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O envelhecer impõe ao organismo uma série de modificações que repercutem, dentre outras, 

no modo como o corpo responde aos agentes agressores.  Embora a velhice não seja um 

sinônimo de doença e não signifique enfermidade, o envelhecimento amplia a vulnerabilidade 

ao adoecimento e a sofrimento de incapacidades. Entende-se como sendo saudável, o idoso 

que é capaz de funcionar sozinho, ou seja, que mantem independência e autonomia mesmo 

tendo doenças. Diante do aumento da proporção de idosos na maioria dos países, é com 

significativa frequência que a equipe multiprofissional de saúde preste atendimento as pessoas 

que envelhecem. Deste modo, no contexto do cuidado à pessoa idosa a enfermagem deve 

reconhecer as peculiaridades do envelhecimento, uma vez que estas podem representar riscos 

para o desequilíbrio funcional, com o intuito de saber identificar e manejar a demanda e frente 

a elas planejar cuidados adequados. Este estudo tem por objetivo geral conhecer a percepção 

do enfermeiro sobre o processo de envelhecimento e como objetivos específicos identificar o 

perfil profissional dos enfermeiros, investigar o conhecimento quanto as peculiaridades do 

envelhecimento e verificar se as práticas do cuidado são específicas para as pessoas que 

envelhecem. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa que será realizado 

em uma unidade de saúde de um Município do Recôncavo Baiano. Para coleta de dados será 

realizada entrevista semiestruturada com questões que respondam ao objeto do estudo após 

aprovação do Comitê de tica e Pesquisa.  Serão incluídos enfermeiros com atuação mínima de 

seis meses na instituição que concordarem em participar do estudo assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.A análise das informações obtidas na entrevista será 

tratada a partir da análise de conteúdo na perspectiva de Minayo. Espera-se com este estudo 

despertar o interesse do profissional de enfermagem para uma prática pautada para as reais 

necessidades da pessoa idosa e para que os gestores dos serviços de saúde fomentem e 

oportunizem um cuidado diferenciado contribuindo para uma assistência de qualidade.  
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