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RESUMO 

A pesquisa destaca a ampliação gradativa do envelhecimento populacional, que 
implica em elevação do custo da assistência além, comprometer a qualidade de vida 
da pessoa idosa, consequentemente o cuidado direcionado a esse conjunto de 
habitantes que visa melhora nas condições de cuidado e relacionamento de seus 
familiares e cuidadores. Contudo o perfil de doenças que acometem o indivíduo 
idoso segundo a OMS, são doenças cardiovasculares, respiratórias, neoplásicas e 
diabetes, poucos estudos analisam especificamente a causa de mortalidade nessa 
faixa etária. O fortalecimento de práticas e estratégias, para mediar esses cuidados 
que visam garantir as condições de um cuidado efetivo são fundamentais para 
proporcionar o envelhecimento produtivo. Como ferramenta principal, a escala de 
Katz, visa categorizar o nível de dependência do paciente idoso, e as Atividades 
Básicas da Vida Diária (ABVD), como a pratica de higiene pessoal o banho, vestir-
se, deambular, alimentar-se , controle dos esfíncteres, resultante dessa avaliação, é 
designado um dimensionamento, que é um processo sistemático com a finalidade de 
previsão de necessidades da assistência de enfermagem, para cada paciente, e 
avaliação do nível de dependência e incapacidade funcional com o uso da 
ferramenta  escala de Fugulin, que permite direcionar a quantidade e quantidade de 
colaboradores e demanda de cuidados da enfermagem, para o atendimento e 
prestação de cuidados a esses pacientes idosos. O estudo permitiu aos 
pesquisadores comparar o comportamento de dois instrumentos, utilizados em uma 
unidade de internação hospitalar do Meio Oeste de Santa Catarina, concluídas 20 
entrevistas e aplicação dos instrumentos, ambos aconteceram na mesma unidade 
de clínica médica durante março a maio de 2022. O perfil do grupo de idosos que 
participaram da pesquisa ficaram entre 60 anos a 90 anos de idade. As escalas 
foram aplicadas concomitantemente no mesmo paciente, permitindo comparar as 
classificações obtidas em cada caso. Além disso, quando os dois instrumentos foram 
comparados, foi encontrada uma forte simultaneidade. 
 
Palavras-chave: Idoso. Escala de Katz. Fugulin.  Enfermagem. Dependência. 



 

ABSTRACT 

The study highlights the gradual increase in population aging, which implies an 
increase in the cost of care, in addition to compromising the quality of life of the 
elderly, consequently the care directed to this population aims to improve the 
conditions of care and relationships of their families and caregivers. However, the 
profile of diseases that affect the elderly according to the WHO, are cardiovascular, 
respiratory, neoplastic diseases and diabetes, few studies specifically analyze the 
cause of mortality in this age group. The strengthening of practices and strategies to 
mediate these care that aim to guarantee the conditions of effective care are 
fundamental to promote productive aging. As the main tool, the Katz scale, aims to 
categorize the level of dependence of the elderly patient, and the Basic Activities of 
Daily Living (BADL), such as bathing, dressing, walking, eating, sphincter control, 
resulting from this assessment, a dimensioning, which is a systematic process with 
the purpose of forecasting the needs of nursing care, for each patient, and assessing 
the level of dependence and disability using the Fugulin scale, which allows directing 
the number of employees and demand for care of nursing for the care of these 
elderly patients. The study allowed the researchers to compare the behavior of two 
instruments, used in an inpatient unit of a hospital in the Midwest of Santa Catarina, 
after completing 20 interviews and applying scales, all of which took place in medical 
clinic units from March to May 2022. The profile of the group of elderly people who 
participated in the research are between 60 and 90 years of age. The scales were 
applied concomitantly to the same patient, allowing the comparison of the 
classifications obtained in each case. Furthermore, when the two instruments were 
compared, a strong correlation was found. 
 
Keywords: Elderly. Katz scale. Fugulin. Nursing. Dependency. 
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INTRODUÇÃO 

O Ministério da Saúde compreende a construção da longevidade como 

triunfo, conquista essa que caracteriza um aumento significativo em números na 

longevidade, mas compreende também os desafios, que abrangem essa faixa etária 

com elevação dos custos com a assistência. Para que a longevidade aconteça com 

qualidade de vida, programas e políticas dirigido a essa população, devem ser 

ressaltados empregados e seguidos, para garantir a gestão e manejo da atenção e 

cuidado ofertado a pessoa idosa (GASPAR et al., 2020).  

A vulnerabilidade da velhice gera um impacto diretamente ao biológico, como 

também no aspecto social, diversas situações decorrem das vivências cotidianas 

relacionadas às questões culturais econômicas e políticas (SANGUINO et al., 2018).  

Desse modo, o rápido crescimento na demanda, tem acarretado uma maior 

procura pelos serviços de saúde, tornando necessário o preparo desses 

profissionais, para o cuidado com essa faixa etária, respeitando e atendendo suas 

particularidades, que culminam geralmente com as hospitalizações extensas. No 

entanto, compreende-se que existe um déficit no preparo para os profissionais da 

saúde, para que possam realizar tais atividades educativas, principalmente na alta 

hospitalar, sendo que o profissional enfermeiro, é responsável por avaliar e 

considerar o paciente como um todo, e preparar a família para dar seguimento aos 

cuidados contínuos em casa (ALMEIDA; AGUIAR, 2011). 

Em internações simultâneas, grande parte são causadas por doenças 

crônicas degenerativas, proveniente do mesmo motivo, ou o surgimento de outro 

baseado nos pré-existentes no público idoso. A construção de um plano de alta 

hospitalar vem como ferramenta para auxílio do cuidado continuado, após a 

internação. A avaliação funcional de Atividades de Vida Diária (AVD) vai 

correlacionar fatores que determinam a autonomia do idoso (CARRAPATO; 

CORREIA; GARCIA, 2017). 

Paciente idoso com grandes limitações motoras, e doenças 

neurodegenerativas somada a ocorrência de um agrupamento de patologias 

agregadas, são responsáveis pela internação de longo prazo, concomitante a isto, o 

investimento no preparo profissional, direcionado a limites e singulares das práticas 

assistenciais, são fundamentais, gerando um impacto dentro da instituição 

hospitalar, e seus colaboradores profissionais, tendo como encargo da equipe de 
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enfermagem, a resolução e adequação no manejo do mesmo (SANGUINO et al., 

2018). 

Tendo como propósito geral desta pesquisa, avaliar o grau de dependência 

dos pacientes idosos, utilizando a escala de Katz em um corpo de amostra, 

pacientes institucionalizados em uma unidade de clínica médica, atentando suas 

comorbidades, e necessidades, para que todas sejam atendidas.  

Percebe-se a importância de classificar o grau de dependência do idoso e 

quantificar a demanda de profissionais para estes atendimentos através das escalas 

de Katz e Fugulin, ferramentas usadas como métodos e parâmetro de 

dimensionamento de profissionais de enfermagem com a finalidade de divisão 

igualitária para a equipe em concordância com suas necessidades e nível de 

dependência, de cada paciente. Como benefício, os pacientes são assistidos e 

atendidos fornecendo os cuidados adequados para completar atividades que são 

bastante complexas, pois envolvem fatores de recursos humanos, materiais, 

financeiros e organizacionais (FUGULIN; GAIDZINSKI; KURCGANT, 2005). 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, realizada em pacientes internados na 

clínica médica de um hospital regional do meio oeste de Santa Catarina.  

Avaliação do grau de dependência para ABVD, dos pacientes idosos 

internado utilizando a escala de Katz e Fugulin, em uma amostra de (20 pacientes), 

internados na unidade de clínica médica. Com o uso das duas escalas, o resultante 

será o nível de dependência, e a demanda de cuidados de enfermagem, para 

atender as necessidades, do paciente, como benefício de um olhar mais 

direcionado, para ajudar a construir um plano de alta, elaborado com base nos 

requisitos e dificuldades de cada paciente, além de oferecer aconselhamento ao 

mesmo, e seus familiares durante a alta hospitalar, que justifica a implementação da 

SAE, com o plano de alta personalizado de acordo com o grau de dependência do 

idoso. (SOARES et al., 2019).  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O envelhecimento da população no Brasil está crescendo a um ritmo 

vertiginoso. Segundo as estatísticas, a faixa etária com maior elevação na maioria 

dos países que apresentam um grande desenvolvimento e constante expansão, é a 

de 60 anos. No Brasil, como estimados, as projeções mostram que a proporção de 

aposentados expandiu à 19% em 7 anos e chega a 30,7 mil em 2020 (MIRANDA; 

MENDES; SILVA, 2016). 

Além disso, a proporção de pessoas acima de 80 anos aumentou 

significativamente. Aproximadamente 15% até 2020. Esta será a sexta maior 

população mundial de aposentados em 2025, com números superiores à 32 milhões 

de individuo acima de 60 anos. Além disso, um aumento significativo, também é visto 

em pessoas acima de 80 anos (VERAS; OLIVEIRA, 2018). 

Os avanços nos cuidados com saúde estão ajudando a reduzir as taxas de 

mortalidade, que estão diminuindo constantemente, acarretando um envelhecimento 

populacional que vem de encontro com o aumento das doenças crônicas 

degenerativas, agravos epidemiológicos, deterioração da mente, vida social e a 

dependência por incapacidade (GUIMARÃES; ANDRADE, 2020). 

Esse crescimento populacional pode ser atribuído, em grande parte, ao 

aumento significativo da expectativa de vida dos brasileiros, que vem sendo 

acompanhado pelo declínio das taxas de natalidade, onde percebe-se o desapresso 

por ter filhos, por parte da população, gerando consequentemente o aumentou da 

proporção idosa (CAMACHO et al., 2002). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),o marco em 

se tornar o quino país, com mais idosos está próximo,  a população com idade 

avançada no Brasil é formada por 29.374 milhões de pessoas, número significativo 

quando representa 14,3% da população total do país, caracterizando o índice de 

longevidade grandioso, a população manteve o envelhecimento, nos últimos anos, 

alcançou aproximadamente 5 milhões de idosos desde 2012, ultrapassando a marca 

de 30,2 milhões em 2017 aumentando a expectativa de vida em ambos os sexos, 

esses números foram alterados para 75,72, sendo 75 anos para mulher e 72 para 

homens, de acordo com a pesquisa nacional a domicílio (BRASIL, 2021). 

Contudo, o aumento na expectativa de vida mostra, que se tem uma melhora 

nos anos de vida, mas é de suma importância, avaliar se a qualidade desses anos é 
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marcada por anos de multimorbidades, com objetivos de obter indicativos precisos 

sobre a vida dos idosos, validando que o crescimento progressivo na expectativa de 

vida, não é isento de morbidades, e sim o contrário, de forma que as doenças 

crônicas e degenerativas, se destacam em forma crescente, rápida e significativa no 

processo de envelhecimento (FERREIRA et al., 2012). 

De acordo com o IBGE (2020), em 2019, esses números serão de 18,9 anos 

para todos os sexos, sendo 17,2 anos para os homens e 20,4 anos para as 

mulheres, respectivamente, acima da ordem anterior de 8,3 anos, 7,9 anos e 8 ,9 

anos. Em 1940, aqueles com 65 anos ou mais representavam 2,4% da população 

total. Em 2019, esta percentagem representa 9,5 por cento de toda a população, um 

aumento de 7,1 pontos percentuais. Ao utilizar a idade de 65 anos como referência 

de partida, de forma hipotética para a pirâmide etária, os aumentos foram 

significativos em relação ao alcance da longevidade da população. Quando uma 

pessoa atingia a idade de 65 anos em 1940, ela pode esperar viver por mais 10,6 

anos em média, 9,3 anos para a população de homens, e 11,5 para a população de 

mulheres (tabela 1).  

Tabela 1 – Expectativa de vida aos 65 anos – Brasil – 1940/2019 

 
Ano 

Expectativa de vida aos 65 anos   Diferencial 
(anos) (M-H)  Total  Homem  Mulher 

1940 10,6 9,3 11,5 2,2 
1950 10,8 9,6 11,8 2,2 
1960 11,4 10,1 12,5 2,4 
1970 12,1 10,7 13,4 2,6 
1980 13,1 12,2 14,1 1,9 
1991 15,4 14,3 16,4 2,0 
2000 15,8 14,2 17,2 2,9 
2010 17,6 16,0 19,0 3,0 
2019 18,9 17,2 20,4 3,2 

(1940/2019) 8,3 7,9 8,9  
Fonte: IBGE (2020). 

Em meio à mudança demográfica, o perfil de saúde do país também está 

mudando. Percebe-se o enfrentamento de doenças infecciosas contagiosas, 

aguardando a chegada de doenças não transmissíveis. Entre eles, os mais comuns 

são doenças cardíacas, metabólicas, ósseas, mentais, renais e sobre peso em uma 

vida sedentária (PRADO; SAYD, 2007). 

É vital enfatizar que, apesar do fato de que a maior parte dos idosos têm, no 

mínimo, uma patologia crônica, é possível viver uma vida de qualidade, quando são 

diagnosticados precocemente, e esta doença está sob controle. Mantem preservado 

a autonomia e a independência na medida do possível, é um dos objetivos do 
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cuidado ao idoso (MACHADO; XIMENES NETO, 2018). 

Segundo estudos, a maioria dos idosos têm, pelo menos, uma doença crônica 

e, em relação a funcionalidade, 40 a 50% têm algum nível de dependência. Por 

exemplo, um estudo realizado em regiões metropolitanas da região Sul do Brasil 

divulgou a existência de 86% de pessoas idosas, com no mínimo, uma patologia 

crônica e 46 % que precisam da assistência de outro individuo para concluir 

positivamente suas atividades diárias (FIGUEIREDO; CECCON; FIGUEIREDO, 

2021).  

Como resultado dos avanços tecnológicos, particularmente no campo da 

medicina, torna realidade, a imagem de uma vida saldável, a longo prazo, e a 

possibilidade de vida liberta de patologias crônicas, desde que as medidas protetivas 

e corretivas de tratamento sejam implementadas. Considerando que este cenário 

apresenta uma variedade de sintomas. Patologias crónicas, e os efeitos que estas 

doenças têm potencial para causar dependência, que vale destacar que este século 

será marcado por novas e velhas necessidades de saúde (SILVA; ELIAS, 2019).  

A idade avançada, caracterizada pelo declínio de energia, é um processo 

benigno, e não patológico, que ocorre em razão do acometimento da musculatura, 

redução de massa muscular, aumento do processo inflamatório, imobilidade e outros 

fatores intrínsecos que, quando juntos, resultam na diminuição de energia e aumento 

da vulnerabilidade que estão associados a presença de doenças crônicas e 

incapacitantes (BELASCO; OKUNO, 2019). 

O cenário de maior incidência de complicação e precariedade no Brasil é 

causado pelas condições econômicas, sociais e a saúde desfavorável, tornando 

propício um agravo de saúde, fortalecendo a prática de avaliar a síndrome de 

fragilidade no paciente idoso criando, assim, um perfil epidemiológico para avaliar 

futuros impactos dos serviços e políticas para as prevenções dessa patologia (GEIB, 

2012).  

A diminuição ou baixa, do número de pessoas que morrem por doenças 

evitáveis, resultaria em uma população com alto risco de morbidade crônica e 

incapacidade, levando a um deslocamento na distribuição das causas de 

incapacidade a elevação de sua prevalência, ou seja, a incapacidade deixaria de ser 

resultado de doenças evitáveis e se tornaria a causa delas. Esse mecanismo seria 

demonstrado pelos efeitos incapacitantes de alguns distúrbios, como o diabetes 

(CAMARGOS; GONZAGA, 2015).  
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Este é um lembrete para os gestores em saúde para que possam lidar com a 

disparidade com o público mais velho, que acaba desassistido. A falta de 

implementação, ou enriquecimento, nas políticas de saúde efetivas, permanentes e 

justas, reconhecendo a particularidade da população, em especial a faixa etária mais 

acometida pela multimorbidade, traz os problemas crônicos de saúde tornando-se 

uma das maiores preocupações em saúde pública, também, por impactar 

diretamente na qualidade e garantia de vida da sociedade (CARVALHAIS; SOUSA, 

2013). 

Os idosos acometidos pela fragilidade necessitam de um olhar mais amplo 

aos cuidados, pois as limitações os colocam em um potencial de risco mais grave. A 

população idosa que tem uma ou mais doença crônica associada, fica mais exposta 

a quedas, lesões e a doenças agudas e psicológicas que tornam a recuperação 

desse idoso mais extensa e o coloca em uma posição de internações recorrentes. 

Isto é corroborando com a avaliação da síndrome da fragilidade em pacientes 

idosos, em ambiente hospitalar, a fim de subsidiar os cuidados prescritos no plano 

de alta para que seja assistido de forma que atenda todas as suas necessidades 

(BERNARDES; NUNES, 2021). 

Este cenário retrata o idoso, diagnosticado com doença crônica degenerativa, 

sendo submetido a uma hospitalização seguida de outra, a qual podemos definir 

como uma “guerra de braços”. Em um lado os pacientes idosos com doenças 

crônicas degenerativas e múltiplas e no outro a carência e privação do cuidado 

direcionado a esse seguimento populacional (FLESCH; ARAUJO, 2014). 

Doenças do sistema cardíaco continuam sendo o principal vilão, na causa de 

mortes, esses números são assustadores quando se observa que o aumento foi de 

mais de 2 milhões desde o ano 2000 para quase 9 milhões em 2019, ocupando 16% 

do total de mortes por todas as causas. Contudo, a diabetes e as demências 

também entram na lista com 80% de aumento comparado há 20 anos (OPAS, 2020). 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1990, n.p). 

A saúde, de fato, sofreu muitos efeitos danosos, pelas características do meio 

social, que provocam desigualdades, na exposição em um contexto de 

vulnerabilidades. Essas ações têm como objetivo o enfrentamento das doenças 
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existentes, bem como os elementos modificadores que ponderam a prevalência do 

causador sobre um indivíduo enfermo. A Comissão Nacional sobre os Determinantes 

Sociais da Saúde (CNDSS) apresenta um grande aporte, a ética humanitária, 

problemas esses de natureza social, econômica e cultural que dependem de 

políticas públicas de saúde, buscando equidade para o alcance de saúde necessária 

paradigma de abrangência coletiva e integrativa (GEIB, 2012). 

Os idosos acabam procurando uma instituição de saúde não com o intuito de 

prevenir ou manter e sim com um agravo emergencial. Com inúmeras complicações 

pulam os níveis, primários e secundários, passando logo para a qual deveria ser o 

último recurso sendo, muitas vezes, pacientes portadores de doenças crônicas 

degenerativas. Estes pacientes são retratados como reincidentes na internação 

ocasionado pelo não cumprimento do tratamento ou a falta do mesmo, desta forma, 

a internação ocorre, indefinidamente, nas instituições de saúde acarretando uma 

precariedade na integralidade da assistência ao idoso (SILVA et al., 2021). 

Fala-se muito sobre programas de incentivo a qualidade de vida e bem-estar 

do idoso, o qual seria um alicerce para a prática de exercícios físicos e aos demais 

cuidados para uma manutenção de vida saldável com diferentes níveis de 

prevenção. No entanto, esta é uma conduta a ser passada a outros níveis etários, 

pois, tendo em mente que o processo de aprendizado e envelhecimento é contínuo, 

a educação desse futuro idoso deve ser empregada pela atenção básica de saúde, 

na fase primária, para não sobrecarregar o nível final visando a busca pela 

prevenção para que a correção seja um recurso final (NAKANO; MACHADO; 

ABREU, 2019). 

O exemplar de Dahlgren e Whitehead traz explanações sobre os mecanismos 

de interações entre níveis sociais onde estão inseridos, eles geram desigualdades 

em saúde. Um deles é a idade que é mais um dos predominantes para o público 

idoso, desde o individual, até o nível das classes econômicas, culturais, religiosas e 

na sociedade como um todo, os fatores ambientais que predominam. Este modelo 

salienta a importância e necessidades dos fatores não clínicos sobre a estrutura 

situacional em saúde da população, aborda as mudanças demográficas e condições 

da longevidade atual resultante de morbidades, que são condições de impacto na 

saúde futura viabilizando o estilo de vida de maior risco (BUSS; PELLEGRINI 

FILHO, 2007). 

Os aspectos relacionados a estrutura socioeconômica determinam a 
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desigualdade e o estado de saúde das pessoas tem, de fato, contribuído para o atual 

contexto. Um mau desempenho na saúde, em relação aos idosos com 60 anos ou 

mais, são precedidos de preocupações mais inerentes devido a serem mais 

susceptíveis a determinantes sociais na exposição aos fatores de risco. Diante 

disso, o mundo procede para as ações direcionadas as quais os indivíduos 

pertencentes ao sistema, que assim pendula ao impulso do avanço nos estudos, das 

ligações entre estrutura organizacional e inovações contínuas, visando a melhora da 

situação de saúde de sua coletividade, em especial a pessoa idosa (FERNANDES; 

SOARES, 2012).  

A aprovação da portaria Nº 2.528 de 19 outubro de 2006, considera a 
necessidade que o setor de saúde disponha de uma política atualizada 
relacionada à saúde do idoso, no Brasil. A finalidade primordial da Política 
Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é recuperar, manter e promover a 
autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas 
coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os 
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. É alvo dessa política 
todo cidadão e cidadã brasileiros com 60 anos ou mais de idade (BRASIL, 
2006, n.p). 

Em um nível pessoal, trata-se de estilo pessoal e hábitos de vida destacam se 

a dieta pouco ou nada saudável, a falta de realização de atividades físicas, e 

treinamento de articulações musculares, uma aderência na manutenção dos hábitos 

de tabagismo, o constante abuso de uso de álcool, entre outros elementos que 

determinam diretamente na ocorrência de doenças. O acesso as condições 

favoráveis com alimentação adequada aos certos tipos de alimentos, habitação, a 

educação, atenção a assistência à saúde, e prestação nos serviços hospitalares, 

diminuem a exposição aos agentes de vulnerabilidade e danos crônicos devido à 

falta desses (MATSUDO; MATSUDO; BARROS NETO, 2001).  

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, n.p). 

Os números relacionados ao envelhecimento populacional trazem um alerta a 

sociedade e preocupa os governantes e os cientistas que estudam os impactos de 

se envelhecer em condições desfavoráveis, que afetam a qualidade de vida. Todo 

cuidado assistencial e monitoramento das necessidades dos idosos, devem ser 

levados em consideração, e pontuados, visto que estes apresentam, necessidades e 
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limitações especiais, do que os demais adultos. Seguir políticas e direitos do idoso 

faz com que ele tenha uma melhor perspectiva de vida e desfrute da melhor maneira 

possível (JESUS, 2019). 

O papel da assistência ao idoso feito pela enfermagem contribui, 

significativamente, para que juntos com os demais profissionais da saúde e família 

viabilizem as melhores condições na vivência diária. As ações humanizadas, as 

pesquisas de medicamentos para tratamento de várias doenças que afetam as 

condições fisiológicas dos idosos e as políticas adequadas voltadas aos direitos dos 

idosos resultam numa elevada qualidade de vida e longevidade (AUED et al., 2019). 

De acordo com o último Censo Demográfico que foi realizado nacionalmente 

(IBGE, 2010) a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) constatou 

que no ano de 2032 o Brasil, passará a ser o quinto país do mundo, com maior 

número da população idosa, quando aproximadamente 33 milhões, dos mais de 226 

milhões de cidadãos brasileiros terão 65 anos, ou numeral superior a este, devido à 

baixa taxa de fecundidade,  mortalidade, com um acesso mais rápido a saúde, e 

melhores condições de vida. Em 2050, estima que o número de pessoas com idade 

superior à de 60 anos terá aumentado para 2 bilhões, simbolizado por 

aproximadamente um quinto da população global. (SBGG, 2019). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a gerontologia é definida 

como o seguimento científico voltado para o estudo aprofundado do envelhecimento, 

que permite incluir e ramificar os aspectos clínicos e suas limitações biológicas, 

psicológicas, ambientais, sociais e econômicas (KLETEMBERG et al., 2019). 

Paciente idoso com grandes limitações motoras, e doenças 

neurodegenerativas somada a ocorrência de duas ou mais patologias agregadas, 

são responsáveis pela internação de longo prazo, concomitante a isto, faz se 

necessário uma preparação profissional voltada para as limitações e particularidades 

das práticas assistenciais, gerando um impacto dentro da instituição hospitalar, e 

seus profissionais, tendo como encargo da equipe de enfermagem, a resolução e 

adequação no manejo do mesmo (SANGUINO et al., 2018). 

O enfermeiro na atuação da gerontologia tem papel importante na 

antecipação de agravos mantendo a humanização e fornecendo um acolhimento, 

pois o envelhecimento provoca no idoso a descriminação de si mesmo então, 

quando este é bem recebido para as orientações, tem maior aderência ao plano de 

assistência reconhecendo e suprindo as suas necessidades e seus níveis de 
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complexidades dentro de suas limitações. Parte importante nessa intervenção é 

avaliar a capacidade funcional do paciente na terceira idade, deve estar inserido a 

equipe interdisciplinar com ênfase ao cuidado autônomo e dirigido a família 

referência (SILVA et al., 2021). 

O alcance da competência de um profissional da enfermagem se dá pela 

integração ativa de várias habilidades e técnicas corretas aplicadas no 

desenvolvimento de suas atividades, bem como a busca contínua de conhecimento 

acerca das diversas áreas da enfermagem (TEIXEIRA; NERI, 2008). Muitos são os 

desafios diários, a complexidade exigida em determinadas situações e o incansável 

atendimento a demanda existente cobram desse profissional o alcance a esse nível. 

Além do conhecimento aplicado bem-sucedido, a motivação é outro fator que 

interfere nesse alcance, a identificação e amor pela profissão são elementos para 

essa motivação, além de outros fatores (AUED et al., 2019). 

Ao se tratar de atendimento a pacientes idosos, observa-se a demanda que 

exige habilidades específicas desse profissional, pois este perfil normalmente 

apresenta doenças crônicas e quadro clínico em que o paciente se encontra, muitas 

vezes, em condições de extrema fragilidade, necessitando de cuidados mais básicos 

e intensivos. Este paciente, geralmente, depende de aparatos tecnológicos e 

dispositivos de auxílio a funcionalidade, as necessidades fisiológicas e cognitivas 

(GASPAR et al., 2020). 

Além dos cuidados do paciente idoso em seu processo de internação, outra 

preocupação se dá pela construção da sua alta. Normalmente, essa outra etapa 

pode trazer algumas consequências devido a condutas e procedimentos 

equivocados, tais como: a administração de medicamentos fora do proposto pela 

indicação médica, os cuidados básicos de higienização e limpeza, os cuidados nas 

realizações de atividades básicas em domicílio ou em áreas externas, entre outros. 

Geralmente, os motivos de reinternações hospitalares são por motivos de 

malcuidados e falta de efetiva continuidade de tratamento (SILVA et al., 2019). 

Uma forma de garantir a continuidade do cuidado e aparo ao paciente idoso é 

pensar qual será o planejamento da alta realizado pela equipe multiprofissional, e 

como será articulado aplicação do plano de alta, e aplicado entre os serviços 

desenvolvidos pelos profissionais. O enfermeiro tem papel crucial na demanda 

desse tratamento, seja em internamento ou alta hospitalar, pois abstrai de si toda a 

competência necessária para que o paciente obtenha a melhor recuperação 
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possível, evitando seu retorno hospitalar (O'DWYER; OLIVEIRA; SETA, 2009). Este 

profissional também se preocupa com os cuidados pós-internação, fazendo parte 

dessa equipe multidisciplinar que avalia e conduz o planejamento mais adequado 

para que o paciente realize e tenha êxito em seu tratamento (AUED et al., 2011). 

No entanto, tem-se observado que grande parte dos profissionais de saúde 

não estão preparados para realizar tais atividades educativas, principalmente na alta 

hospitalar, que exige um esclarecimento perante ao seguimento com cuidados, e 

essa instruções estende-se para familiares, que devem ser instruídos sobre 

cuidados contínuos em casa, propiciando a evolução produtiva (ALMEIDA; AGUIAR, 

2011). 

Frente a isto a gerontologia cresce no ambiente da enfermagem, exigindo 

conhecimentos e criatividade para construir ações maleáveis, que deem suporte 

para o abastecimento das necessidades dos indivíduos desta faixa etária com o 

objetivo de identificar os problemas e agravos para promover uma melhor conduta, 

com qualidade assistencial, prevenindo ou retardando, maiores complicações, e 

evitando problemas recorrentes ou estado de senilidade (KLETEMBERG et al., 

2019). 

Abordagem da assistência tem seu lado prazeroso para o profissional 

enfermeiro no cuidado com idoso, o carinho, o agradecimento, a colaboração deste 

paciente, pois esses pacientes são dóceis, calmos, quietos, e merece ser tratados 

com carinho, facilitando assim a adesão e a colaboração para o cuidado 

(SANGUINO et al., 2018). 

O aparecimento de patologias crônicas no decorrer do envelhecimento tende 

a surgir de forma mais considerável afetando, assim, a qualidade de vida do idoso, e 

a rotina da família. As ramificações vão além de possíveis deficiências de movimento 

também é possível incluir questões cognitivas. As atividades típicas de vida diária 

que incluem: fazer suas próprias refeições, conseguir tomar banho sozinho, 

caminhar sem auxílio e, até mesmo, segurar um copo para beber água ou escolher 

uma roupa e vestir-se podem ser afetadas de forma parcial ou total (SOARES et al., 

2019). 

Alguns conseguem manter a realização rotineira das atividades básicas, 

porém, podem sentir o impacto quando as demandas de atividades mais complexas 

exijam mais esforço. Esse impacto pode delimitar as suas realizações, tais como: 

limpar a casa, preparar refeições, ir ao supermercado, conduzir um veículo e se 
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sentir confiante e seguro ao estar no volante, desenvolver atividades de cuidado e 

limpeza no jardim ou pátio, até mesmo ir ao centro em uma loja e comprar uma 

roupa conforme deseja (DUARTE; ANDRADE; LEBRÃO, 2007). 

Pensar em uma rotina cheia de atividades básicas de um idoso, onde 

algumas podem ser afetadas, aumenta o entendimento em relação ao quanto o 

impacto pode ser negativo a qualidade de vida (FREITAS; SCHEICHER, 2010). 

Muitos dos processos se tornam irreversíveis, alguns têm alternativas para corrigi-

los, mas, infelizmente, muito ficam à mercê da assistencial precária fornecida pelo 

que se tem disponível, muitos entrando para as estatísticas de mortalidades (LINO et 

al., 2008). 

Para conhecer e estudar os níveis de impacto dessas patologias crônicas se 

faz necessário a coleta de dados que possibilitem obter e formar, diagnósticos reais 

com base nas informações levantadas, conseguindo assim, indicar o melhor método 

de auxílio, tratamento e cuidados adequados ao idoso (COSTA et al., 2020). 

1.1 ESCALA DE KATZ 

Criado em 1963, pensando no paciente idoso, Sidney Katz, agrupa uma série 

de ações, que a fim de gerar e designar um percentual de dependência, o 

instrumento utilizado na coleta de dados, para avaliar e classificar o índice de 

dependência em atividades básicas de vida diária (ABVD) fica conhecido como 

Índice de Katz, hoje conhecido como escala de Katz (DUARTE; ANDRADE; 

LEBRÃO, 2007). 

1.1.1 Banho 

Idosos que executam a atividade higiênica do banho sozinho, em qualquer 

modalidade, ou que têm auxílio mínimo para banhar seguimentos específicos do 

corpo, como as costas ou uma das extremidades, são considerados autônomos 

nessa função. Há dependência parcial entre os idosos que necessitam de auxílio 

para tomar banho em vários segmentos do corpo ou que requeira assistência para 

entrar ou sair do banheiro, e que são totalmente dependentes, daqueles que não 

conseguem tomar banho de forma independente (LEMES et al., 2021). 
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1.1.2 Vestir  

Considere tanto o ato de colocar roupas no armário quanto o ato de se vestir, 

de fazer a escolha de vestimenta, de opinar sobre o conforto das peças. Calçar 

sapatos e chinelos não está incluso na avaliação, pois alguns idosos necessitam 

dessa ajuda, não os tornando dependentes. Pacientes que recebem algum tipo de 

assistência pessoal total, ou que não conseguem realizar a atividade de vestir-se 

são rotulados como dependentes (THOBER; CREUTZBERG; VIEGAS, 2005). 

1.1.3 Usar o Banheiro  

Quando se trata de idosos autossuficientes, é importante considerar se eles 

podem ou não utilizar alguma tecnologia ou auxílio mecânico para realizar 

produtivamente suas funções, como ir ao banheiro e utilizar o sanitário. 

Dependentes são aqueles que necessitam de apoio direto ou que não conseguem 

atuar sozinhos, para execução de atividade básica de vida diária (SOUSA; 

GONÇALVES; GAMBA, 2018). 

1.1.4 Movimentação 

Avaliação da movimentação do idoso para sair da cama, deambular sem 

auxílio, sentar em uma cadeira, levantar-se. Dependentes, como nas funções 

anteriores, são aqueles que recebem assistência direta ou que não conseguem 

realizar a tarefa sozinhos (LEMES et al., 2021). 

1.1.5 Evacuação 

Este termo se refere a um ato de micção ou defecação totalmente 

autocontrolada. A dependência está ligada à presença do descontrole total ou 

parcial. Qualquer método de domínio e/ou controle externo, como enemas, 

cateterismo vesical, ou uso regular de fraldas, sondas, ou qualquer outro tipo de 

dispositivo, classifica o paciente como dependente (SOUSA; GONÇALVES; GAMBA, 

2018). 

1.1.6 Alimentação 

O ato de levar comida da mesa até a boca, os dependentes incluem aqueles 

que não podem comer por conta própria, bem como aqueles que obtêm seus 
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nutrientes por meio de injeções parenterais, ou outros tipos de assistência externa 

(LEMES et al., 2021). 

Independentemente da versão utilizada da escala de Katz, a técnica é a 

mesma, auxiliando o profissional da saúde, a concluir uma avaliação de 

dependência do idoso, para melhor mediar um tratamento ou terapia adequada 

(SILVA et al., 2019).  

Avaliação funcional do idoso, pode ser definido como uma tentativa 

sistemática de medir objetivamente os vários níveis em que uma pessoa, pode 

desempenhar funções diferentes, dependendo de suas necessidades pessoais para 

um bom desempenho da vida diária, utilizando uma variedade de habilidades e 

parâmetros para o cumprimento de tarefas, para a realização de interações sociais, 

e para outras atividades necessárias em sua vida diária (DUARTE; ANDRADE; 

LEBRÃO, 2007). Em geral, serve como forma de determinar se uma pessoa é capaz 

ou não de realizar as atividades necessárias para cuidar de si e de seu entorno e, 

caso não, determinar se essa necessidade de assistência é parcial ou total (SILVA et 

al., 2019).  

A qualidade de vida dos Idosos é significativamente impactada por condições 

adversas, como aguda ou crônica. Muitas vezes, eles são os responsáveis pelo que 

pode ser chamado de processo de incapacidade, um processo em que uma 

determinada condição faz com que uma pessoa perca sua capacidade funcional 

(SOUSA; GONÇALVES; GAMBA, 2018). 

Indicadores de morbidade que incluem indicadores de incapacidade estão se 

mostrando cada vez mais oportunos, pois refletem o impacto da doença ou 

incapacidade na família, no sistema de saúde e na qualidade de vida dos idosos. As 

estatísticas sobre mortalidade não podem fornecer uma imagem ou visão mais 

detalhada das reais condições de vida, saúde e bem-estar (DUARTE; ANDRADE; 

LEBRÃO, 2007). 

Segundo HERDMAN (2021), usar um diagnóstico de saúde é a melhor 

maneira de determinar a eficácia e eficiência do tratamento proposto e das 

intervenções de cuidado. Para chegar a um diagnóstico preciso, prognóstico e um 

julgamento clínico concordante, tal avaliação torna-se essencial. Como resultado, o 

instrumento é usado de uma variedade surpreendente de maneiras, especialmente 

quando é falado ou referido. 
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1.2 ESCALA DE FUGULIN 

A escala de Fugulin é uma ferramenta de gestão que permite a distribuição 

igualitária entre a equipe de enfermagem, com base na dependência de cada 

paciente, proporcionando um olhar direcionado. Portanto, é possível que a 

assistência de enfermagem seja de maior qualidade, o que reduzirá a carga de 

trabalho pesado entre os membros da equipe. A assistência de enfermagem a 

pacientes com necessidades cada vez mais complexas tem acarretado sobrecarga 

de carga de trabalho dentro da equipe, influenciando ações desafiadoras que podem 

melhorar a assistência ao paciente (SANTOS et al., 2007). 

A escala criada por um membro da enfermagem, a qual entende a 

necessidade de um instrumento que facilita a divisão e dimensionamento da equipe, 

a criadoura Prof. Dr. Enf. Fernanda Maria Togeiro Fugulin da Escola de Enfermagem 

da Universidade de São Paulo (USP), inicialmente sendo mencionada em 2004 

(FUGULIN; GAIDZINSKI; KURCGANT, 2005). 

A escala é classificada em nove itens de necessidades humanas básicas de 

suporte a vida estado como estado mental, oxigenação, sinais vitais, motilidade, 

deambulação, alimentação, cuidado corporal, eliminação e terapêutica. Em cada 

área serão avaliados quatro níveis de dependência de cuidados, sendo que cada 

nível receberá uma pontuação entre 1 e 4, sendo eles; 1 dependente, 2 

necessidades de auxilio, 3 dependentes parcialmente, 4 totalmente dependente 

(SANTOS et al., 2007). 

1.2.1 Cuidados Intensivos 

Cuidados especializados e de alta complexidade devem ser prestados de 

forma contínua a pacientes graves e estáveis que apresentam sinais de doença com 

risco de vida e são vulneráveis à instabilidade das funções vitais. Em casos assim, 

equipes e pacientes podem ficar em entornos de cuidados intensivos para períodos 

relativamente longos, em risco eminente de vida (FUGULIN; GAIDZINSKI; 

KURCGANT, 2005). 

1.2.2 Cuidados Semi-Intensivos 

Assistência de enfermagem e médica que é fornecida a pacientes com 

probabilidade de recuperação, que não enfrentam perigo imediato para suas vidas, 
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mas que podem apresentar instabilidade nas funções vitais, apresentando uma 

evolução negativa, conduzindo a um alto risco de vida (FUGULIN; GAIDZINSKI; 

KURCGANT, 2005). 

1.2.3 Cuidados Alta Dependência 

No entanto, quando se trata de necessidades humanas básicas, os cuidados 

de enfermagem e médicos direcionados aos pacientes crônicos devem basear-se 

inteiramente na assistência de enfermagem, em cuidados de alta dependência, 

quando a riscos de uma evolução negativa, mas o paciente apresenta sinais 

estáveis, e comorbidades e dependência, seja em suporte de conforto ou de 

necessidades humanas básicas (SOARES et al., 2019). 

1.2.4 Cuidados Intermediários 

Cuidados médicos e de enfermagem dedicados aos pacientes estão 

disponíveis tanto na perspectiva clínica quanto na de enfermagem, com 

dependência parcial da enfermagem para atender às necessidades humanas 

básicas, pacientes esses que dependem menos da equipe de enfermagem, e estão 

fora de um potencial de risco de vida (FUGULIN; GAIDZINSKI; KURCGANT, 2005). 

1.2.5 Cuidados Mínimos 

No entanto, do ponto de vista clínico e de enfermagem, existe o atendimento 

individualizado ao paciente sendo esse fornecido pelo familiar, que é uma peça 

importante no cuidado, o paciente em cuidados mínimos é aquele clinicamente e 

medicamente estável, bem como autossuficiente, em termos de necessidade 

humanas básicas, ou que dependem menos da equipe de enfermagem (SOARES et 

al., 2019). 

1.3 GERONTOLOGIA  

A gerontologia é uma ramificação da ciência, que estuda etapas do processo 

de envelhecimento em todas as suas dimensões, sendo uma subdisciplina de várias 

profissões na prática (FECHINE, 2012). A gerontologia é multidisciplinar, pois reúne 

ideias teóricas de várias disciplinas no contexto de seu tema de pesquisa. Devido à 

complexidade dos fenômenos do envelhecimento, é multidisciplinar, exigindo não 
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apenas a integração de informações existentes de outras disciplinas, mas também a 

criação de um novo campo, a exploração do conhecimento científico para orientar e 

aperfeiçoar a prática (PRADO; SAYD, 2006). 

Interdisciplinarmente, apresentamos alguns elementos já levantados por 

outros autores para consideração. A gerontologia como ciência é multidimensional 

em uma perspectiva interdisciplinar, pois examina o processo de envelhecimento do 

ser humano, em todos os seus aspectos: físico, político, econômico, biológico, 

psicológico, emocional, religioso, social, cultural, ambiental, entre outros. Nesse 

contexto, a ascendência da gerontologia como ciência, é que ela é, por definição, 

uma ciência interdisciplinar em que o objeto de estudo não pode ser fragmentado 

(CALAIS; RUSSO; BORGES, 2010).  

Mas a gerontologia é apenas uma ciência formal, ou é também uma ciência 

intervencionista? Quando questionada se a gerontologia é apenas uma ciência que 

“se contenta em saber e prever” ou se ela também intervém no processo de 

envelhecimento para provocar mudanças, não há motivos para duvidar de seu papel 

intervencionista. Como resultado, pode-se dizer que a gerontologia é um preceito, 

disciplina transversal, pois não pode ser explicada apenas pela lente de um 

determinado ramo da ciência (SANCHEZ, 2020) 

1.4 GERONTOLOGIA UM ALICERCE AO CUIDADO DOMICILIAR 

Pesquisadores brasileiros apontam na busca de compreensão de cuidado no 

contexto domiciliar pela heterogeneidade no exercício do cuidar, e evidenciam que o 

cuidado de um filho, digerido ao idoso de sua família, é influenciado por diversos 

fatores. As histórias de vida dos membros, as culturas de seus ancestrais, deve se 

levar em consideração o contexto histórico e cultural em que está inserido e a 

disponibilidade de recursos de apoio pessoal e social são fatores cruciais. Os laços 

familiares, por outro lado, são gerados da mesma forma (MIGUEL, 2020). 

Ainda é muito comum ser responsável pelo cuidado do idoso dependente, a 

própria família, como primeiro recurso, a obrigação social de cuidar e abrigar seus 

membros, sobretudo nos casos em que se exige cuidados prolongados em 

consequência de processos incapacitantes, é fundamental o auxílio e amparo da 

saúde pública (SILVA et al., 2021) 

Apesar de a família ser responsável pela maior parte dos cuidados prestados 

ao idoso, é fundamental notar que a estrutura familiar sofreu alterações 
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significativas, com famílias pequenas a predominar sobre as famílias maiores, 

favorecendo do início novas composição familiares. No geral, a pessoa que trabalha 

“fora de casa” e não tem familiares próximos, ou com um vínculo fortalecido. No 

futuro, há uma tendência de muitos idosos viverem sozinhos ou com famílias 

nucleares com poucos membros (SOUSA et al., 2021). 

Diante da carência ou falta de preparos adequados, esses grupos famíliares 

terão capacidade e treinamento limitados para atender demandas carcerárias 

específicas, impossibilitando-as de exercer suas funções. A demanda por instituições 

de longo prazo deverá crescer. Todos esses fatores contribuem para a necessidade 

de novas formas de cuidado e atenção ao idoso (PEREIRA NETO; RAMOS; 

SILVEIRA, 2016). 

Muitas vezes, a capacidade da família é extrapolada pela necessidade de 

cuidado. Com isso, é crescente a demanda por cuidadores capacitados e com 

formação profissional para cuidar de idosos. Organizações internacionais e políticas 

nacionais apontam para a necessidade de profissionais capacitados para 

encarregar-se das responsabilidades do mundo da gerontologia (BORGES; TELLES, 

2010). 

1.5 ENFERMAGEM NA GERONTOLOGIA  

O autor Alves e Vianna (2010), afirma que ainda não temos um profissional de 

gerontologia, mas sim um médico, um assistente social, um psicólogo, um 

enfermeiro e outros profissionais “especializados” em gerontologia. 

Cada um é responsável pelo cuidado do idoso à sua maneira. Continuando a 

mesma linha de reflexo da autora, concorda-se com a análise de que esses perfis 

não podem explicar a totalidade do objeto isoladamente. O objeto é multidimensional 

e as perspectivas da maioria dos profissionais são unilaterais, conforme Pavarini et 

al. (2005). 

Esforços têm sido feitos, principalmente em relação à inclusão de conteúdos 

geriátricos e gerontológicos nos currículos dos profissionais de saúde. Essas 

iniciativas, por outro lado, ocorrem raramente e em pequeno número em relação à 

necessidade de desenvolvimento profissional na área. Observamos um aumento 

significativo no número de profissionais matriculados em cursos de nível universitário 

ou programas de especialização em gerontologia. As instituições privadas de saúde 

estão mais preocupadas em qualificar seus funcionários, reconhecendo a 



32 
 

necessidade crescente de atender uma clientela envelhecida (MARTINS et al., 

2007). 

O cenário nacional enfatiza a necessidade de encontrar soluções para os 

problemas que a sociedade enfrenta no campo da gerontologia. Caso o número de 

idosos cresça a cada dia e surjam novas necessidades de cuidados, enfrentaremos 

em um futuro próximo uma necessidade que não será atendida pelos profissionais 

atualmente disponíveis. Como resultado, a arte de cuidar do idoso gera novas 

demandas (ALVAREZ et al., 2005).  

As universidades brasileiras têm sido solicitadas a oferecer alternativas na 

formação de profissionais que estejam aptos a lidar com as questões sociais e de 

saúde que enfrentam os idosos, não apenas as que existem hoje, mas 

principalmente as que surgem como resultado da interdisciplinaridade que este tipo 

de cuidado necessita (RODRIGUES et al., 2018). 

 Desde 1986, este curso é um dos pioneiros na implementação da disciplina 

“Enfermagem na Saúde do Idoso”, que passou a ser obrigatória em todos os 

currículos de graduação. Em 1999, o Departamento de Psicologia da mesma 

universidade passou a incluir conteúdos de gerontologia na formação de psicólogos, 

resultando no desenvolvimento de um programa de estágio supervisionado para 

idosos e seus cuidadores (ANTUNES et al., 2021). 

A enfermagem como profissão, assim como outras, tem buscado integrar-se 

ao cenário interdisciplinar da gerontologia, apesar dos desafios e dificuldades que 

esta apresenta no atual contexto brasileiro. Mas esse movimento ainda está ativo, a 

passos lentos, está mostrando um desenvolvimento significativo (SANTOS et al., 

2016). Iniciativas de incorporação de conteúdos de gerontologia em todos os 

programas de cursos e pós-graduação em enfermagem, sem dúvida, resultarão na 

formação e capacitação de profissionais mais qualificados e instruídos, que devem 

ser apoiados cada vez mais (MEIRELLES; ERDMANN, 2005).  

Esse profissional teria recebido uma formação generalista na área de 

gerontologia, com foco em princípios éticos e científicos no cuidado ao idoso. Como 

resultado, parece que o caminho está aberto para propostas inovadoras na área 

(MENDES; VENTURA, 2017).  

Esta pode ser a solução a curto prazo para os problemas que descobrimos na 

interdisciplinaridade que a gerontologia exige dos profissionais de saúde. A 

existência desta nova profissão, o graduado em gerontologia, não o impedirá de 
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continuar investindo para dar uma perspectiva gerontológica aos seus alunos 

(MARIZ-SILVA; LAMELA, 2009) 

1.6 ENFERMAGEM E OS DESAFIOS DOMICILIAR  

Devemos entender que o tema central é, multidimensionalidade do processo 

de envelhecimento, e a enfermagem como protagonista do “Cuidado Familiar”, 

traduz o desejo da enfermagem gerontológica brasileira de discutir questões que 

envolvem as políticas públicas de saúde e a participação sistemática dos 

profissionais de saúde no atendimento domiciliar “cuidado dos idosos” (CALDAS, 

2011). 

Nesse cenário, o enfermeiro, a família, o idoso e seu cuidador são todos 

personagens de uma mesma história. Como atores cotidianos no palco da vida, eles 

apresentam uma variedade de cenas; cenas de momentos específicos da vida em 

que diferentes valores, objetivos e estruturas podem ser vistos. Um encontro de 

saberes e práticas diferentes nem sempre é bem compreendido por ambas as partes 

(SILVA et al., 2021). 

Assim, considerando os grandes desafios da enfermagem em relação à 

atenção domiciliar ao idoso necessita compreender como, com a implantação da 

Estratégia Saúde da Família (ESF) na Atenção Básica (AB), a atenção domiciliar à 

saúde tornou-se parte integrante dos cuidados de saúde a este nível (SILVA et al., 

2021). 

Embora o cuidado domiciliar seja uma prática que remonta à própria 

existência das famílias como unidades de organização social, devemos atentar para 

o número de situações em que, sobe o discurso da transformação tecnológica do 

modelo assistencial se revela por meio das inúmeras situações de dependência 

crônica assumida pelas famílias, revelando que as pessoas com doenças avançadas 

e progressivas são cuidadas por seus familiares. (ANDRADE et al., 2021). 

Por outro lado, eles realizam tarefas que outros não fazem, atribuídas a elas, 

na maioria das vezes, sem orientação adequada. Assim, uma mudança na rotina, e o 

tempo gasto na manutenção, tem impacto na qualidade de vida do cuidador, quanto 

mais tempo o cuidador passa prestando serviço ao paciente, mais isso trará 

malefícios ao mesmo, como exaustão e cansaço físico e mental (AMENDOLA; 

OLIVEIRA; ALVARENGA, 2008). 

Pensar nas ações de saúde em um cenário gerontológico, no nível primário 
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requer o reconhecimento de que o cuidador não é apenas um membro útil é uma 

peça importante da equipe no processo de cuidar, mas também um zelo ao usuário. 

Com isso, o papel da Enfermagem Gerontológica na assistência integral ao idoso é 

definido pela identificação das necessidades do cuidador familiar (ANDRADE et al., 

2019). 

1.7 A ENFERMAGEM GERONTOLÓGICA NA ATENÇÃO BÁSICA  

O objetivo primordial do fortalecimento da atenção básica é estabelecer e 

qualificar a ESF como modelo de atenção básica e como central organizadora das 

redes de atenção à saúde do SUS, o que requer o desenvolvimento de atitudes 

efetivas e importantes na atenção à saúde do idoso (LAVRAS, 2011). 

Essas atitudes valorizam o atendimento integral e humanizado, mas nem 

sempre é assim. Por exemplo, por cobrança (implícita ou explícita) de cuidados, não 

apenas de familiares ou da comunidade, mas também de profissionais da saúde, os 

idosos e/ou seus cuidadores estão em risco (SANTO; PORTO, 2006). 

A ESF tem desempenhado um papel fundamental na promoção da saúde da 

família, principalmente entre os idosos, auxiliando no manejo de diversas doenças e 

contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade de vida daqueles com 

quem interage de forma efetiva (PORTELLA, 2010). 

Apesar dos avanços nos princípios norteadores do SUS e nas estratégias 

propostas, acredita-se que o SUS ainda enfrenta uma série de desafios, incluindo a 

divisão do processo de trabalho e das concordâncias entre as diferentes profissões; 

entre a rede fundamental e o sistema de referência, há uma falta de 

complementaridade (SILVA et al., 2021).  

No entanto, o que realmente distingue o enfermeiro do resto dos profissionais 

é o seu estilo distinto de trabalho, que inclui assumir a liderança e responsabilidades 

(LANZONI; MEIRELLES, 2013). Ressalta também a participação enérgica do 

enfermeiro nas relações e reuniões de equipe, numerosas vezes o enfermeiro 

organizando a agenda, articulando opiniões, elaborando planos de ação e motivando 

a equipe a realizar e direcionar as ações. Tomar atitude ligada às responsabilidades 

pessoais do enfermeiro na supervisão das equipes de ACS (SILVA et al., 2014). 

Essa realidade revela uma maior demanda de tempo, além de capacidade, 

em decorrência das inúmeras solicitações do usuário e do encontro com infortúnios 

humanos cuja solução ultrapassa sua compreensão e ação, na busca por 
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resolutividade, a burocracia é o principal empecilho (LANZONI; MEIRELLES, 2013).  

1.8 DESAFIOS PARA A ENFERMAGEM GERONTOLÓGICA EM RELAÇÃO À 

ATENÇÃO INTEGRAL AO CUIDADOR FAMILIAR 

Trabalhar desta forma é um desafio que também se aplica aos serviços da 

saúde. Seguindo essa afirmação, “É desafiador para a enfermagem em gerontologia, 

a relação da atenção integral ao cuidador familiar” é necessária enfatizar que a 

necessidade da participação da equipe interdisciplinar. A jornada Brasileira de 

enfermagem gerontológica, no cuidado da pessoa idosa é desafiadora quando 

caracteriza a gerontologia como protagonista de mudanças de paradigma (CALDAS, 

2011). 

Cuidado familiar e do idoso, os obstáculos estão debatendo o papel da 

enfermagem na "saga" de ser cuidador/defesa do idoso, e cuidador/advogado da 

família. Assim, a proposta passa por refletir sobre a situação do cuidador familiar e 

atuar no sentido de facilitar a implementação de propostas educativas do cuidado. 

Como parte desse desafio, destaca-se a perspectiva de trabalho do Departamento 

Científico de Enfermagem Gerontológica (PORTELLA, 2010). 

A importância do ABEn está na busca de uma melhor compreensão da 

realidade vivenciada pelos profissionais de enfermagem na atenção integral ao 

idoso, incluindo os participantes da ESF, bem como na formulação de estratégias 

educativas de longo prazo com o objetivo de na direção da criação e consolidação 

de um novo modelo (OLIVEIRA; TAVARES, 2010). 

1.9 INTERESSE POR GERIATRIA/GERONTOLOGIA  

A disposição da enfermagem pela área do envelhecimento manifestou-se em 

colaboração com outros grupos profissionais, como a medicina, que ampliou a 

especialização em geriatria; serviços sociais, que discutiram as necessidades e 

buscam resoluções ágeis a população envelhecida; por fim, educação física e 

psicologia (MARQUES et al., 2017). A participação de um grupo de especialistas da 

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que contribui para o 

desenvolvimento da área por meio da realização de eventos de todos os tipos, bem 

como a formação dos seus membros, tem contribuído substancialmente para o 

progresso de crescimento no país (SANTOS et al., 2013).  
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A enfermagem, que cresceu em popularidade nas últimas três décadas, 

dedica-se ao avanço da enfermagem e o desenvolvimento na gerontologia com 

iniciativas educacionais e produzindo conhecimento na área. Em outro estudo, as 

respostas obtidas contemplaram as seguintes designações: aprendizado, presença 

profissional, experiencia para aplicação da assistência ágil, prática, sistematizada e 

delimitação da atuação do enfermeiro geriátrico em equipe multidisciplinar 

(LOURENÇO et al., 2010). Houve o reconhecimento do espaço de atuação 

autônoma, mesmo que sua atualidade ainda esteja em construção, e está 

indissociavelmente ligada ao aprendizado especializado e à formação profissional. E 

o poder em aspecto profissional da enfermagem em gerontóloga cresceu 

significativamente na proporção do conhecimento incorporado (KLETEMBERG et al., 

2010). 

1.10 AS INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS 

Não há concordância no Brasil sobre o que é uma ILPIs, pois do passado 

remonta antigos manicômios, que eram dirigidos pela caridade cristã, para amparar 

os necessitados, como abrigo, fornecendo cuidado, alimento e amparo medicinal. 

Com as políticas públicas inseridas na assistência social, justifica a ausência 

financeira a essas instituições, pois são instituições filantrópicas, que resulta em 

carência, isso gera um preconceito em relação a institucionalização (SALCHER; 

PORTELLA; SCORTEGAGNA, 2015). 

A internação, ou institucionalização do paciente idoso leva uma separação 

gradativa da família, fragmentando os laços, podendo levar ao abandono. É 

necessário avaliar o ambiente aonde o idoso estava inserido, em muitos casos, é 

preferível viver sobre os olhos de uma instituição, a ficar imerso em uma residência 

familiar desequilibrada. É impossível subestimar a importância das instituições de 

longa permanência para idosos; afinal, ele serve como lar, onde se encontra 

proteção e cuidado. Importante ressaltar que em alguns locais necessita de 

fiscalização para garantir que os requisitos mínimos sejam alcançados para um bom 

funcionamento nos atendidos (CAMARANO; KANSO, 2010). 

Observar-se uma grande mudança no papel as instituições de longa 

permanência na sociedade brasileira, essa mudança vem ao longo dos anos 

crescendo gradativamente, por dois motivos aparentes: O crescimento exponencial 

da pessoa idosa mundialmente, e também no Brasil a mudança no perfil da 
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sociedade, expressando uma preocupação com o cuidado (CARVALHO, 2014). 

A elevação do número de idosos tendem a aumentar cada vez mais, e isso 

levou a pesquisas e descobertas de doenças que acometem essa faixa etária, e com 

avanços em novas tecnologias, essas doenças foram combatidas ou controladas, 

reduzindo a mortalidade, e isso acarreta em aumento de idosos mais velhos, 

acometidos e dependentes, fortalecendo assim a ideia de inovação nas ILPIs 

(CREUTZBERG; GONÇALVES, 2010). 

O objetivo principal das ILPIs é Fornecer uma assistência integral assistida, 

a pessoas com mais de 60 anos, tendo como princípio a defesa da dignidade e dos 

direitos dos seus pacientes, buscando reduzir os riscos, as quais, essa população 

estar exposta, aqueles que não tem residência, ou para onde ir (CAMARANO; 

KANSO, 2010). 

E a mudança sociocultural, com a inserção das mulheres mais 

frequentemente na sociedade, que antes cuidavam dos pais ou parentes mais 

velhos, hoje trabalham fora, tem uma vida social ativa. As ILPIs, estão presentes 

como alternativas de espaços, para o cuidado dessa porção específica da 

sociedade, que naturalmente apresenta uma fragilidade, e muitas vezes com uma 

doença base, como o Alzheimer, que sobrecarrega o cuidador (SALCHER; 

PORTELLA; SCORTEGAGNA, 2015). 

É de grande importância mudar os estigmas e deixar os preconceitos de 

lado, para que haja uma compreensão das mudanças atuais da sociedade, a 

necessidade de ofertar uma boa estrutura, sendo uma instituição de longa 

permanência ou junto da família em seu domicílio, para que haja um atendimento 

adequado visando a promoção da saúde, proporcionando um estado serenidade, 

bem-estar, físico mental e social, não somente livre de enfermidades, mas sim um 

total amparo (CARVALHO, 2014). 

 

2 DELIMITAÇÕES METODOLOGICAS 

2.1TIPO DE PESQUISA  

A pesquisa de modelo quantitativo, realizou-se através de um instrumento 

baseado nas escalas de Kartz e Fugulin. Sendo esta uma pesquisa de campo 

exploratória aplicada, em um setor específico, na clínica médica de um hospital geral 

do meio oeste de Santa Catarina, o qual presta atendimento geral, e algumas 
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especialidades atendimento de alta complexidade.   

Segundo Günther (2006) o estudo quantitativo é aquele em que o 

pesquisador examina um valor estipulado de número de dados de uma amostra 

proposta, onde as informações são expressas em termos numéricos e processadas 

e compreendidas por meio de estatística. Permitindo expor esses dados obtidos em 

forma de gráficos, diagramas, fluxogramas, quadros e tabelas, seguido de uma 

descrição, critica ou destacar dados importantes, se assim o pesquisador julgar. 

Seguindo a linha descritiva do mesmo autor, um estudo quantitativo 

geralmente é baseado em uma hipótese ou problema, algo que busque resposta ou 

comprovação, submetido a testes, questionários e entrevistas. Selecionar os pontos 

a serem destacados na pesquisa, para que seja interligado com o objetivo. Os 

cálculos estatísticos fornecem um valor que, dependendo da interpretação do 

pesquisador, pode validar ou invalidar a hipótese de pesquisa (GÜNTHER, 2006) 

2.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

2.2.1 Inclusão  

Pacientes idosos de ambos sexos com idade igual ou superior a 60 anos de 

idade, atendidos pelo convênio sistema único de saúde (SUS), e aceitaram a 

participar da pesquisa. 

2.2.2 Exclusão 

Pacientes internados por convênio ou particular e/ou que não atingiram a 

idade proposta da pesquisa, ou apresentaram recusa na participação. 

2.3 AMOSTRA 

  A amostra foi composta por 20 pacientes idosos selecionados na clínica 

médica, portadores de patologias diversas, de ambos os sexos, com idade igual ou 

superior a 60 anos e que aceitaram participar da pesquisa todos no período de 

março a maio de 2022. 

2.4 PROCEDIMENTOS 

A amostra foi coletada no período de março a maio de 2022 após a avaliação 
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e aceitação do comitê de ética, bem como do preenchimento da declaração de 

ciência e concordância da instituição envolvida. Foram abordados os pacientes 

idosos e seu acompanhante na ala de internação, explicado como seria realizada a 

pesquisa, entregando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para 

que fosse assinado em duas vias, uma permanecendo com o paciente e outra com o 

pesquisador. Após o aceite de participar na pesquisa foi realizada a avaliação do 

idoso em relação ao seu grau de dependência com a aplicação da escala de Kartz e 

Fugulin. 

2.5 LOCAL DA PESQUISA 

O local de estudo trata-se de um hospital de médio porte com abrangência 

regional no meio oeste de Santa Catarina, município de Caçador, com atendimento 

geral e alta complexidade em neurocirurgia e traumatologia ortopédica. Este, 

atualmente, conta com setor de urgência e emergência, clínica médica (SUS), clínica 

cirúrgica (SUS), maternidade, centro cirúrgico, pediatria, clínica médica e cirúrgica 

(particular e convênios) e duas unidades de terapia intensiva. Todos os setores com 

funcionamento 24 horas contabilizando o total de 134 leitos prestando os serviços de 

hemodinâmica, neurocirurgia, traumatologia ortopédica, cirurgias cardiovasculares e 

nutrição enteral e parenteral. Conta, também, com o centro de parto normal. 

2.6 BENEFÍCIOS 

O(s) benefício(s) esperado(s) é (são): O(s) benefício(s) esperado(s) é (são): 

Realizou-se uma avaliação beira leito, com a aplicação das escalas de Katz e 

Fugulin, acompanhada de avaliação individual do paciente analisando as principais 

necessidades, com a finalidade de produção de um plano de alta personalizado, 

para cada pacientes, sanando principais dúvidas da família e/ou cuidadores, sobre 

as necessidades dos pacientes. 

2.7 RISCOS 

O(s) desconforto(s) e risco(s) encontrados(s) foram:  Para participação 

dessa pesquisa não ouve riscos e/ou gastos, pois os pacientes e acompanhantes, 

estavam ciente de poder negar a participar da pesquisa em qualquer momento, 

poderia ser entendido como desconforto ao participante o toque durante o exame 
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físico e demanda de tempo (alguns minutos), para responder um pequeno 

questionário e aplicação das escalas para avaliar o grau de dependência. O paciente 

por sua vez foi abordado ainda no leito através de um rápido histórico, exame físico 

e coleta de dados. 

2.8 ASPECTOS ÉTICOS 

A pesquisa foi realizada após aprovação do Comitê de Ética em pesquisa com 

seres humanos, protocolo nº 5.321.282, da universidade UNIDADE CENTRAL DE 

EDUCAÇÃO FAEM FACULDADE (CEP-UCEFF) com submissão em novembro de 

2021 e aprovação em março de 2022. 

2.9 ANÁLISES DOS DADOS 

Os dados foram analisados por meio estatístico e apresentado através de 

gráficos, gerados por intermédio do programa Microsoft Office Excel, em sua versão 

2010. Após a realização do levantamento dos dados, realizada através instrumento 

apêndice (A) aplicadas as duas escalas foi realizada a comparação e posteriormente 

a sua demonstração por meios de gráficos, os quais descrevem seus resultados e 

analisaram as complicações e motivos dos mesmos.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da amostragem, que compõem a unidade quantitativa da 

pesquisa, foram analisados pelo método de determinação de conteúdo. Inicialmente, 

realizou-se a leitura flutuante dos dados, em seguida, o material obtido por meio da 

mediação foi submetido ao programa Microsoft Office Excel, em sua versão 2010. 

Como resultado, os dados propostos foram organizados, atentando-se para o 

referencial teórico, fornecendo os dados gráficos que serão apresentados a seguir. 

A pesquisa identificou os pacientes por faixa etária, a partir dos 60 anos aos 

de 95. Tais dados são apresentados no Gráfico 1. 

Gráfico 1 – Idade e gênero da amostra. 

 

Fonte: O Autor (2022). 

Pode-se observar que gráfico 1 apresenta os resultados encontrados 

referente a faixa etária de idades dos 20 pacientes, entre março a maio de 2022, que 

corrobora com a pesquisa do IBGE (2020), onde é ressaltado o aumento significativo 

do envelhecimento. 

Como aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

população idosa brasileira chega a quase 30 milhões de pessoas, representando 

aproximadamente 15% da população total do país. Com os índices de 

envelhecimento recentes, a população manteve sua marca de envelhecimento e 

ganhou 4,8 milhões de idosos desde 2012, superando a expectativa de vida de 30,2 

milhões em ambos os sexos, elevando a expectativa de vida. Segundo pesquisas 

nacionais, esses números foram alavancados para 75,72, indicar por meio de 
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designação 75 anos para as mulheres 72 anos para os homens (IBGE, 2020).  

O envelhecimento segue uma linha de discussão, que pode ser fracionado em 

dois seguimentos: a inicial destaca-se com os avanços tecnológicos, científicos e 

operacional, que é pensado para prolongar o ciclo natural da vida, com um avanço 

produtivo dos anos vividos, sem limitações ou dependências, sob o mesmo ponto de 

vista tem o segundo seguimento, que aponta o envelhecimento negativo ou pode-se 

dizer que seja evitar a finitude, em números estatísticos isso é positivo, mas em 

contrapartida esses anos prolongados, acometidos por dependência total, é protelar 

a finitude natural (ESCORSIM, 2021).  

Da mesma forma a pesquisa identificou dados comparativos, com base no 

sexo, que estão apresentados no Gráfico 2. 

Gráfico 2 – Sexo da amostra. 

 

Fonte: O Autor (2022). 

Os achados deste estudo revelam, em parte, uma realidade reprimida e a 

tradução de vivências específicas, os idosos homens representado por 55% e 

mulheres representadas por 45% da amostra encontrada. 

 Que inclui diferenças sexuais biológicas, mas também transcende, articulada 

no conceito de relações de poder, a internação do idoso homem ocorre pela 

influência de gênero e estigmas, comportamentos e hábitos masculinos, pode ser 

justificado também como imposição de uma era social, que inclui, mas também 

ultrapassa, as diferenças sexuais biológicas que transcende, o conceito de relações 

de poder assemelhando-se em partes, à realidade que homens tem o dever de ser 
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autossuficiente, e isso acarreta a não aderência do tratamento e rebeldia, resultante 

de internações repetitivas, ou causas evitáveis (COELHO; GIACOMIN; FIRMO, 

2016). 

Do mesmo modo a mulher idosa é impactada pela mesma influencia, essa 

população hoje, em seu tempo de juventude e aprendizado não foram instruídas 

para a disparidade socio sexuais, como o autocuidado, riscos de saúde, doenças 

evitáveis, que acarretam em diferentes seguimentos do cuidado, contudo as 

mulheres em geral, são as que buscam mais a instrução, seja ela na atenção 

primaria ou não. Assim podemos observar a necessidade da educação em saúde, 

como ferramenta para autonomia em ambos os sexos (SOUZA et al., 2019). 

No gráfico 3, temos exemplos de doenças crônicas, dito como doenças de 

base, precursoras para outras doenças. 

Gráfico 3 – Doenças crônicas da amostra. 

 

Fonte: O Autor (2022). 

Em termos de morbidade, a hipertensão foi a mais relatada entre os 

entrevistados, com prevalência (75%) na população de pessoas idosa, acima de 60 

anos, ou, em números absolutos, 13 pessoas. Na sequência, as condições mais 

comumente relatadas foram: diabetes crônica (55%) ou, em números absolutos, 11 

pessoas. Seguida da doença pulmonar obstrutiva crônica DPOC, que em conjunto 

as outras doenças, apresentou uma grande relevância, com (25%) ou, em números 

absolutos, 5 pessoas, vale ressaltar que o corpo de amostra foi composto por 20 

participantes, e a relação de analise das doenças foi alcançada com o mesmo corpo 
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de amostra.  

De acordo com a atualidade, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

são responsáveis pela grande parte das mortes ou acometimentos, das atividades 

básicas de vida diária ABVD. A Hipertensão (HAS), Diabetes Mellitus (DM) e Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) são três das doenças crônicas mais comuns 

que acometem a população idosa. São também as principais causas do 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, pulmonares e cerebrovasculares 

levando a um aumento da incapacidade funcional e do risco de agravos (MOTA et 

al., 2020). 

 As doenças do aparelho circulatório ocupam o primeiro lugar entre as causas 

de dependência por comorbidades na população idosa em todo o período 

pesquisado, e seu risco de morte supera em a segunda causa mais comum, as 

endócrinas, a terceira posição é ocupada por doenças do aparelho respiratório, cujo 

comportamento difere dos dois grupos anteriores. À medida que a proporção de 

pessoas com a idade maior que 60 anos aumenta, as dependências ocasionadas 

por doenças do sistema respiratório estão se tornando mais comuns entre os idosos 

(BEZERRA; MONTEIRO, 2018) 

No gráfico 4, temos a representação do estado civil, do corpo de amostra, no 

ano de 2022. 

Gráfico 4 – Estado civil da amostra. 

 

Fonte: O Autor (2022). 

A maioria dos pacientes são casados 12 (60%) ou vive cônjuge, o percentual 
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de solteiros, entretanto, também revela 5 (25%) e viúvos com 3(15%). 

O vínculo de um cônjuge durante a internação, apresenta positivamente no 

cuidado, influenciando ações que podem melhorar a assistência ao paciente como 

uma abordagem natural, facilitadora do cuidado após a alta, será esse vínculo, que 

dará seguimento aos cuidados em domicilio, e fortalecendo a aderência do 

tratamento. Requer o reconhecimento de que o cônjuge não é apenas um membro 

útil, é uma peça importante da equipe no processo de cuidar, mas também um zelo 

ao usuário (SILVA et al., 2021). 

A pesquisa identificou que o grau de dependência os pacientes por um 

numeral de 02,04 e 06. Tais dados são apresentados no Gráfico 5. 

Gráfico 5 – Escala de KATZ. 

 

Fonte: O Autor (2022). 

Pensando no paciente idoso, Sidney Katz, formula uma junção de parâmetros 

para mensurar a funcionalidade de algumas atividades, que é intitulado como 

atividades básicas, tendo três parâmetros sendo eles; 1, 2 livre, 3, 4 parcialmente 

dependente e 5, 6 totalmente dependente, essa classificação, auxilia a classificar o 

grau de dependência do paciente idoso (SILVA et al., 2019). 

A disparidade entre os sexos, em questão de dependência do item livre, os 

homens se sobressaem com 60% sobre 40% do sexo feminino, em contrapartida os 

itens seguintes a diferença é menor, conclui-se que sexo não é um fator isolado que 

predispõe a dependência.  

A idade também pode causar alterações físicas significativas, como 
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diminuição da capacidade aeróbica, força muscular, equilíbrio e flexibilidade, 

resultando em limitações de movimento e capacidade de execução de algumas 

atividades. Esses efeitos impedem a capacidade funcional de uma pessoa, refletindo 

em sua capacidade funcional para realizar as atividades básicas de vida diárias 

ABVD (SOUSA; GONÇALVES; GAMBA, 2018).  

Pode se observar o Índice de dependência segundo a classificação da escala 

de Katz. Tais dados estão apresentados no Gráfico 6. 

Gráfico 6 – Índice de dependência. 

 

Fonte: O Autor (2022). 

Observa-se no gráfico acima, que (50%) ou, em números absolutos, 10 dos 

pacientes são livres de dependência, no entanto (15%) ou, em números absolutos, 3 

deles são parcialmente dependentes, que necessitam de algum auxílio para 

realização de algumas das atividades e (35%) ou, em números absolutos, 7 são 

totalmente dependentes, da enfermagem e ou familiar para concluir as atividades de 

vida diária. 

A funcionalidade e a incapacidade são os resultantes de uma dependência, 

seja ela motora ou mental, uma relação complicada entre as condições de saúde 

física e comportamental, bem como as circunstâncias ambientais e sociais em que o 

indivíduo vive, que influenciam diretamente em sua evolução produtiva ou negativa 

(LEMES et al., 2021). A avaliação geriátrica coleta dados sobre o perfil funcional do 

idoso, como cuidados pessoais, mobilidade, mas é necessário salientar que o 

convívio social, também é um predominante no acometimento da dependência. 
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Familiares no auxílio da enfermagem, como corresponsáveis aos cuidados 

intermediários, dados apresentados no Gráfico 7. 

Gráfico 7 – Familiares no auxílio da enfermagem. 

 

Fonte: O Autor (2022). 

O amparo familiar pode ser interpretado como uma aliança,  para cuidar dos 

idosos no atendimento de suas necessidades, assim como diversas configurações 

societárias, como consanguíneos ou não, o cuidado constante de estar sob o 

mesmo teto, desenvolvendo a função de cuidador, exercendo os papéis familiares e 

as relações afetivas, pois o idoso apresenta dependência não apenas físicas, mas 

um conjunto de necessidades que deve ser atendidas, como sociais, pois ele quer 

ter importância, desenvolver algum papel de responsabilidade no meio familiar; 

político, pois dar sua opinião para chegar algum veredito, o mantem sendo provedor 

de decisões; econômicos, espirituais dentre outras, que vai manter o conectado com 

a família, e não apenas alguém que existe (AGUIAR et al., 2018). 

Além disso, espera-se que o conhecimento da realidade dessas famílias 

estimule sua inclusão como alvo de um tratamento positivo e a aderência do cuidado 

com o idoso. Essa preocupação justifica-se pela necessidade que o profissional da 

saúde tem, de que haja vinculo familiar que seja facilitador do cuidado, 

complementando sua estratégia assistencial. Idosos com inércias ao processo 

fisiológico de envelhecimento, limitações funcionais e problemas de saúde, têm 

maior probabilidade de se recuperação, e atingir satisfatoriamente ABVD, com 

independência (MIGUEL, 2020). 
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Os valores encontrados na aplicação de escala de Fugulin, no corpo que 

compõe a amostra, estão apresentados no Gráfico 8. 

Gráfico 8 – Classificação na escala de Fugulin. 

 

Fonte: O Autor (2022). 

Fugulin é uma ferramenta de gestão que norteia o profissional enfermeiro 

responsável, a realizar o escalonamento da equipe, distribuindo entre a equipe, 

pacientes de acordo com a necessidade e nível de dependência, em uma 

distribuição igualitária de cuidados, buscando sempre a melhoria no atendimento, e 

viabilizando a cuidada assistido. Como resultado esperado, as necessidades serão 

atendidas, atingindo maior nível de qualidade no cuidado, reduzindo sobre carga nos 

profissionais da equipe e positivo para o paciente (SOARES et al., 2019).  

Os pacientes classificados em cuidados mínimos 8 (40%), são aqueles 

clinicamente e medicamente estáveis, bem como fisicamente autossuficientes em 

termos de necessidades humanas básicas, ou que dependem menos da equipe de 

enfermagem. A prestação de cuidados de enfermagem a pacientes com 

necessidades mais complexas, é caracterizado como cuidados intermediários 4 

(20%), alta dependência 7 (35%), cuidados semi-intensivos 1(5%) e intensivos. 

Constatou-se também que os itens com maior pontuação receberam 

atenção especial com score mais alto, esses cuidados foram com higiene do corpo, 

deambulação, motilidade e eliminações. Tal verificação indica um aumento no 

trabalho da equipe de enfermagem, tarefas que exigem mais de um profissional para 

realização, tais como; higiene corporal, troca de fraldas, incluindo a transferência do 
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paciente da cama para a poltrona, que exige força, e uma postura produtiva, para 

evitar complicações ergonômica para esse profissional, entre outros cuidados, 

consequentemente, tendo uma necessidade maior de profissionais na composição 

da equipe da clínica médica.  

Pode-se observar que houve uma discreta diferença entre os sexos, 

referente as duas escalas aplicadas e comparadas a seguir no Gráfico 9. 

Gráfico 9 – Comparativo sexos e o grau de dependência. 

 

Fonte: O Autor (2022). 

Levando em conta o perfil sociodemográfico da amostra, verificou-se que a 

uma leve disparidade, o sexo masculino com (55%), enquanto as mulheres com 

(45%). Concorda-se que o número que compõe o corpo de amostra feminina é 

menor, embora exista essa divergência, elas ficam com o índice de cuidados, maior 

que os homens.  

Outros estudos que contemplam a categoria dos idosos mostram que as 

mulheres apresentam maior incidência de velhice. Esse fato pode ser explicado, pela 

divergência no ritmo de finitude entre a população idosa no Brasil (IBGE, 2018). 

Vale ressaltar que a dependência de idosos com idade mais elevada, 

culminam em cuidados mais complexos, dito isso, leva-se em consideração os 

resultados de comparação, a predominância de idosos do sexo feminino, torna a 

dependência da equipe de enfermagem ou terceiros, essenciais para completar as 

atividades básicas de vida diárias (ABVD). 

Em relação ao nível de complexidade no cuidado e assistência, o numeral 
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de classificação de 30 a 34 resume os pacientes que necessitaram de cuidados 

semi-intensivos, nesta categoria os pacientes são considerados graves, e 

comumente necessitam de cuidados intensivos, os quais a clínica médica não seria 

o setor ideal para atender a esses cuidado, e sim a unidade de terapia intensiva com 

cuidados especializados contínuos com o paciente vulneráveis à instabilidade das 

funções vitais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo permitiu aos pesquisadores comparar o comportamento de dois 

instrumentos, utilizados em unidades de internação de um hospital Meio Oeste de 

Santa Catarina, concluídas 20 entrevistas e aplicação de escalas, sendo que todas 

elas ocorreram em unidades clínica médica durante o período março a maio de 

2022.  

O presente estudo buscou identificar o grau de dependência, levando-se em 

consideração a necessidade do paciente em atividades básicas de vida diária, como 

banho, vestir, nutrição, higiene, movimentação, eliminações, condições de 

autocuidado, diagnóstico médico, entre outras atividades básicas de vida diária, do 

paciente idoso, aplicando o índice de classificação de dependência index de katz e 

escala de fugulin. O perfil do grupo de idosos que participaram da pesquisa ficam 

entre 60 anos a 90 anos de idade. 

É fundamental frisar que o objetivo desses instrumentos é captar os aspectos 

mais críticos das necessidades do paciente que influenciam significativamente no 

cuidado de enfermagem. 

Como resultante, cada unidade (escala) tem seu próprio conjunto de 

características que designa indicadores, notas menores ou maiores, que 

subsidiaram o nível de cuidado prestado. Nesse sentido, ver como esses indicadores 

são classificados, e como se comportam em um determinado cenário, tem 

estimulado o desenvolvimento de mais pesquisas sobre o assunto” cuidado com o 

idoso” afinal, devem apresentar certa consistência, visto que os perfis dos pacientes 

tendem a se repetir nas unidades de internação. As escalas foram aplicadas 

concomitantemente no mesmo paciente, permitindo comparar as classificações 

obtidas em cada caso. 

Quando submetemos os pacientes aos instrumentos de classificação de 

Fugulin e Katz, o tipo mais comum de classificação dos pacientes foi cuidados 

mínimos e intermediários. Além disso, quando os dois instrumentos foram 

comparados, por conseguinte foi encontrada uma forte correlação, revelou uma 

predominância no público feminino, com o maior índice de dependência e 

necessidades para realização das atividades básicas de vida diária. 

O objetivo deste estudo na aplicação da escala de fugulin, foi determinar o 

nível de dependência do paciente e suas implicações para a mensuração dos 
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recursos da assistência de enfermagem e dimensionamento dos profissionais no 

setor. Com a quantificação dos recursos humanos para o cuidado, é possível 

qualificar o planejamento da assistência de enfermagem, prever custos e distribuir 

melhor as atividades entre os membros da equipe de enfermagem.  

Realizar o dimensionamento do pessoal da enfermagem, categorizando qual 

a necessidade de profissional para aquele paciente, para que esse paciente seja 

assistido e de uma forma mais integral, e assim tendo suas necessidades atendidas, 

o que auxilia no planejamento do cuidado de enfermagem e produção de uma alta 

hospitalar programada personalizada em cima nas necessidades de cada paciente. 

Durante a pesquisa, podemos notar que a unidade de pesquisa clínica médica 

utiliza as escalas de Fugulin, Braden, Morse e Glasgow. Compostas nas evoluções 

dos enfermeiros, deixamos como sugestão a inclusão da escala de Katz junto com 

as demais escalas contidas na evolução do enfermeiro, sendo ela mais um 

facilitador para classificar o paciente idoso e sua dependência. Sendo assim 

contribuindo com sistematização da assistência realizada pelo profissional 

enfermeiro. Entendemos também a necessidade de futuros estudos, que 

contemplem uma maior dimensão amostral, referente a classificação ao atendimento 

ao idosos favorecendo aos profissionais enfermeiros mais subsídios para realizar um 

atendimento e plano de alta personalizado no intuito de prestação de um serviço 

personalizado e de qualidade, que vá de encontro das necessidades e 

peculiaridades, de cada doente geriátrico, e seu grupo familiar, visando uma 

recuperação produtiva e a diminuição reinternação. 
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