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INTRODUÇÃO: O processo do envelhecimento traz ao ser humano alterações diversas, como 
físicas, morfológicas, psicomotora, com isso o organismo fica frágil e mais propenso a 
vulnerabilidades das doenças que acometem o ser humano nessa parte da vida. E de suma 
importância às ações enfermagem nesse processo de cuidado aos idosos. Espera-se que a 
enfermagem seja capaz de realizar a promoção, prevenção e a reabilitação da saúde, atuando de 
forma disciplinar sempre visando à melhoria e o bem estar do ambiente, sempre integrada em 
todos os aspectos da assistência aos institucionalizados. OBJETIVOS: Analisar enfoques 
abordados em publicação científica acerca das ações de enfermagem aos idosos 
institucionalizados. MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo e exploratório onde mediante a 
busca de artigos científicos recuperados em revistas indexadas no período de Agosto de 2013 a 
Agosto de 2014. RESULTADOS e DISCUSSÃO: Durante o estudo notou-se que as ações de 
enfermagem tem papel essencial no cuidado com os idosos institucionalizado, atuando de forma 
multidisciplinar, pois nem sempre haverá profissionais de outras áreas de atuação, mais a 
enfermagem com certeza estará presente. Resultados também demonstram que a maioria das 
pessoas que trabalham nas instituições de longa permanência, não possui especialização na área 
de geriatria/gerontologia o que é de suma importância, uma vez que o processo do cuidar em 
idosos requer conhecimento técnico científico voltado para as necessidades e específicas desta 
população. CONCLUSÃO: A partir das publicações analisadas nessa revisão, foi possível verificar 
que as ações de enfermagem aos idosos institucionalizados são de essencial importância, porém 
existe um déficit no quadro funcional, devido a dificuldades financeiras em manter essas 
instituições, assim ocasionando falhas nas ações de enfermagem. Além da formação técnica em 
saúde do idoso dos profissionais atuantes nessas instituições, contribuindo assim para uma 
assistência compreendendo todas as necessidades do âmbito biopsicossocial da população idosa. 
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