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RESUMO 

 
SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO IDOSO INSTITUCIONALIZADO 

Com o aumento do envelhecimento, a demanda por Instituições de Longa Permanência para Idosos 

(ILPI´s) vem crescendo cada vez mais. Esse estudo buscou verificar por meio de revisões 

bibliográficas de artigos científicos indexados em bases de dados como Scielo, Bireme e Lilacs, a 

implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), em instituições de longa 

permanência para idosos. Há necessidade de que nessas instituições existam profissionais 

qualificados para atender essa população visando uma melhor qualidade de vida. A implantação da 

SAE é indispensável para se alcançar esse resultado, porém ainda existem instituições que não 

fazem uso dessa ferramenta alegando despreparo destes profissionais. É de extrema importância  

que a enfermagem se apodere de seus conhecimentos e ferramentas, para obter todas as vantagens 

e benefícios trazidos pela SAE ao idoso institucionalizado. 

 
Palavras chave: Instituição de longa permanência, processo de enfermagem, envelhecimento. 

Tema Central: Enfermagem. 

ABSTRAT 
 
 

SYSTEMATIZATION OF NURSING ASSISTANCE TO THE INSTITUTIONALIZED OLDER 

With the increase of the aging, the demand for Institutions of Long Staying for the Elderly (ILSE) has 

been growing more and more. This study sought to verify, through bibliographic reviews of scientific 

articles indexed in databases such as Scielo, Bireme and Lilacs, the implementation of the 

Systematization of Nursing Assistance (SNA) in long-term institutions for the elderly. There is a need 

for these institutions to have qualified professionals to serve this population, aiming at a better quality 

of life. The implantation of SNA is indispensable to achieve this result, but there are still institutions 

that do not use this tool, claiming that these professionals are unprepared. It is extremely important 

that nursing take over its knowledge and tools to obtain all the advantages and benefits brought by 

SNA to the institutionalized elderly. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

De acordo estudos demográficos realizados recentemente, o número de 

idosos vem aumentando rapidamente e consideravelmente, principalmente em 

países em desenvolvimento como o Brasil. Esse aumento vem acompanhado por 

níveis elevados de incapacidades físicas, mentais e morbidades apresentadas pela 

população idosa (CLARES; FREITAS; PAULINO, 2013). 

Dentro deste contexto do envelhecimento populacional, surgiram as 

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). A mesma é regida por 

legislação específica, mas também pelo Estatuto do Idoso. Ela surge como opção 

para abandono da família, falta de parentes próximos, falta de recursos financeiros, 

incapacidade física e mental dos idosos e ausência de cuidadores (OLIVEIRA et al., 

2008). 

O idoso inserido em uma instituição tem que se adaptar as rotinas 

estabelecidas, com o tempo ele percebe que algumas atividades desenvolvidas 

durante toda sua vida, não serão continuadas. Em alguns casos essas mudanças 

podem significar o isolamento do idoso, pois se deparam com condições diferentes 

daquelas que planejaram para sua velhice (JESUS et al.,2010). 

Para uma melhor assistência estas instituições necessitam de uma equipe 

multiprofissional, para alcançar e desenvolver seu pleno desenvolvimento, buscando 

o cuidado eficaz, com o objetivo de promover a autonomia e independência 

estimulando assim o autocuidado (CLARES; FREITAS; PAULINO, 2013). 

A presença do enfermeiro nas ILPIs é indispensável e obrigatória, pois seu 

trabalho reflete diretamente na qualidade dos cuidados básicos, e assistência 

prestadas aos idosos (OLIVEIRA et al., 2008). 

Neste âmbito a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), torna- 

se uma ferramenta indispensável que deve estar sempre presente no trabalho do 

enfermeiro. A utilização da SAE nas instituições de longa permanência para idosos 

baseia-se na procura não apenas a assistência ao idoso institucionalizado, mas 

também a ações de cuidados direcionadas aos seus familiares. É importante 

relembrar que o convívio familiar com o idoso, e o enfrentar do preconceito 

direcionado a estas pessoas, são de extrema valia para mudar a visão social da 

velhice de ser incapaz e inválido (JESUS et al., 2010). 
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A SAE busca como objetivo a assistência prestada integralmente, 

identificando as necessidades e avaliando as respostas apresentadas aos 

problemas levantados, para definir as ações a serem adotadas diante destas 

necessidades (CLARES; FREITAS; PAULINO, 2013). 

A convivência diária se faz fundamental na melhor identificação das reais 

necessidades apresentadas pelos idosos institucionalizados. As pessoas podem 

reagir de formas diferentes as propostas apresentadas, com tudo uma 

sistematização individualizada e criativa, favorece a atuação dos profissionais em 

ILPIs, podendo alcançar melhores resultados inserindo o idoso na instituição e o 

aproximando dos familiares, ampliando seus interesses e atividades desenvolvidas 

(JESUS et al., 2010). 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica que é instrumento utilizado 

para mapear trabalhos publicados que buscam analisar, a implantação da SAE nas 

ILPIs, os benefícios alcançados com essa implantação e o que ainda falta para que 

todas as instituições possam aderir a essa prática. 

Esta pesquisa foi realizada no período de janeiro a abril de 2018, foi dividida 

em duas etapas: a primeira etapa, seleção através dos descritores: implantação da 

SAE, idoso institucionalizado, SAE em instituições de longa permanência, e leitura 

dos resumos em português. Na segunda etapa, selecionamos os artigos de maior 

relevância, que estivessem indexados em revistas de saúde como SCIELO, LILACS 

e BDENF, entre outros. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Por meio dos artigos pesquisados foi possível observar os fatores de maior 

relevância sobre a implantação da SAE em idosos institucionalizados. Seguem 

alguns resultados referentes a esta prática. 

De acordo com o artigo 2º da Resolução Cofen 272/2002, a implementação 

da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) deve ocorrer em toda 
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instituição da saúde, pública e privada. A resolução também ressalta que a 

realização da SAE é de incumbência exclusiva do enfermeiro. 

A implementação da SAE para Menegócio (2008), resulta em um método de 

trabalho que garante a solução de problemas, pois identifica as necessidades por 

parte da estrutura organizacional da instituição de saúde para a efetivação dos 

cuidados de enfermagem. 

A ILPI é uma moradia hospitalizada, cujas funções são proporcionar 

assistência de enfermagem conforme as necessidades dos seus residentes, tendo 

uma equipe multidisciplinar, constituída por médico, enfermeiro, técnicas e auxiliares 

de enfermagem, cuidadores qualificados e colaboradores de serviços gerais e 

lavanderia, nutricionistas e fisioterapeuta, assistindo de forma integral a pessoa 

idosa (SILVA; SANTOS, 2007). 

Segundo Medeiros et al., (2015), as ILPSs não são instituições direcionadas 

ao tratamento de doenças, ainda que seus domiciliados disponham de atenção 

médica. Trata se de uma moradia que abriga idosos independente de suas 

atribuições financeiras e vínculos familiares, tanto aqueles que apresentam 

impossibilidades de executar atividades do cotidiano e demandam de auxilio e 

acompanhamento prolongados. 

A prestação do cuidado organizado e qualificado ao idoso institucionalizado 

deve ser realizado mediante uso da Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE), ficando evidenciada a importância de sua utilização enquanto ferramenta 

técnico-científica que possibilita e proporciona cuidado humanizado e individual, 

além de incentivar que o idoso participe do plano assistencial elaborada para ele 

garantindo assim, a qualidade do cuidar (CLARES; FREITAS; PAULINO, 2013). 

A expressão sistematizar é entendida na profissão como um recurso que visa 

coordenar os procedimentos e, por sua vez, empregar instrumentos de organização 

para que a atividade se torne a mais adequada no contexto laboral onde foi aplicada 

e manipulada. Já o vocábulo processo expressa a atuação, que manifesta o 

seguimento ma ação predeterminada: acompanhamento onde há uma continuidade 

permanente (SILVA; SANTOS, 2007). 

Para a realização da SAE, o enfermeiro tem o dever de analisar a ambiência 

onde ela será executada, observando os fatores e a realidade institucional, e seus 

objetivos. Sendo assim, tem se a necessidade de verificação da instituição na sua 
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totalidade, de condições favoráveis e obstáculos que impeçam sua realização, 

devendo tais obstáculos serem superados (TANNURE; PINHEIRO, 2011). 

Segundo Hermida (2006), é necessário e preciso conhecer os aspectos que 

possam contribuir para a implementação da SAE e também aquelas que podem 

prejudica-la. Entre as que podem interferir está a organização, que por muitas vezes 

é estabelecida por médicos ou administradores sem a participação dos enfermeiros, 

ou pelo próprio dia a dia desses profissionais como crenças, valores, habilidades. 

Outro fator pode estar relacionado, como o modo que tem sido operacionado 

esse processo, imposição da chefia de enfermagem, que valoriza mais a 

documentação do que a implementação efetiva dessa metodologia na prática 

(JESUS et al., 2010). 

Segundo Menegócio (2008), entre os fatores que mais interferem na 

implementação está: 

 Falta de preparo dos enfermeiros 

 Falta de conhecimentos por parte dos profissionais de enfermagem 

sobre o processo 

 Carência de pessoal de enfermagem/ enfermeiros 

 Falta de tempo 

Há também outro fator crucial para a não implementação dessa metodologia 

que é os recursos financeiros das instituições, que geralmente por falta de verba, 

acabam deixando de lado esse processo. 

Há instituições que apontam algumas dificuldades, na implementação da SAE 

em ILPIs como; mínimo envolvimento e falta de interesse na utilização desta 

ferramenta (CLARES; FREITAS; PAULINO, 2013). 

Dentre os vários fatores que interferem na prática da SAE apontamos: 

despreparo da enfermagem, não entendimento do processo por parte do 

profissional, falta de recursos humanos/enfermeiro, e carência de tempo. 

(HERMIDA, 2006). 

De acordo com Menegócio (2008), há alguns princípios indispensáveis na 

elaboração e implementação da SAE: 

 A enfermagem respeita e mantém a unicidade, autenticidade e 

individualidade do ser humano 

 A enfermagem é prestada ao ser humano e não à sua doença ou 
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desequilíbrio 

 Todo o cuidado de enfermagem é preventivo, curativo e de reabilitação 

 A enfermagem reconhece o ser humano como membro de uma família 

e de uma comunidade 

 A enfermagem reconhece o ser humano como elemento participante 

ativo no seu autocuidado 

Diante de todos os aspectos levantados ainda podemos ressaltar que, a 

utilização da SAE propicia ao enfermeiro perceber como sua dinâmica de atuação 

está alcançando resultados, relacionando o conhecimento científico com a prática 

aplicada. Também é possível refletir e reconhecer as dificuldades e os obstáculos 

enfrentados na implantação da SAE (DIAS, 2014). 

É necessário enfatizar as vantagens alcançadas através da implantação da 

SAE, o beneficio que ela proporciona a enfermagem e na qualidade de vida do 

paciente, prestando uma assistência qualificada o que resulta em melhorias na 

organização e autonomia oferecidas (TANNURE; PINHEIRO, 2011). 

 

 
CONCLUSÃO 

 
 

Tem se observado que a SAE é um instrumento muito importante e 

indispensável para a assistência ao idoso, porque exige um cuidado integral e 

diferenciado, sendo o enfermeiro o profissional da saúde que mais conhece as 

necessidades e os cuidados que devem ser prestados a eles. 

Uma preocupação está relacionada se, essas instituições estariam 

preparadas para receber esses idosos, de forma a atender todas as suas 

necessidades. Outra inquietação refere-se aos profissionais de enfermagem, que 

ainda não se apropriam dos seus conhecimentos e por esse motivo não se utilizam 

das ferramentas disponibilizadas como a SAE. 

Também foram detectadas dificuldades na implantação da SAE, como 

despreparo da enfermagem, não entendimento do processo por parte do 

profissional, mínimo envolvimento e falta de interesse. 

Ainda não é unanime a utilização da SAE pela enfermagem, é preciso fazer- 

se compreender pelos enfermeiros a sua importância e obrigatoriedade. O cuidado 
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fragmentado, compromete a eficácia e consequentemente a qualidade da 

assistência. 

É importante ressaltar que o uso da SAE em ILPIs, traz benefícios de forma a 

melhorar a qualidade de vida dos idosos institucionalizados, deixando-os cada vez 

mais inseridos na instituição. 

Faz-se necessário que o profissional busque sempre o aprimoramento 

continuo da sua prática, contribuindo para ações cada vez mais embasadas em 

princípios científicos, o que acarretará em uma melhor assistência e cuidado 

prestados à aqueles que atendemos. 

. 
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