atividade física insuficiente e 

confusão mental; deambulação prejudicada 

relacionada a força muscular insuficiente, 

evidenciada por capacidade prejudicada para 

percorrer as distâncias necessárias; deglutição 

prejudicada relacionada a relatos de 

dificuldades para engolir, evidenciada pelo 

bruxismo; dor crônica relacionada a 

incapacidade física crônica, evidenciada por 

atrofia do grupo muscular envolvido; 

integridade da pele prejudicada relacionada a 

imobilização física, circulação prejudicada e 

proeminências ósseas, evidenciada por 

destruição de camadas da pele; interação 

social prejudicada relacionada a mobilidade 

física limitada, evidenciada por 

comportamentos de interação social 

malsucedidos; incontinência intestinal 

relacionada a imobilidade, evidenciada por 

incapacidade de retardar a evacuação; 

incontinência urinária de urgência relacionada 

a hiperatividade do detrusor, com prejuízo da 

contratilidade da bexiga, evidenciada por 

relatos de perda involuntária de urina com 

contrações da bexiga; risco de desequilíbrio 

na temperatura corporal evidenciado por 

inatividade e; risco de quedas evidenciado por 

imobilização, idade acima de 65 anos, força 

diminuída nas extremidades inferiores, 

incontinência e mobilidade física prejudicada. 

Estabelecimento de metas: aliviar a 

ansiedade e baixa auto-estima através de 

diálogos; orientar sobre alimentação e como 

posicionar o idoso durante esse cuidado; 

orientar higienização; ofertar medicamentos 

em caso de dor, segundo orientação médica; 

realizar massagem corporal e mudança de 

decúbito a cada duas horas; usar fraldas 

descartáveis ou de tecido para facilitar a 

higienização e atentar para o risco de quedas 

através do uso de grades de proteção na 

cama. 

Interação inicial: Idoso B, 72 anos, sexo 

feminino, casada, aposentada, católica, sete 

filhos, reside com o esposo, uma filha e dois 

netos, renda familiar de mais de 2 salários 

mínimos. A filha, cuidadora principal, relata 

que a mãe tem histórico de hipertensão 

arterial e que há três anos consecutivos deu 

três episódios de AVC, razão pela qual 

apresenta hemiplegia esquerda, disartria, 

disfagia, não deambula e não tem controle 

esfincteriano. Refere ainda que a mesma foi 

tabagista por muitos anos e tem histórico de 

cardiopatia na família. Diagnosticada com 

sequelas de AVC isquêmico, insuficiência 

cardíaca congestiva e hipertensão arterial. 

História de quatro internamentos, sendo três 

por AVC e um por pneumonia. 

Idosa comunicativa demonstra alegria ao 

receber visitantes em sua casa. Ao perguntar 

sobre sua doença, fala que é bem cuidada por 

seus familiares, mas que deseja muito ter 

saúde para não depender de alguém. Em uso 

de captopril, furosemida, carvedilol e 

espironolactona. 

Diagnósticos de Enfermagem: ansiedade 

relacionada à morte, relacionada à 

antecipação do impacto da própria morte 

sobre os outros, evidenciada por relatos de 

medo da dor relacionada ao morrer; déficit no 

autocuidado para banho relacionado a 

prejuízo muscoesquelético, evidenciado por 

incapacidade de acessar o banheiro; déficit no 

autocuidado para higiene íntima relacionado a 

estado de mobilidade prejudicada, 

evidenciado por incapacidade de chegar ao 

vaso sanitário ou à cadeira higiênica; déficit 

no autocuidado para vestir-se relacionado a 

prejuízo muscoesquelético, evidenciado por 

capacidade prejudicada de colocar itens de 

vestuário necessários; comunicação verbal 

prejudicada relacionada alteração na 

autoestima e autoconceito e enfraquecimento 

do sistema muscoesquelético, evidenciada por 

dificuldade para manter o padrão usual de 

comunicação; risco de constipação 

evidenciado por ingestão insuficiente de 
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fibras, motilidade diminuída do trato 

gastrointestinal, atividade física insuficiente e 

mobilidade física prejudicada; deambulação 

prejudicada relacionada à força muscular 

insuficiente e prejuízo neuromuscular, 

evidenciada por capacidade prejudicada de 

percorrer as distâncias necessárias; deglutição 

prejudicada evidenciada por dificuldade para 

deglutir (tossir), deglutição retardada e 

defeitos anatômicos adquiridos por sequela de 

AVC; incontinência intestinal relacionada a 

imobilidade, evidenciada por incapacidade de 

retardar a evacuação; incontinência urinária 

de urgência relacionada a hiperatividade do 

detrusor, com prejuízo da contratilidade da 

bexiga, evidenciada por relatos de perda 

involuntária de urina com contrações da 

bexiga; risco para integridade da pele 

prejudicada evidenciada por imobilização 

física, circulação prejudicada e proeminências 

ósseas; mobilidade no leito prejudicada 

relacionada a prejuízo neuromuscular e força 

muscular insuficiente, evidenciada por 

capacidade prejudicada de “esquivar-se” ou 

reposicionar-se na cama e; risco de quedas 

evidenciado por imobilização, idade acima de 

65 anos, força diminuída nas extremidades 

inferiores, incontinência e mobilidade física 

prejudicada. 

Estabelecimento de metas: aliviar a 

ansiedade através de diálogos; orientar 

higienização; orientar sobre alimentação rica 

em fibras; orientar sobre maneiras de 

alimentar a idosa; incentivar uso de fraldas 

descartáveis ou de tecido para facilitar a 

higienização; realizar massagem corporal, 

movimentos em membros e mudança de 

decúbito a cada duas horas e atentar para o 

risco de quedas por meio da vigilância 

constante quando a paciente estiver no leito 

(rede). 

Interação inicial: Idoso C, 91 anos, sexo 

feminino, viúva, três filhos, aposentada, 

católica, analfabeta, reside com uma filha 

(cuidadora principal), uma cunhada idosa, 

uma enteada e quatro netos, renda familiar 

de dois salários mínimos. Cuidadora relata que 

a mãe tornou-se acamada há 

aproximadamente três anos devido falta de 

força e tremores nas pernas. Refere ainda 

antecedentes familiares de hipertensão 

arterial e que a mãe fumou cachimbo por mais 

de quarenta anos. Diagnosticada como 

hipertensa. Em uso de Losartana potássica, 

Ácido Acetil Salicílico (AAS), Enalapril e 

Hidroclorotiazida. 

Idosa apresenta disartria, momentos 

alternantes de lucidez e de confusão mental, 

interage pouco, mas relata sentir-se feliz e ter 

uma família muito boa. Não apresentou 

internamento. 

Diagnósticos de Enfermagem: déficit no 

autocuidado para banho relacionado a 

prejuízo muscoesquelético, evidenciado por 

incapacidade de acessar o banheiro; déficit no 

autocuidado para higiene íntima relacionado a 

estado de mobilidade prejudicada, 

evidenciado por incapacidade de chegar ao 

vaso sanitário ou à cadeira higiênica; déficit 

no autocuidado para vestir-se relacionado a 

prejuízo muscoesquelético, evidenciado por 

capacidade prejudicada de colocar itens de 

vestuário necessários; comunicação verbal 

prejudicada relacionada a enfraquecimento 

do sistema muscoesquelético, evidenciada por 

disartria; risco de constipação evidenciado 

motilidade diminuída do trato 

gastrointestinal, atividade física insuficiente e 

mobilidade física prejudicada; deambulação 

prejudicada relacionada à força muscular 

ineficiente, evidenciada por tremores; 

mobilidade no leito prejudicada relacionada a 

prejuízo neuromuscular e força muscular 

insuficiente, evidenciada por capacidade 

prejudicada de “esquivar-se” ou reposicionar-

se na cama e; risco de quedas evidenciado por 

imobilização, idade acima de 65 anos, força 

diminuída nas extremidades inferiores, 

incontinência e mobilidade física prejudicada 

e; disposição para enfrentamento familiar 

aumentado evidenciado por membro da 

família que age para promover saúde, ao 

querer aprimorar seus cuidados. 

Estabelecimento de metas: orientar 

higienização a ser realizada; estimular 

diálogos e orientar quanto à necessidade de 

procurar acompanhamento fonoaudiológico 

pela unidade de saúde; orientar alimentação; 

incentivar massagens corporais, 

movimentação de membros e mudanças de 

decúbito sempre que possível; orientar sobre 

risco de quedas e incentivar proteção lateral 

na cama, assim como estimular a família a 

permanência em prestar assistência 

qualificada a idosa. 

Interação inicial: Idoso D, 88 anos, casado, 

aposentado, evangélico, analfabeto, sete 

filhos, reside com a esposa, um filho, uma 

nora e um neto recém-nascido, renda familiar 

de dois salários mínimos. Cuidadora principal 

é uma filha que reside próximo a casa do 

idoso, que relata que o pai iniciou o processo 

de adoecimento há aproximadamente três 

anos com dispnéia e diminuição da 

sensibilidade nas pernas, mas que somente há 

um ano apresentou mobilidade comprometida, 

parando de andar. Refere ainda não saber da 

existência de patologias nos antecedentes 

familiares do pai e que algumas vezes 
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apresenta dispnéia e hematúria. 

Diagnosticado com miocardiopatia dilatada, 

hipertensão arterial e realizou prostatectomia 

há dez anos. Em uso de Captopril, Losartana, 

Furosemida, Carvedilol, Transamin e 

Cloridrato de Prometazina. 

Idoso apresenta cegueira em olho 

esquerdo, lucidez, bem receptivo, sem 

atividades de distração, interage pouco com a 

família e os visitantes, mas refere que gosta 

muito de sua família. Cuidadora refere que o 

mesmo já apresentou vários internamentos 

por problemas por complicações na próstata e 

dispnéia, alimentação leve com líquidos e 

sólidos, consegue levar alimento à boca, por 

muitas vezes não consegue controlar as 

eliminações urinárias e evacua com a ingesta 

de laxantes. Bem higienizado e padrões de 

sono e repouso alterados. 

Diagnósticos de Enfermagem: déficit no 

autocuidado para banho relacionado a 

prejuízo muscoesquelético, evidenciado por 

incapacidade de acessar o banheiro; déficit no 

autocuidado para higiene íntima relacionado a 

estado de mobilidade prejudicada, 

evidenciado por incapacidade de chegar ao 

vaso sanitário ou à cadeira higiênica; déficit 

no autocuidado para vestir-se relacionado a 

prejuízo muscoesquelético, evidenciado por 

capacidade prejudicada de colocar itens de 

vestuário necessários; constipação relacionada 

à dose excessiva de laxantes (automedicação); 

deambulação prejudicada relacionada à força 

muscular insuficiente e prejuízo 

neuromuscular, evidenciada por capacidade 

prejudicada de percorrer as distâncias 

necessárias; risco de quedas evidenciado por 

imobilização, idade acima de 65 anos, força 

diminuída nas extremidades inferiores, 

incontinência e mobilidade física prejudicada; 

incontinência urinária de urgência relacionada 

a capacidade vesical diminuída, evidenciada 

por relatos de perda involuntária de urina com 

contrações/espasmos da bexiga, devido  

prostatectomia; insônia relacionada à 

ansiedade, evidenciada por paciente relatar 

dificuldade para adormecer e insatisfação com 

o sono atual; interação social prejudicada 

relacionada a mobilidade física limitada, 

evidenciada por comportamentos de interação 

social malsucedidos e;  risco de sentimento de 

impotência evidenciado pela  doença, 

envelhecimento e processo de morte. 

Estabelecimento de metas: orientar 

higienização; incentivar o abandono do uso de 

laxantes para evacuar e estimular uma 

alimentação leve e rica em fibras; estimular 

massagens em membros inferiores; incentivar 

uso de barreiras de proteção na cama como 

travesseiros e grades laterais para evitar 

quedas; estimular uso de fraldas descartáveis 

ou de tecido para facilitar o momento da 

higienização; estimular diálogos para aliviar a 

ansiedade, sentimentos de impotência e 

inutilidade e estimular a interação social 

através da centralização do leito do idoso em 

locais onde haja uma maior circulação dos 

familiares e incentivar visitas de demais 

membros de sua família na residência. 

Interação inicial: Idoso E, 73 anos, sexo 

feminino, viúva, aposentada, católica, 

alfabetizada, quatro filhos, reside com dois 

filhos e uma neta, renda familiar de dois 

salários mínimos. A Cuidadora principal, a 

neta, relata que avó há dois anos não 

deambula, onde esse processo de 

adoecimento iniciou com edemaciamento e 

dores nas articulações, e encurtamento dos 

dedos, apresentando déficit de mobilidade. O 

quadro agravou-se ao passar do tempo, 

interferindo na deambulação da idosa. Refere 

também que a avó tem antecedentes 

familiares (pai) de artrite reumática, 

antecedentes pessoais de tabagismo e não 

teve nenhum internamento. Diagnosticada 

com quadro de artrite reumática e diabetes 

mellitus. Em uso de Nimesulida, Prednisona, 

Ácido fólico, Omeprazol, Metformina, e 

Glibenclamida.  

Idosa orientada, alegre, comunicativa, 

refere que gosta de assistir televisão e escutar 

rádio. Cuidadora relata que a avó tem uma 

alimentação normal, padrão de sono e 

repouso alterados, eliminações normais e que 

apresenta com frequência episódios de fortes 

dores em articulações, razão pela qual fica 

com baixa auto-estima e irritada. Ao ser 

indagada sobre sua satisfação com os cuidados 

prestados pela neta, a idosa afirma que está 

sendo bem cuidada, mas que se sente como 

um problema para a família. 

Diagnósticos de Enfemagem: ansiedade 

evidenciada pelo estado de saúde, apreensão, 

pesar aumentado e perturbações do sono; 

déficit no autocuidado para banho relacionado 

a prejuízo muscoesquelético, evidenciado por 

incapacidade de acessar o banheiro; déficit no 

autocuidado para higiene íntima relacionado a 

estado de mobilidade prejudicada, 

evidenciado por incapacidade de chegar ao 

vaso sanitário ou à cadeira higiênica; déficit 

no autocuidado para vestir-se relacionado a 

prejuízo muscoesquelético, evidenciado por 

capacidade prejudicada de colocar itens de 

vestuário necessários; deambulação 

prejudicada relacionada à força muscular 

insuficiente e prejuízo neuromuscular, 

evidenciada por capacidade prejudicada de 

percorrer as distâncias necessárias e dores; 

mobilidade no leito prejudicada relacionada a 
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prejuízo neuromuscular e força muscular 

insuficiente, evidenciada por capacidade 

prejudicada de “esquivar-se” ou reposicionar-

se na cama; risco de quedas evidenciado por 

imobilização, idade acima de 65 anos, força 

diminuída nas extremidades inferiores, 

incontinência e mobilidade física prejudicada; 

risco de quedas evidenciado por imobilização, 

idade acima de 65 anos, força diminuída nas 

extremidades inferiores, incontinência e 

mobilidade física prejudicada; risco de 

sentimento de impotência relacionado à 

doença e; dor crônica evidenciada por 

incapacidade física crônica e ao estado de 

saúde. 

Estabelecimento de metas: estimular 

diálogos com palavras de otimismo e 

confiança; orientar higienização; estimular 

massagens em membros inferiores; orientar 

sobre risco de quedas e estimular a vigilância 

constante da idosa na rede e ofertar 

analgésicos, segundo prescrição médica. 

Após essa apresentação dos planos de 

cuidados para cada idoso, identifica-se a 

presença dos sistemas pessoais e 

interpessoais. Dessa forma, foi necessário 

para análise desse estudo um enfoque nos 

conceitos de percepção, ego, papel, 

comunicação, transação e interação para 

evidenciarmos a importância de uma visão 

holística, segundo o referencial teórico-

metodológico adotado. 

O conceito de percepção esteve 

relacionado, no estudo, ao momento onde se 

adentrou nos ambientes familiares dos idosos, 

e a partir disso, foram percebidas e 

conhecidas as necessidades individuais desses, 

o que resultou na identificação de um 

universo de sentimentos e problemas dos mais 

valiosos significados para a prática de 

Enfermagem, no sentido de contribuir para 

uma melhor adequação das ações realizadas. 

O conceito de percepção é o principal dentre 

os conceitos do sistema pessoal, aquele que 

influencia todos os comportamentos e com o 

qual todos os outros conceitos estão 

relacionados. Está envolvido de forma a 

identificar a necessidade individual de cada 

ser humano e determinar de maneira única a 

realidade do indivíduo.13 

Self refere-se ao indivíduo dinâmico, 

detentor de valores e crenças; é um sistema 

aberto, metaorientado, voltado para o mundo 

ao redor. Corresponde à concepção que o 

indivíduo tem de quem e do que ele é, cuja 

compreensão é influenciada por seu passado, 

projetando-se para seu futuro.14 No que diz 

respeito a esse aspecto, o estudo evidencia 

isso através da opinião dos idosos acerca dos 

cuidados recebidos por meio da família, haja 

vista que embora os mesmos sintam-se 

impotentes diante do seu estado de saúde e 

da necessidade de cuidados alheios, 

demonstram satisfação com a assistência 

prestada. 

O conceito de papel é definido como 

função situacional que o indivíduo desenvolve 

em seu espaço. Os papéis são recíprocos, o 

que faz com que a pessoa seja doadora em 

determinado momento e receptora em outro. 

É um comportamento comum relativo ao 

encontro entre dois ou mais indivíduos que 

funcionam em dois ou mais papéis aprendidos 

de maneira social, complexa e situacional.15 

No estudo, isso pode ser visualizado através 

das alterações no desenvolvimento dos papéis 

dos idosos, pois em consequência do processo 

de adoecimento, houve um distanciamento 

das obrigações e responsabilidades, 

interferindo assim nos valores a ele antes de 

direito e no respeito diante da família 

associados à posição ocupada anteriormente. 

No contexto da comunicação, esse é um 

intercâmbio de pensamentos e opiniões entre 

indivíduos. Pode ser verbal, quando satisfaz 

desejos de reconhecimento, participação e 

auto-realização no contato direto entre as 

pessoas, ou não verbal, quando inclui gestos, 

expressões faciais, ações e posturas de ouvir e 

sentir.15 Baseando-se nesse conceito, foi 

revelado no estudo que há uma comunicação 

efetiva entre o cuidador principal e o idoso, já 

que o fato dos sujeitos serem idosos acamados 

faz com que estejam em contato direto com 

seus cuidadores, havendo assim uma maior 

disposição para comunicação e compreensão 

das necessidades.  

Quanto aos conceitos de interação e 

transação, esses estão intimamente 

relacionados. De acordo com a teoria 

adotada, interações são comportamentos 

observáveis entre duas ou três pessoas ou em 

grupos, em presença mútua. Essa interação é 

muito positiva no sentido de permitir uma 

relação de maior confiança entre estes, 

fazendo com que passem de um momento de 

interação atual a um de transação, no qual já 

há uma manifestação de um relacionamento 

mais estável. Tal transação proporciona o 

alcance de metas. Considerando-se isso, pode-

se verificar a existência de interação e 

transação entre idosos e cuidadores, pois 

cuidados são realizados para o alcance de 

metas que são a prevenção de doenças 

agravantes, manutenção da qualidade de vida 

e bem-estar. 

Pode-se verificar que várias são as 

necessidades dos idosos acamados sujeitos 

desse estudo. A teoria do Alcance de Metas de 

Imogene King permitiu uma abordagem 
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holística aos idosos e a utilização de um 

referencial teórico-metodológico de 

Enfermagem foi importante para o 

estabelecimento de um plano de cuidados. 

Isso demonstra que é adequada e possível a 

aplicação de modelos teóricos de Enfermagem 

na assistência a idosos fragilizados, com 

possíveis implicações para o ensino, pesquisa 

e aperfeiçoamento da assistência.  

Cuidar de idosos portadores de doenças 

crônicas gera conflitos, que se não forem 

elaborados adequadamente, trarão 

dificuldades tanto para o cuidador como para 

o indivíduo doente.  

 Caracterização dos cuidadores 

CA é a única cuidadora do Idoso A, esposa, 

62 anos, analfabeta, dona de casa, 

poliqueixosa e portadora de diabetes mellitus 

e hipertensão arterial. Refere alto nível de 

estresse e cansaço por desempenhar as 

atividades do lar e cuidar do esposo sem ajuda 

de outros familiares. Apresentou-se bastante 

agressiva, demonstrando choro fácil e 

queixou-se de ter que prestar cuidados ao 

marido constantemente. Faz uso de Captopril, 

Glibenclamida, Metformina e medicações de 

controle especial como Amitriptilina e 

Flunarazina. 

CB é a cuidadora principal do Idoso B, filha, 

42 anos, ensino médio completo, mãe de dois 

filhos (menina de 17 anos e menino de 8 

anos), solteira, dona de casa, cabeleireira, 

saudável. Relata que é ajudada por seu pai e 

seus filhos nos cuidados à mãe, mas que 

executa as tarefas mais árduas, como banhar 

a mãe idosa. Não conta com a ajuda de suas 

irmãs no cuidado a mãe, considerando muito 

difícil o processo de cuidar aliado a outros 

afazeres domésticos e do trabalho. 

CC é a cuidadora principal do Idoso C, filha, 

47 anos, solteira, três filhos, dona de casa, 

ensino fundamental incompleto, trabalha 

como lavadeira em sua própria casa, saudável. 

Relata receber ajuda de sua irmã nos cuidados 

à mãe, embora também se sinta 

sobrecarregada, mas demonstra satisfação em 

cuidar da idosa e desejo de aprimorar a 

assistência prestada. 

CD é a cuidadora principal do Idoso D, filha 

que reside próximo a casa de seu pai idoso, 

casada, dois filhos, dona de casa, ensino 

fundamental incompleto, saudável. Relata 

receber ajuda de seu irmão durante o banho 

ao idoso, mas quanto aos outros cuidados 

realiza sozinha, referindo estar 

sobrecarregada. Refere ainda não dispor de 

tempo suficiente para cuidar de seu pai como 

gostaria, mas tenta fazer o máximo nos 

cuidados. 

CE é a cuidadora principal do Idoso E, neta, 

22 anos, solteira, sem filhos, desempregada, 

ensino fundamental completo, saudável. 

Relata receber ajuda de seu tio em alguns 

cuidados ao idoso, mas que a maioria dos 

cuidados são prestados por ela, razão pela 

qual se sente impaciente ao prestar 

assistência.  

A literatura mundial sobre o perfil dos 

cuidadores de idosos acamados em 

domiciliares aponta para um perfil de 

predominância do gênero feminino. A esposa 

em geral é a que mais presta cuidados, 

seguida da filha e de outros familiares. Todos 

os cuidadores apresentados neste estudo são 

mulheres, sendo uma esposa, três filhas e uma 

neta.  Dentro da complexidade do cuidar, 

sentimentos como medo, angústia, cansaço, 

desesperança, estresse, tristeza e choro são 

comumente pertencentes às cuidadoras, 

gerados pela sobrecarga de funções ao 

realizar o cuidado constante e integral, e 

muitas vezes, devido ao seu estado de saúde e 

grau de dependência, o idoso pode requerer 

cuidado exclusivo.16 

 O processo de cuidar do idoso em 

domicílio: as reflexões dos cuidadores 

No processo de cuidar do idoso, os 

cuidadores referem que não possuem 

informações suficientes sobre a doença que 

acomete os idosos, sendo que, muitas vezes, 

só sabem informar o nome da doença, mas 

não compreendem o significado das mesmas e 

suas implicações. Uma das dificuldades dos 

cuidadores é de entender a doença e suas 

complicações, muitas vezes ficando na dúvida 

se estão prestando o cuidado de forma 

correta.17 O despreparo do cuidador pode 

trazer sérios riscos à saúde do indivíduo que 

necessita deste cuidado, simplesmente pela 

falta de orientação. 

Nas entrevistas, os cuidadores relataram 

que não veem muitas dificuldades em realizar 

a assistência ao idoso, sendo as principais 

dificuldades encontradas: as condições 

financeiras; o fato de desempenharem as 

atividades de cuidado ao idoso sem ajuda de 

outros familiares; o estresse diário devido a 

outras atribuições e aos conflitos entre os 

parentes internos gerados pela situação de 

dependência de cuidados dos idosos. Alguns 

estressores mencionados pelos cuidadores 

familiares foram: cuidados diretos e contínuos 

e necessidade de vigilância constante; falta 

de divisão do trabalho e não reconhecimento 

do mesmo pelos outros membros da família; e 

a privação de algumas atividades de lazer e 

trabalho.  
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Os indivíduos que convivem com pessoas 

que necessitam de constantes cuidados de 

saúde podem demonstrar os mais diversos 

sentimentos que permeiam este processo, 

desde cansaço, estresse, exaustão, mas 

também, bem-estar, afeição e ternura. O 

cuidador passa a restringir-se de suas próprias 

atividades para auxiliar as atividades dos 

idosos.18  

Os cuidadores, quando relatam suas 

dificuldades, não se limitam a atividades 

específicas do cuidado, pois há muita 

subjetividade nas respostas que se relacionam 

à dinâmica familiar e aos seus sentimentos.17 

Desempenhar a tarefa de cuidar de um 

indivíduo idoso com doença crônica por si já é 

uma atividade desgastante. Quando esta é 

assumida apenas por um familiar, tal 

atividade se torna ainda mais estressante, 

causando frustrações e perdas sociais. A 

dificuldade do cuidar não está somente na 

realização das tarefas em si, mas também na 

dedicação necessária para satisfazer as 

necessidades do outro, em detrimento das 

suas próprias necessidades.18 

Ao serem indagados sobre o que 

necessitavam para melhorar a qualidade da 

assistência, foram citados pelos cuidadores, 

com unanimidade, o desejo de possuírem 

melhores condições financeiras a fim de 

contratar um cuidador formal e transferir a 

eles os cuidados principais aos idosos 

acamados.  

Para os familiares cuidadores do estudo, os 

recursos financeiros disponíveis são 

insuficientes para aquisição de materiais 

indispensáveis para a realização dos cuidados, 

como sondas, fraldas, medicamentos e 

alimentos necessários ao processo de cuidado 

no domicílio. A família tem de definir 

estratégias para adaptar as atividades do 

cuidado às condições físicas no domicílio, já 

que não dispõe de recursos financeiros para 

realizar reformas no ambiente domiciliar.8 

O custo de cuidar é muito mais alto do que 

a soma das horas dedicadas à realização de 

determinadas tarefas cuidativas. Uma das 

consequências mais frequentes é o abandono 

temporário ou definitivo do trabalho 

remunerado e, até mesmo, a recusa de um 

emprego. Ao cuidador é exigido que se 

aprenda sempre novas maneiras de cuidar no 

enfrentamento do cotidiano, para adaptar os 

cuidados ao se prolongar o envelhecimento 

dos familiares que estão em dependência de 

assistência.19 Enfoca-se ainda que a educação 

pública e a formação de profissionais de saúde 

e cuidadores são necessários na 

conscientização do estado de saúde da pessoa 

idosa e como gerenciar o devido cuidado.20 

 

Foi objetivo deste estudo foi elaborar um 

plano de cuidados de Enfermagem junto aos 

idosos acamados e seus cuidadores principais 

para posterior implementação e execução das 

atividades planejadas pelos cuidadores 

familiares, de acordo com as reais 

necessidades de saúde dos idosos. Assim, 

contribui-se para uma assistência mais 

humanizada ao integrar o sistema pessoal e 

interpessoal, permitindo a participação não 

apenas do paciente, mas também de seu 

cuidador familiar, sob a ótica do referencial 

teórico adotado.  

As vivências durante as visitas domiciliares 

aos idosos possibilitaram conhecimentos e 

reflexões acerca da realidade da pessoa idosa 

fragilizada no leito, bem como de seus 

cuidadores familiares, haja vista que cuidar 

de idosos acamados é uma tarefa delicada e 

que requer um conviver assistido. Nesse 

sentido, o processo de Enfermagem é uma 

estratégia fundamental para a aplicação da 

assistência de um cuidado humanizado. 

A assistência prestada por cuidadores 

familiares a idosos acamados requer 

dedicação, vigilância constante, disposição, 

amor e abnegação de algumas atividades e 

hábitos, razão pela qual esse tipo de cuidado 

tende a alterar os sentimentos dos cuidadores 

e causar-lhes prejuízos. As maiores 

dificuldades encontradas pelos cuidadores 

referem-se às financeiras; pouco tempo 

despendido aos cuidados; necessidade de 

ajuda de outros familiares e profissionais de 

saúde. Na tentativa de otimizar os cuidados 

prestados, a proposta de traçar cuidados aos 

idosos apoiados na Sistematização da 

Assistência de Enfermagem foi realizada e 

acredita-se que proporcionou melhoria na 

qualidade de vida e bem-estar. 

Considera-se que a utilização da teoria de 

King permitiu coletar e identificar dados 

relevantes para a assistência de enfermagem, 

uma vez que promoveu uma abordagem 

holística do paciente, sendo então relevante a 

aplicação desta teoria em consonância com a 

SAE em mais estudos que abordem o cuidado 

ao idoso.  
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