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RESUMO 

Introdução: Durante a formação profissional há a necessidade que sejam desenvolvidas 

competências necessárias ao cuidado holístico da saúde do idoso, procurando 

compreender e identificar as particularidades e complexidades que envolvem este 

cuidado, desenvolvendo atitudes de transformação para o enfretamento das situações 

geradas. Objetivo: Explorar as competências profissionais para o cuidado ao 

envelhecimento do idoso desenvolvidas durante os cursos técnicos em enfermagem na 

rede pública. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, tipo estudo de caso. 

Os participantes deste estudo são os coordenadores, docentes e supervisores de estágio 

dos cursos técnicos em enfermagem da rede pública do Estado de São Paulo, Centro 

Paula Souza. A coleta de dados se deu mediante um questionário eletrônico, utilizando 

o software e ferramenta de questionário on-line SurveyMonkey®, com perguntas 

abertas e fechadas. Análise de dados: As questões abertas foram analisadas através do 

método de Análise de Conteúdo e as questões fechadas utilizando frequência. 

Resultados e Discussão: Foram localizadas as competências profissionais necessárias 

para o cuidado ao envelhecimento do idoso na formação do técnico em enfermagem da 

rede pública. Todos os cursos técnicos em enfermagem do Centro Paula Souza utilizam 

a mesma matriz curricular, com duas disciplinas ligadas ao envelhecimento e idosos. As 

competências encontradas na fala das participantes condizem, em sua maioria, com as 

competências encontradas na literatura e são coerentes às competências propostas pela 

instituição de ensino. Há uma dificuldade das participantes da pesquisa em diferenciar 

as habilidade e atitudes, porém podemos verificar que o ensino por competência está 

presente no ensino do cuidado ao envelhecimento dos cursos técnicos da rede pública. 

Considerações Finais: Podemos perceber que a Instituição tem uma visão político 

pedagógica compatível com o que propõe a Política Nacional do Idoso e o ensino por 

competências, estando atualizada quanto aos processos de ensino aprendizagem. As 

atitudes foram valorizadas como características fundamentais para o cuidado dos idosos.  

É necessária a construção de uma diretriz nacional específica para os cursos técnicos em 

enfermagem que abarque o cuidado ao envelhecimento e se utilize do ensino por 

competências, em todas as disciplinas, visto a importância do ensino por competências.  

 

Palavras-chave:  Educação Baseada em Competências. Ensino. Saúde do Idoso. 

Envelhecimento. Técnicos de Enfermagem. 



 

ABSTRACT 

Introduction: During the training of professionals, competencies necessary for the 

holistic care of the elderly health be developed, seeking to understand and identify the 

particularities and complexities involving this care, developing the transformation of 

attitudes in order to confront the situations generated from there on. Objective: To 

explore the professional competencies to care for the aging developed during the 

nursing technical courses at the public network. Methodology: This is a qualitative 

research, a case study. Professionals participating in this study are the coordinators, 

teachers and stage supervisors of technical courses of the public schools of São Paulo, 

Centro Paula Souza. Data collection took place through an online questionnaire 

SurveyMonkey
®

, with open and closed questions. Data analysis: Open questions were 

analyzed using the Content Analysis method and closed questions using frequency. 

Results and Discussion: The professional competencies required to care for the aging 

of the elderly in the training of the nursing technician of the public network were 

located. All nursing technical courses of the Paula Souza Center use the same curricular 

matrix, with two disciplines related to aging and the elderly. The competencies found in 

the participants' speech correspond, for the most part, to the competencies found in the 

literature and are consistent with the competencies proposed by the educational 

institution. There is a difficulty of the participants in the research to differentiate the 

skills and attitudes, however we can verify that the competence education is present in 

the teaching of care to the aging of the technical courses of the public network. Final 

Thoughts: We can perceive that the Institution has a pedagogical political vision 

compatible with what the National Policy of the Elderly proposes and the teaching by 

competences, being updated as to the learning teaching processes. Attitudes were valued 

as fundamental characteristics for the care of the elderly. It is necessary to build a 

specific national guideline for nursing technical courses that covers aging care and to 

use competence education in all disciplines, given the importance of competence 

education. 

 

Keywords: Competency-Based Education. Teaching. Health of the Elderly. Aging. 

Licensed Practical Nurses 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1. Competência profissional  

A definição de competência envolve diferentes formas de interpretações que se 

reproduzem nos campos da administração e da educação, porém apesar de ser muito debatido, 

até hoje se mantém polissêmico, pois varia de acordo com o setor, o autor e o país.
(1)

 

 Ao tratarmos da competência profissional, a qual inclui não só os atributos pessoais ou 

resultados observados, mas sim a sua combinação, permitindo assim a realização de diferentes 

ações adotadas em relação a determinados contextos visando atingir resultados específicos, 

verifica-se uma adequação do campo da educação para atender as novas demandas sociais 

construídas na história, pois esta influência nos valores e saberes que dão legitimidade aos 

atributos e aos resultados profissionais esperados.
(1)

  

Segundo Sá e Paixão existem convergências na definição de competência destacando as 

características semelhantes na definição de tal conceito, sendo identificado nos conceitos que 

a competência é pluridimensional, constituída de vários elementos, sendo complexa, 

mobilizável e transferível, é um saber em uso e de natureza combinatória.
(2)

 

Em virtude disso, é necessário e emergencial buscarmos embasamento no que tange da 

melhor forma a adoção de um conceito holístico e integrado que consiga abarcar tais 

convergências neste sentido. 

Perrenoud define competência como “sendo uma capacidade de agir eficazmente em 

um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles.” 

Podemos dizer que a competência é uma capacidade de realizar uma ação em consequência 

do conhecimento adquirido e assimilado sobre determinado assunto, utilizando também suas 

capacidades cognitivas.
(3)

 

Ainda segundo Perrenoud
*
 apud Dias

(4)
 “a competência enfatiza a mobilização de 

recursos, conhecimentos ou saberes vivenciados”. O ensino por competência está diretamente 

relacionado ao aprender a aprender, eixo estruturante do processo ensino-aprendizagem. 

                                                           
*
 Perrenoud, P. (2000). Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed Editora. 

  Perrenoud, P. (2001). Porquê construir competências a partir da escola? Porto: Edições Asa. 

  Perrenoud, P. (2005). Escola e cidadania. O papel da escola na formação para a democracia. Porto 

Alegre: Artmed Editora apud
(9) 
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Através das competências deve-se aprender a assimilar o conhecimento e produzir respostas 

rápidas e criativas frente às novas situações, utilizando da reflexão crítica e baseada na 

aprendizagem de situações práticas vivenciadas anteriormente.
(5-6) 

Apesar da conceitualização de competência abranger diferentes aspectos no campo 

profissional, não é nossa intenção discutir sobre cada uma delas, porém é notável que suas 

alterações ocorram no sentido da mudança do paradigma racionalista para o estruturalista, 

pois é no contexto do trabalho e, de acordo com as suas atividades, que o trabalhador atribui 

significado ao mesmo, sendo estes fundamentais à competência.
(7)

 

Nesta pesquisa iremos assumir o caráter dialógico da competência citado por Deluiz
(8)

 

que deve articular vários saberes permeando a formação geral (científica), formação 

profissional (técnica) e experiências vivenciadas na prática profissional e refletindo os 

conhecimentos sociais (não expressos formalmente e adquiridos no percurso da vida) e adotar 

a definição de competências descritas pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) 

como conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para uma prática de acordo com as 

necessidades reais da população idosa e adequadas de modo a atender estas em sua 

amplitude.
(9)

 

1.2. Envelhecimento e cuidado 

O envelhecimento está presente desde o nosso nascimento até o final de nossas vidas, 

é um processo biológico ao qual os seres vivos estão sujeitos, porém a forma que cada ser 

envelhece está relacionada ao ambiente físico em que vive e suas exposições, as situações de 

estresse, aos hábitos alimentares e as questões sociais e culturais, assim podemos dizer que o 

envelhecimento é um processo e que são inúmeros os fatores que o influenciam. Dos fatores 

citados, a cultura tem um papel importante em relação ao significado que cada pessoa atribui 

ao envelhecimento.
(10) 

Das fases do processo de envelhecimento é na velhice que fica mais evidente o 

declínio cognitivo e metabólico, porém ser idoso não é uma patologia, mas um processo 

natural e deve ser tratado como tal. O idoso possui várias representações e significados, sendo 

que a forma como cada indivíduo irá envelhecer é singular e está relacionada à sua história de 

vida, assim não existe um idoso típico e as patologias não devem estar significadas como 

preponderantes deste momento da vida.
(10,11,12)
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A população idosa, definida pela Política Nacional do Idoso (PNI) como pessoa maior 

de sessenta anos de idade, tem se mostrado maior a cada ano no cenário global, 

principalmente nos países em desenvolvimento, um deles é o Brasil.
(13,14) 

No Brasil são mais de 20 milhões de idosos, que representam aproximadamente 11% 

do total da população e estima-se que esse contingente triplique até 2050,
 
isso devido ao baixo 

índice de fecundidade somado à redução da taxa de mortalidade e aumento da expectativa de 

vida nas últimas décadas, sendo mais relevante nesta nova estrutura etária emergente, a baixa 

taxa de fecundidade.  Esta mudança no perfil demográfico da população brasileira evidencia 

um processo de envelhecimento marcante, a qual fez emergir a necessidade da criação de um 

estatuto, políticas e programas específicos para esta faixa etária.
(14,15,16) 

A Lei 8842/94 da PNI deixa claro que o processo de envelhecimento diz respeito à 

sociedade em geral e dispõe sobre a necessidade de ampliação do debate do tema, sendo 

objeto de conhecimento e informação a toda a população brasileira. Prevê a inclusão do tema 

em todos os níveis da educação, desde a educação básica à educação permanente e 

continuada. 
(3) 

Ainda o Estatuto do Idoso dispõe no artigo 2º que, o idoso tem todos os direitos 

fundamentais necessários ao ser humano, de forma a assegurar todas as oportunidades e 

facilidades para preservação de sua saúde física e mental, em condições de dignidade. 
(17)

  

Porém, mesmo com a legislação existente e os dados cada vez mais atualizados sobre 

o aumento da população idosa, não há a plena implementação das leis e a importância sobre o 

conhecimento dos processos de envelhecimento não são enfatizados e valorizados pela 

sociedade.
 
Esta falta de valorização do idoso como ator social é refletida nos serviços de 

saúde que por sua vez, buscam apenas o tratamento das comorbidades, e dependendo da 

região do país, nem mesmo há o tratamento adequado devido à falta de estrutura física e de 

recursos humanos, decorrente dos escassos recursos financeiros. 
(14,18)

  

As doenças crônicas degenerativas são as que mais afetam os idosos e que tem 

gerado altos custos para a saúde pública, pois necessitam de cuidados de alta dependência e 

recursos humanos qualificados, assim os cuidados aos idosos demandam aprofundamento dos 

conceitos como prevenção, paliativismo, suporte e apoio, de forma a garantir o bem estar 

físico e social, e otimizar os custos financeiros governamentais. Quanto aos recursos humanos 

é preciso que durante a formação profissional sejam desenvolvidas competências necessárias 

ao cuidado holístico da saúde do idoso, procurando compreender e identificar as 
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particularidades e complexidades que envolvem este cuidado, desenvolvendo atitudes de 

transformação para o enfretamento das situações geradas. 
(16,19) 

Segundo Motta e Aguiar 
(16)

, “evidências indicam que os profissionais de saúde não 

estão habilitados na identificação e intervenção nas síndromes geriátricas – apesar da 

abordagem tecnicamente correta de problemas clínicos isolados”. 

No artigo 22 do Estatuto do Idoso é disposto que conteúdos voltados ao processo de 

envelhecimento devem ser inseridos nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino 

formal, objetivando o respeito e à valorização do idoso, e por sua consequência, produzindo 

conhecimentos sobre a matéria e eliminando preconceitos. 
(17) 

A partir deste cenário é necessário que ocorra uma transformação baseada na formação 

do profissional da saúde crítico, reflexivo e questionador, para tanto, isto depende da 

adequação das práticas educativas adotadas pelas Instituições formadoras capazes de atender 

os pilares do SUS. 
(20)  

Porém antes de pensar em práticas educacionais é pertinente compreendermos a 

definição de competência profissional conforme o Ministério da Saúde, sendo: “A capacidade 

de enfrentar situações e acontecimentos próprios de um campo profissional, com iniciativa e 

responsabilidade, segundo uma inteligência prática sobre o que está ocorrendo e com 

capacidade para coordenar-se com outros autores na mobilização de suas capacidades”. 
(21)

  

Assim ao transferirmos esse conceito à competência de técnicos de enfermagem para o 

cuidado ao envelhecimento nos orientaremos primeiramente entender qual o significado do 

termo cuidado. No estudo de Vale e Pagliuca
 (22)

 o conceito de cuidado elaborado na visão de 

docentes e alunos de enfermagem da graduação se deu como: “[...] um fenômeno intencional, 

essencial à vida que ocorre no encontro de seres humanos que interagem, por meio de atitudes 

que envolvem consciência, zelo, solidariedade e amor. Expressa um saber fazer na ciência, na 

arte, na ética e na estética direcionado à necessidade do indivíduo, da família e da sociedade.”  

Tal como o enfermeiro o técnico de enfermagem faz parte de todo o processo da 

prática do cuidado e a sua formação deve ser orientada no mesmo sentido, voltada para a 

Sistematização da Assistência em Enfermagem que depende de conhecimentos para ser 

aplicada. De tal modo o profissional Técnico de enfermagem precisa estar envolvido nas 

ações específicas de cuidado que se dá em um contexto complexo e dinâmico para além dos 

aspectos relacionados à teoria da competência, pois necessita da mobilização de aspectos que 

permitam a relação com seus pacientes, à família e a equipe. Neste sentido o técnico de 

enfermagem se torna um contribuinte no planejamento do cuidado, fortalecendo a prática de 

enfermagem, permitindo a equipe tornar-se também mais crítica e reflexiva. Logo, as 
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competências na formação do técnico de enfermagem atendem a competência técnico-

científica e a competência na relação interpessoal. 
(23) 

 

1.3. Breve histórico do curso técnico em enfermagem no Brasil  

Com a promulgação da LDB 4024/61, em 1962, a educação nacional foi definida em 

três níveis de ensino (primário, médio e superior), a formação de técnicos em grande escala, 

em nível de segundo ciclo, em qualquer dos ramos de atividades, passou a ser prioridade no 

País.
(24) 

Em 1966 foi criado o curso Técnico em Enfermagem, ofertado nas Escolas de 

Enfermagem Ana Neri e Luiza de Marillac, fundamentado pelos Pareceres do Conselho 

Federal de Educação números 171/66 e 224/66.
(25)

  

Em 2012, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio veio para definir um conjunto articulado de princípios e critérios a serem 

observados pelos sistemas de ensino e pelas instituições de ensino públicas e privadas, na 

organização e no planejamento, desenvolvimento e avaliação da Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, inclusive fazendo uso da certificação profissional de cursos.
(26)

  

Os cursos e programas foram organizados por eixos tecnológicos conforme podemos 

ver na figura 1, que corresponde ao eixo tecnológico do curso técnico em enfermagem, 

proporcionando que o percurso curricular seja flexível, diversificado e atualizado, conforme 

as necessidades e possibilidades das instituições de ensino formadoras, desde que estejam de 

acordo com as normas do respectivo sistema de ensino para a modalidade de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio.
(26) 
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Figura 1. Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde – Curso Técnico em Enfermagem 

 

Fonte: pronatec.me.gov.br/cnct/ET_ambiente_saude_seguranca/t_enfermagem.php 
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2 PERGUNTA 

Esta pesquisa foi realizada com os coordenadores, docentes e supervisores de estágio 

dos cursos técnicos em enfermagem que atuam na rede pública (Centro Paula Souza) de 

ensino técnico do estado de São Paulo, a fim de responder à seguinte pergunta: mediante a 

emergente necessidade do ensino do cuidado ao envelhecimento do idoso na formação dos 

profissionais técnicos em enfermagem e a importância do ensino por competências, o que 

vem sendo desenvolvido nestes aspectos nas escolas públicas do estado de São Paulo? 
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3 JUSTIFICATIVA 

Diante das mudanças demográficas caracterizadas pelo aumento pronunciado da 

população idosa nas últimas décadas é necessária uma nova postura da sociedade brasileira 

para que seja garantida a qualidade de vida de sua população e para que esteja preparada para 

lidar com as novas situações provenientes deste estrato etário, que tende a aumentar nos 

próximos 35 anos.
(14) 

Mudança esta que deverá quebrar os paradigmas da sociedade atual, a 

qual não tem valorizado a pessoa idosa conforme é necessário para que tenha seu espaço na 

sociedade com dignidade. 

O primeiro sujeito desta mudança é o profissional da saúde, que necessita desenvolver 

competências para que possa atuar com eficácia no cuidado ao idoso e para tal é necessário 

que a formação profissional elucide e desperte aos alunos os atributos necessários para uma 

atuação que integra saberes, habilidades e atitudes, entre outros.
(5) 

É papel e objetivo do 

profissional da saúde compreender o processo de envelhecimento e suas repercussões 

biopsicossociais, possibilitando que atue nas questões geradas pelo envelhecimento 

populacional em suas peculiaridades de forma inovadora.
(18) 

Quando falamos em profissionais de saúde devemos pensar em equipe 

multiprofissional e uma das classes presente nesta equipe é a enfermagem, que possui três 

categorias: enfermeiro (profissional graduado em nível superior), o técnico e o auxiliar de 

enfermagem (profissionais de nível médio). 

De acordo com dados do COFEN, no Brasil todo, até 2010, havia 533.422 auxiliares 

de enfermagem, número inferior aos 625.862 profissionais técnicos associados aos CORENs, 

e em comparação com os 287.119 profissionais enfermeiros, são 2,17 técnicos para cada 

enfermeiro, ou seja, dos formados registrados no Conselho de classe, temos mais técnicos 

atuando na assistência de saúde, seja qual for o nível de atenção, do que as demais categorias 

da área de enfermagem.
(27) 

Sendo que o técnico em enfermagem, de acordo com o artigo 12º da Lei 7.498, de 

25/06/1986, deve participar da programação da assistência de enfermagem; executar ações 

assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 11º da mesma lei; participar da orientação e supervisão do trabalho de 

enfermagem em grau auxiliar; participar da equipe de saúde. É importante que em sua 

formação profissional sejam desenvolvidas competências inerentes a sua atuação.
(28) 

Segundo o Artigo 5º das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, os cursos ofertados nesta categoria devem proporcionar 
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ao estudante competências profissionais, saberes e conhecimentos necessários ao exercício 

profissional e da cidadania, com base nos fundamentos científico-tecnológicos, socio-

históricos e culturais.
(29) 

A necessidade do desenvolvimento de competências durante a formação acadêmica 

tem sido retratada em pesquisas recentes, pois são muitas as vantagens nesta forma de 

ensino.
(5)

 Podemos estender estas vantagens para a formação do profissional técnico em 

enfermagem, que também é evidenciada dentro das práticas profissionais definidas por lei. 

Estas competências devem estar presentes no currículo prescrito, ou oficial, dos cursos 

técnicos, bem como no currículo real, sendo que este primeiro deve ser localizado nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais que norteiam a elaboração do currículo das instituições 

formadoras.
(30) 

Porém não foi localizada uma Diretriz Curricular específica para os cursos 

técnicos em enfermagem que possa definir as competências necessárias para a atenção ao 

idoso, tal como as competências gerais não são definidas claramente, assim como, até o 

momento, foram localizados poucos trabalhos que abordem esta temática, emergindo assim a 

necessidade de pesquisas para o desenvolvimento de competências para a elaboração 

curricular na formação desta categoria de profissionais para que possam atuar na área do 

envelhecimento de idosos. 
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4 OBJETIVOS 

4.1. Objetivo Geral 

Investigar as competências para o ensino do cuidado no processo de envelhecimento 

de idosos desenvolvidos durante o ensino nos cursos técnicos de enfermagem da rede pública. 

4.2. Objetivos Específicos 

1. Levantar o entendimento dos termos (significados): saúde do idoso, envelhecimento e 

competência profissional entre os participantes da pesquisa; 

2. Identificar a existência de conteúdos relacionados ao ensino do cuidado no processo 

de envelhecimento de idosos nas escolas técnicas públicas; 

3. Avaliar as disciplinas relacionadas à saúde/cuidado do idoso existentes no currículo, 

por competências, habilidades e atitudes; 

4. Identificar as competências para o cuidado ao envelhecimento do idoso que devem ser 

desenvolvidas durante o curso técnico em enfermagem. 
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5 MÉTODO 

5.1. Tipo de estudo 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, tipo estudo de caso.
(31)

 

5.2. População  

Os participantes deste estudo foram os coordenadores, docentes e supervisores de 

estágio, em exercício da função nos cursos técnicos em enfermagem das escolas técnicas da 

rede pública do Estado de São Paulo, ou seja, das escolas do Centro Estadual de Educação 

Tecnológica Paula Souza (CEETPS), uma autarquia do Governo do estado de São Paulo, 

vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 

(SDECTI).
(32) 

O CEETPS teve o seu início pelo decreto de Lei de 06/10/1969
(33)

 para a organização 

e oferta dos primeiros cursos superiores de tecnologia, proveniente de diversas discussões 

sobre a importância econômica e social dos cursos superiores de curta duração que já 

tentavam se consolidar através de leis e pareceres, inicialmente vistos como cursos 

intermediários entre o nível médio e superior.
(34)

  

A formação em educação profissional em nível médio, os chamados cursos técnicos, 

foi incorporada a rede pública do estado de São Paulo através do Centro Paula Souza (CPS), 

levando à expansão das escolas, com a criação de novas unidades e integração de unidades de 

ensino técnico público já existentes. Atualmente o CEETPS reúne mais de 290 mil alunos em 

cursos técnicos de nível médio e superiores tecnológicos.
(32) 

 São 220 escolas técnicas em 162 municípios do Estado de São Paulo, sendo que em 

53 cidades é ofertado o curso técnico em enfermagem.
(32) 
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Mapa 1 – Escolas Técnicas Públicas do Estado de São Paulo (Centro Paula Souza) 

 

Fonte: http://www.cps.sp.gov.br/etec/escolas/
(32) 

 

De acordo com o tipo de pesquisa (estudo de caso), não há amostra, assim a população 

se deu por conveniência, constituindo características relevantes para a questão considerada, 

correspondente aos objetivos da pesquisa.
(35)

 

O curso técnico em enfermagem do Centro Paula Souza está disponível em 53 cidades 

do estado de São Paulo, totalizando 57 unidades de ensino. 

Os coordenadores, docentes e supervisores de estágio das 57 unidades de ensino foram 

convidados a participar da pesquisa. 

5.3. Procedimentos éticos 

O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa de Seres 

Humanos da Faculdade de Medicina de Marília e teve sua aprovação pelo parecer nº 

1.464.643 de 24/03/2016 (Anexo A). 

Foi elaborado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A) 

nos parâmetros fornecidos pelo Comitê de Ética em Pesquisa de Seres Humanos da Faculdade 
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de Medicina de Marília no qual constavam os objetivos da pesquisa e os procedimentos 

envolvidos para a participação desta. 

Conforme disposto na Resolução nº 466, de 12/12/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde
(36)

, sobre pesquisas com seres humanos, os participantes tiveram o livre-arbítrio em não 

querer participar da pesquisa, garantindo o direito de recusar-se logo no início após lerem o 

TCLE  e optarem por participar ou não.  

5.4. Coleta de dados 

A coleta de dados qualitativa foi realizada em três momentos: 

No primeiro momento através da estratégia de busca documental foi realizada uma 

consulta on-line ao Serviço Estadual de Informações ao Cidadão destinada a Secretaria 

Estadual da Educação (Estado de São Paulo) sob protocolo 636641512494 no dia 28/09/2015 

as 17:41:05 solicitando maiores informações sobre o registro das escolas técnicas do estado e 

se os projetos pedagógicos e matriz curricular dos cursos técnicos em enfermagem ofertados 

tanto na rede pública quanto na rede privada eram cadastrados em algum órgão. 

Paralelo a este momento foi realizada uma revisão tipo prisma para aprofundamento 

da literatura, no qual foram encontrados 01 (um) artigo e 01(uma) dissertação que 

correspondiam ao interesse desta pesquisa e que foram utilizados como base para a discussão.   

No segundo momento foi elaborado um questionário (Apêndice B) através de um 

grupo multiprofissional constituído por quatro pesquisadores da área da saúde e educação que 

tem como linha de pesquisa o ensino por competência, sendo um médico, uma enfermeira, 

uma educadora física e uma terapeuta ocupacional.  

As perguntas abertas e fechadas foram norteadas por estudos anteriores sobre a 

formação dos profissionais de saúde, fisioterapeuta, médico e enfermeiro, para o cuidado ao 

envelhecimento, sobretudo ao idoso, realizados por Vilarinho
(37)

, Motta
(38;16)

 e Perez.
(39)

 

O questionário possui 37 (trinta e sete) perguntas, sendo 14 (quatorze) perguntas de 

caráter sociodemográfico, com a caracterização do profissional quanto à formação básica 

(graduação e pós-graduação) e atividade profissional. Foram elaboradas 16 (dezesseis) 

questões específicas quanto ao ensino nas escolas técnicas, sendo que: 05 (cinco) questões 

abertas buscam o entendimento dos termos: “saúde do idoso”, “geriatria”, “gerontologia”, 

“envelhecimento” e “competência profissional”; 04 (quatro) questões abertas sobre 

habilidades, atitudes, conhecimentos, e seus recursos; 02 (duas) questões dicotômicas com 
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justificativa; 03 questões dicotômicas quanto as Diretrizes Curriculares Nacionais, Projeto 

Pedagógico de Curso, e 02 (duas) questões de múltipla escolha. Ao final do questionário 

foram feitas questões de reflexão pessoal e profissional com 07 (sete) perguntas específicas 

quanto à formação complementar na área do envelhecimento e docente, e quanto a sua visão 

do próprio envelhecimento e o impacto do envelhecimento da população em geral na 

sociedade.    

A coleta de dados através do uso do questionário deu-se mediante a criação de um 

questionário eletrônico, utilizando o software e ferramenta on-line de questionário 

SurveyMonkey
®(40)

, com perguntas fechadas e abertas, no período de maio à outubro de 2016. 

Ao abrir o questionário os participantes devem obrigatoriamente preencher o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) ao selecionar os campos “Sim, aceito 

responder esta pesquisa” ou “Não, desejo sair da pesquisa” optando digitalmente por fazer 

parte ou não da pesquisa. Nesta página há cópia dos termos do TCLE e link de acesso para o 

termo original assinado e aprovado no CEP-Famema. 

Para o envio do questionário foram coletados os e-mails das secretarias acadêmicas e 

administrativas, assim como da direção, disponíveis no site do Centro Paula Souza 

(http://www.cps.sp.gov.br/) para que fosse solicitado o e-mail dos coordenadores pedagógicos 

dos cursos técnicos de enfermagem das escolas técnicas públicas do estado de São Paulo. 

Também foram realizadas ligações telefônicas para a coleta destas informações visto que 

alguns e-mails voltaram e outros não tiveram o retorno esperado. 

A princípio, através dos e-mails coletados foram solicitados aos coordenadores os e-

mails dos docentes e/ou o encaminhamento do questionário recebido primeiramente por estes. 

Posteriormente também foi criado um convite em um cartaz virtual que foi encaminhado a 

estes mesmos coordenadores pela rede social Facebook
®(41)

 através do recurso de mensagem 

privada para maior ênfase sobre a participação na pesquisa.  

Em relação ao SurveyMonkey
®(40)

, o software possui um recurso de envio de e-mail 

individual com o link para o questionário, porém este só pode ser usado pelo destinatário, 

dando maior controle sobre as respostas, quem respondeu completo ou incompleto, por isso o 

encaminhamento dos e-mails recebidos por este recurso, aos docentes, era inviável, assim no 

convite realizado posteriormente foi inserido um link para o questionário sem restrições de 

quem responderia, mas limitando o controle dos respondentes.  

E em um terceiro momento, concomitante com o envio dos questionários foram 

realizadas buscas nas páginas on-line das escolas técnicas dos participantes com a finalidade 

de localizar a matriz curricular, o projeto pedagógico e os planos de ensino para confrontar 
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estes dados com as falas localizadas no questionário e fazer um paralelo do que está previsto 

no ensino e aquilo que de fato acontece em sua prática. 

5.5. Análise dos dados 

Através da Análise de Conteúdo, modalidade temática, foi realizada a análise dos 

dados coletados nas questões abertas, que correspondem aos dados qualitativos da pesquisa. A 

Análise de Conteúdo é descrita segundo Campos
(42)

 por: “um conjunto de técnicas de pesquisa 

cujo objetivo é a busca do sentido ou dos sentidos de um documento.”  

Para Bardin
(43)

, “a análise de conteúdo, enquanto método, torna-se  um   conjunto   de   

técnicas   de   análise   das   comunicações   que   utiliza   procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. Procedimento este que vai além da 

compreensão das palavras escritas e interpretadas em uma leitura comum, mas que 

proporciona a leitura das entrelinhas e das figuras de linguagem e que permitem uma maior 

compreensão dos significados.
 

Este método de análise de dados qualitativos possui três importantes etapas: 1ª Fase 

de pré-exploração do material ou de leituras flutuantes, sendo necessárias várias leituras do 

material; 2ª Fase da seleção das unidades de análise (ou unidades de significados – são 

recortes de sentenças, frases ou parágrafos); e a 3ª Fase, na qual temos o processo de 

categorização e subcategorização (o agrupamento e reagrupamento das unidades de 

significados de acordo com o gênero).
(43) 

As questões fechadas foram coletadas através do questionário aplicado com os 

pesquisados, estes dados foram registrados e analisados através da própria ferramenta de 

questionário, utilizando frequência. 

Ao final da pesquisa foi realizada uma análise comparativa entre as competências 

encontradas na literatura e as competências evidenciadas através do questionário, assim como 

uma comparação entre as competências existentes no currículo e as encontradas nas falas das 

participantes. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No primeiro momento da coleta foi recebido o retorno da solicitação de 

informações em 27 de outubro de 2015, no e-mail pessoal da pesquisadora, informando 

que a Unidade do Ensino Médio e Técnico – Cetec mantém na web um banco de dados 

com todas as informações referentes às Escolas Técnicas do Centro Paula Souza e que o 

acesso se dá através do site: www.cpscetec.com.br/bdcetec  > mapeamento escolas.  

Foi encaminhada a matriz curricular (Anexo B) com a descrição dos 

componentes curriculares e suas respectivas cargas horárias utilizadas em todas as 

escolas técnicas do Centro Paula Souza que ofertam o curso técnico em enfermagem. 

Ainda foi informado que o curso em questão conta com 04 (quatro) módulos 

semestrais e faz jus, além do diploma de Técnico em Enfermagem, ao certificado de 

Auxiliar de Enfermagem – profissão reconhecida por lei – ao término dos dois 

primeiros módulos. 

Foi verificado na matriz enviada que, os cursos técnicos em enfermagem do 

Centro Paula Souza possuem duas disciplinas sobre envelhecimento, baseado no título 

das disciplinas podemos dizer que são mais especificamente voltadas para a saúde e 

cuidado aos idosos, são elas: 1- Enfermagem Gerontológica e Geriátrica; e 2- Ações de 

Enfermagem no Cuidado ao Idoso, com as respectivas cargas horárias de 60 horas 

teórico/práticas e 40 horas de estágio, ofertadas no 2º módulo semestral que 

corresponde à certificação de auxiliar de enfermagem, porém também necessárias para a 

certificação do curso técnico em enfermagem. 

Como o segundo momento dependia da resposta dos participantes para a 

apresentação dos resultados e o contato foi muito difícil devido o acesso aos 

coordenadores e professores ser apenas à distância (por telefone, e-mail e redes sociais), 

e coincidiu com um período de greve em algumas instituições, além da dificuldade 

atribuída ao recesso do mês de julho, o terceiro momento foi mais produtivo em relação 

ao tempo de capitação das informações, porém foi verificado que nem todas as escolas 

possuem site e destas apenas 10 possuem os planos de ensino ou ementas disponíveis 

para consulta. Dos planos de ensino localizados nos sites, verificou-se que estes seguem 

uma mesma estrutura, correspondendo ao disposto na matriz curricular e até se 
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repetindo em algumas escolas, porém os sites se demonstraram em constante mudança e 

atualização, podendo sofrer alterações até a publicação desta pesquisa.  

Foram enviados 57 convites, sendo 57 escolas técnicas do Centro Paula Souza 

que oferecem cursos técnicos em enfermagem, os convites foram enviados por link, 

através de e-mail pessoal da pesquisadora e Facebook
®(41)

, além de utilizar a própria 

ferramenta coletora, através do e-mail do recurso do questionário utilizado, destes 

apenas 05 (cinco) responderam, sendo que apenas 04 (quatro) responderam todas as 

perguntas. 

Os convites foram enviados mais de uma vez para os e-mails disponíveis no site 

ou para os e-mails coletados através de contato telefônico com as secretarias das escolas 

técnicas e com os próprios coordenadores, porém através de teste e uma observação 

feita por uma das coordenadoras, foi possível verificar que os e-mails enviados pelo 

recurso de e-mail do questionário tinham a tendência de ir para a caixa de spam, mas 

não se sabe o motivo para tal, provavelmente a ferramenta utilizada para coleta tenha 

propiciado este desvio da caixa de entrada, por ser um serviço americano. 

6.1. Caracterização dos participantes da pesquisa  

Iniciando pela caracterização dos participantes, todos atuam em escolas técnicas 

do Centro Paula Souza, estado de São Paulo, sendo que três participantes são da mesma 

unidade de ensino e realizaram respostas completas. Para a preservação dos 

participantes as unidades escolares participantes não foram enunciadas. Todos os 

participantes são do sexo feminino, com idade entre 29 e 59 anos, quatro graduadas em 

enfermagem, pois uma participante informou apenas que é pós-graduada quando 

questionada qual a área de formação de nível superior, sendo apenas uma formada em 

instituição pública e as demais em instituições privadas. Atuam como docentes entre 06 

e 28 anos. Todas as
†
 participantes possuem especialização lato sensu, nas áreas de 

Saúde Pública; Obstetrícia; Enfermagem; Enfermagem do Trabalho; Urgência e 

Emergência; Saúde Mental; Enfermagem do Trabalho; e Cardiologia e Hemodinâmica; 

e estas não têm mestrado ou doutorado, assim como todas atuam como docentes, sendo 

                                                           
†
 O artigo feminino foi utilizado a partir deste momento para se referir aos participantes da pesquisa visto 

que são todos do sexo feminino. 
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que duas atuam como coordenadoras e uma como supervisora de estágio nas ETEC’s, 

com atuação entre 05 e 20 anos nestas atividades. Ainda quatro participantes atuaram 

apenas em uma escola, no caso na ETEC, e 01 participante atuou em outra instituição de 

ensino além da ETEC; uma participante não tem outra atividade profissional e quatro 

tem, conforme quadro 1. 

As atividades desenvolvidas nas ETEC’s são como Docente (05), Coordenadora 

(02) e Supervisora de Estágio (02), apesar de não ter sido explícita a fala que confere 

esta atividade, uma das participantes informou que ministra uma disciplina “Estágio 

Supervisionado”, que não é necessariamente uma disciplina, mas a modalidade em que 

ela é realizada (teoria ou prática-estágio). Quanto ao tempo em que atuam nesta 

atividade ficou entre 06 e 20 anos, um dado importante, pois mediante estes anos de 

atuação na ETEC espera-se que a visão e a cultura institucional esteja bem presente em 

suas falas. Apenas uma das participantes atuou em outra instituição de ensino, IEP e 

outra ETEC (outra cidade, que não a atual), e 04 (quatro) atuam em outra atividade 

profissional, dentro da enfermagem.  

As participantes ministram as disciplinas de: (02)
‡
 Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), Enfermagem Domiciliária-teoria, Urgência, Primeiros Socorros, 

Vigilância em Saúde, (02)
*
 Clínica Médica e Cirúrgica, (02)

*
 Centro Cirúrgico e Central 

de Material, Urgência e Emergência-teoria, Procedimentos de Enfermagem, Saúde 

Coletiva, Ética, e Proteção e Prevenção em Enfermagem. 

A participante nº 02
§
 respondeu apenas a primeira parte do questionário que 

corresponde aos dados sociodemográficos para caracterização dos participantes. 

Acredita-se que o tempo de leitura e respostas da segunda parte do questionário possa 

ter levado ao desestímulo para continuidade das respostas, apesar do convite ter sido 

reenviado para a conclusão do questionário. 

Apesar do número de participantes da pesquisa ser pequeno em termos 

percentuais, ressalta-se que para a pesquisa qualitativa o valor dos resultados não são 

                                                           
‡
 Disciplinas ministradas por mais de uma das participantes, o número indica quantas participantes 

ministram estas disciplinas. 

  

§
 Iremos nos referir as participantes através da ordem de respostas conforme tabelas 1 e 2. 
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metrificados por dados estatísticos, mas pela relevância e riqueza das falas para o 

assunto abordado, assim como a população com características específicas, singulares e 

necessárias para atingir o entendimento do objeto de pesquisa tem o valor pela sua 

qualidade.
(43)

  

Pelo fato de ter rico acervo documental sobre o currículo, as ementas e o método 

de produção formal do conhecimento do Centro Paula Souza quanto ao curso Técnico 

em Enfermagem, algumas questões da ferramenta de entrevista se tornaram uma 

confirmação dos fatos encontrados e uma confrontação do currículo real e formal 

quanto à formação por competências profissionais para o cuidado ao envelhecimento ao 

idoso. 

As participantes da pesquisa trouxeram uma visão prismática do assunto do 

ensino por competência para o cuidado ao envelhecimento do idoso, pois estas atuam 

em diferentes áreas do curso técnico, sendo uma supervisora de estágio, uma professora 

e uma coordenadora, onde temos, respectivamente, a realização de atividades práticas, 

teóricas e administrativas do ensino. 
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Quadro 1. Caracterização dos participantes de acordo com idade, sexo e formação 

Participante Idade Sexo 

Área de 

Formação de 

Nível 

Superior 

Instituição de 

Nível Superior 

em que se 

formou  

Tempo de 

formação 

Possui 

especialização 

Área de 

especialização 

Possui 

mestrado 

Possui 

doutorado 

01 52 Feminino Enfermeira UFSC 28 Sim 
Saúde Pública; e 

Obstetrícia 
Não Não 

02 51 Feminino Enfermagem 
Universidade de 

Taubaté 
22 Sim Enfermagem Não Não 

03 48 Feminino Pós Graduada UNIMAR 10 Sim 

Enfermagem do 

Trabalho; e 

Urgência e 

Emergência 

Não Não 

04 59 Feminino Enfermagem UNIMAR 10 Sim Saúde Mental Não Não 

05 29 Feminino Enfermagem UNILINS 6 Sim 

Enfermagem do 

Trabalho; e 

Cardiologia e 

Hemodinâmica 

Não Não 
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Quadro 2. Caracterização das participantes de acordo com atuação na ETEC e outras atividades profissionais 

Participante Área de atuação 
Tempo de atuação na 

área especificada 
Disciplinas que ministra 

Atuou em outras 

Instituições de Ensino 

Tem outra atividade 

profissional, além da 

atuação na área da 

educação 

01 
Docente 20 anos TCC Não 

Enfermeira 

Funcionária Pública 

02 

Docente e 

Coordenadora 
20 anos como Docente 

Estágio Supervisionado; 

Enfermagem Domiciliária – 

teoria 

Não Enfermeira 

03 

Docente e 

Supervisora de 

Estágio 

10 anos 

Urgência; Primeiros 

Socorros; Vigilância em 

Saúde; Clínica Médica e 

Cirúrgica; e Centro Cirúrgico 

Não 
Enfermeira Unidade 

Básica 

04 

Docente e 

Coordenadora 

10 anos como Docente 

e 05 anos como 

Coordenadora 

Urgência e Emergência - 

teoria; Procedimentos de 

Enfermagem; Saúde 

Coletiva; Centro Cirúrgico e 

Central de Material; Clínica 

Médica e Cirúrgica 

Não Não 

05 
Docente 06 anos 

TCC; Ética; Proteção e 

Prevenção em Enfermagem 
Sim, outra ETEC e IEP 

Gerente de 

Enfermagem - AME 
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Ao final do questionário, como uma reflexão das questões sobre o 

envelhecimento, as entrevistadas foram induzidas a pensar sobre o próprio 

envelhecimento e a sua formação acadêmica e profissional para o cuidado ao 

envelhecimento no idoso. 

Das 04 (quatro) participantes nenhuma participou de uma capacitação para o 

cuidado ao envelhecimento, durante a sua graduação, destas, 02 (duas) interpretaram 

que participaram de capacitação para o cuidado dentro da carreira da educação, sendo 

que uma afirmou ter este contato no mestrado, apesar de não possuir o título no 

momento, e outra atribuiu esta capacitação, no campo da educação, ao seu próprio 

envelhecimento, como algo empírico. 

   Quanto à percepção do próprio envelhecimento, questão dicotômica, as 

entrevistadas ficaram divididas, sendo que 02 (duas), afirmaram pensar acerca do 

próprio envelhecimento e as outras 02 (duas) não. As participantes que responderam 

sim, afirmaram que pensam sobre: nº 1 “como não depender das pessoas para o 

autocuidado”, e nº 5 “envelhecer com saúde”. 

Não pensar no próprio envelhecimento pode estar relacionado aos aspectos 

negativos atribuídos pela sociedade ocidental quanto ao envelhecimento ou 

simplesmente significar que, devido ser um processo natural e inevitável envelhecer, 

estas preferem não refletir sobre, porém ter um envelhecimento saudável e se manter 

ativo é uma preocupação de muitos indivíduos e dos governantes, pois o idoso que não 

envelhece com saúde acarretará em doenças crônicas não-transmissíveis, em 

internações, entrada precoce no setor previdenciário devido comorbidades, ainda a 

incapacidade do autocuidado e mobilidade exclui o indivíduo do convívio social, sendo 

esta interação importante para a sanidade dos idosos, pois as relações humanas parecem 

ser mais valorizadas por estes, para o seu cuidado e saúde, do que os meros aspectos 

físicos.
(44, 45, 46, 47) 

 

Apenas 01 (uma) participante não respondeu se identifica diferença do trabalho 

com adultos em relação ao com idosos, porém àquelas que não atuam como enfermeira 

dentro de um ambiente de atenção à saúde, seja primário, secundário ou terciário, 

poderiam desconsiderar esta questão, sendo este o caso. Duas participantes notam 

diferença e a respondente nº 5 relatou que “[...] dificilmente identifico diferença”, 

quanto à diferença encontrada apenas uma relatou que seria quanto ao acolhimento e 
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humanização, sendo que segundo a respondente nº 4 “pacientes idosos são tratados com 

maior carinho e paciência que os demais”, mas como a pergunta ficou subjetiva as 

diferenças poderiam ser identificadas como: dificuldade na assistência devido 

limitações do serviço ou do paciente, avaliação da equipe multiprofissional focada nas 

síndromes geriátricas, desvalorização do idoso como ator social, entre outras.
(14,16,18)

 

Todas as participantes, independente de formação específica ou não, se 

consideram capazes e preparadas para resolver os problemas que o aumento 

significativo da população idosa pode impor aos serviços de saúde. O fator que 

conferem a estas o preparo ou habilidade foi descrito pela participante nº 4 como 

“estamos há vários anos trabalhando com idosos por isso sabemos lidar com os 

problemas”, ou seja, pela prática cotidiana ou experiência profissional podemos dizer 

que a competência profissional desta surge no campo político, já a participante nº 1 

justifica “por me interessar no assunto acabo lendo artigos a respeito”, a competência 

profissional surge no campo da educação, pois apesar desta não ter curso na área ou 

formação específica há uma busca por conhecimento científico, indo além das 

experiências empíricas.
(7)

 

Podemos ainda inferir que, apesar da formação destas profissionais não abranger 

de modo específico o envelhecimento em idosos, seja na promoção, prevenção, 

tratamento e reabilitação em saúde, o conhecimento empírico adquirido na trajetória de 

vida parece conferir as participantes a sensibilidade que as assegura de sua própria 

capacidade para o cuidado ao envelhecimento. 

Paciência e carinho foram os adjetivos mais utilizados para as características 

necessárias dos profissionais de saúde para o cuidado ao idoso, também foram 

elencados: comprometimento, ética, amor, segurança, atenção e perfil, sendo este último 

mais subjetivo e amplo se pensarmos que o perfil poderia englobar todos os outros 

adjetivos descritos, além da empatia pelo cuidado aos idosos. 

As características dos profissionais de saúde para o cuidado aos idosos citadas 

pelas entrevistadas refletem a intencionalidade do cuidado de enfermagem que se dá 

como fenômeno essencial à vida, caracterizado pelas atitudes, “saber-fazer”, 

materializados através de gestos de amor, zelo, solidariedade e atos de consciência e 

ética.
(22)
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6.2. Questões específicas 

Na segunda parte do questionário buscou-se levantar o entendimento dos significados: 

Saúde do Idoso, Geriatria, Gerontologia, Envelhecimento e Competência Profissional, o qual 

foi possível formular as seguintes categorias: 

Quadro 3. Entendimento do termo (significado) de Saúde do Idoso 

Unidade 

temática 
Categoria Falas/verbalizações 

Saúde do 

Idoso 

Manutenção dos aspectos sociais 

"É caracterizado pela assistência ao saúde 

do idoso e aspectos sociais referente a sua 

convivência." 

Assistência à saúde do idoso 

"É promover as peculiaridades do 

processo de envelhecimento sob os 

aspectos sociais, psicológicos e 

fisiológicos para a promoção da atenção à 

saúde integral do idoso."   

"Melhorar a qualidade de vida da pessoa 

idosa." 

Qualidade de vida no processo 

de envelhecimento  
"Bem estar mental, social, físico." 

 

Na Unidade Temática Saúde do Idoso foram identificadas às categorias “Manutenção 

dos Aspectos Sociais”, “Assistência a Saúde do Idoso” e “Qualidade de Vida no Processo de 

Envelhecimento”, todas representam elementos fundamentais para que o idoso tenha a 

garantia da saúde.   

A qualidade de vida no processo de envelhecimento pode abranger muitos aspectos, 

porém de modo resumido trata-se de garantir um envelhecimento saudável que tenha como 

características a ausência de comorbidades, de incapacidades funcionais, a manutenção da 

saúde física e mental, assim como o envolvimento social, que garante o respeito e a 

dignidade, e o bem estar propiciam o prazer em viver. O envelhecimento saudável depende de 

um processo no qual, haja a garantia da manutenção das capacidades funcionais e a autonomia 
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do idoso, sendo assim a qualidade de vida do idoso e o envelhecimento saudável podem ser 

sinônimos.
 (48,49)

 

A assistência é um termo amplo e muito utilizado em saúde, mas podemos notar que 

está relacionado em sua maioria aos cuidados, assim a assistência ao idoso implica em 

fornecer segurança, proteção e cuidados quando se fizerem necessários, prezando pela 

manutenção da qualidade de vida do idoso, através da tríade: prevenção, manutenção e 

reabilitação da saúde.
(50,51)

 

Quadro 4. Entendimento do termo (significado) de Geriatria 

Unidade 

temática 
Categoria Falas/verbalizações 

Geriatria 

Especialidade Médica 
"Especialidade médico que trata dos 

idosos." 

Área Científica que estuda as 

patologias relacionadas ao 

envelhecimento em idosos 

"Áreas das patologias relacionadas ao 

idoso."  

"Quando estudamos as patologias 

associadas no envelhecimento." 

"O estudo da prevenção, tratamento de 

doenças incapacidade em idades 

avançadas." 

 

Na Unidade Temática Geriatria foram identificadas duas categorias “Especialidade 

Médica” e “Área Científica que Estuda as Patologias Relacionadas ao Envelhecimento”. 

Em Especialidade Médica temos a Geriatria como um ramo da Medicina, uma 

especialidade no sentido de formação específica, que necessita de uma residência médica, por 

exemplo, e que titula apenas os profissionais médicos e os torna habilitados a exercer a 

atuação que visa o tratamento de doenças próprias do envelhecimento em idosos. Groisman
(52)

 

avalia que o modelo de geriatria simplificado por Jordão Neto (apud 1997), como ramo da 

medicina, seria o mais aceito e disseminado no Brasil, uma questão paradigmática observada 

na fala das entrevistadas. 

Papaléo
(53)

 vê a Geriatria como uma ramificação da Gerontologia, indissociável, sendo 

que a Geriatria trata o idoso doente e a Gerontologia seria um grande “guarda-chuva” que 

abriga todas as outras áreas de atuação em saúde do idoso, inclusive a Geriatria. O tratar tem 

um significado de cura, de terapia medicamentosa, também de métodos paliativos, mas ainda 
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reforça a ideia de especialidade médica quando falamos no uso de medicamentos, sendo a 

prescrição destes restrita ao profissional médico. 

De acordo com a Secretaria de Assistência à Saúde é o ramo da ciência médica voltada 

à promoção da saúde e o tratamento de doenças e incapacidades na velhice.
(49) 

Quadro 5. Entendimento do termo (significado) de Gerontologia 

Unidade 

temática 
Categoria  Falas/verbalizações 

Gerontologia Estudo do envelhecimento 

"Estudar o processo do envelhecimento." 

"Estudo do envelhecimento." 

"Estuda o envelhecimento." 

"É um estudo do envelhecimento e seus 

processos do envelhecer." 

 

Ainda de acordo com a Secretaria de Assistência à Saúde a gerontologia é a área do 

conhecimento científico voltado para o estudo do envelhecimento em sua perspectiva mais 

ampla, em que são levados em consideração, não apenas aspectos clínicos e biológicos, mas 

assim como as condições históricas, psicológicas, sociais e econômicas.
(49)

 

Assim como responsável pelo estudo e ensino sobre o envelhecimento cabe a 

gerontologia propor práticas de formação profissional para a educação gerontológica e ensino 

ao idoso, como por exemplo, a universidade aberta à terceira idade, promovendo intervenções 

junto a esta população.
(54)

 

Quadro 6. Entendimento do termo (significado) de Envelhecimento 

Unidade 

temática 
Categoria Falas/verbalizações 

Envelhecimento 

Declínio da autonomia para a 

realização das atividades diárias 

"Relacionando ao tempo, inerente do ser 

humano, levando a diminuição das 

atividades diárias" 

“[...] Características do processo de 

envelhecer.” 

Senescência   

"Maneira natural que o indivíduo passa ao 

decorrer da vida." 

"Tornar-se velho [...]” 

"É o processo de desgaste do corpo 

através do tempo." 
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Atualmente existem várias teorias biológicas para o envelhecimento, todas buscam a 

fonte por juventude, o botão que pare esse processo, mas são poucas as comprovações 

concretas a este respeito. A Secretaria de Assistência à Saúde também deu a terminologia para 

o envelhecimento que, segundo pesquisas desta, a maioria dos autores conceituam como 

sendo um desequilíbrio da homeostase, referente ao meio interno do organismo humano, e 

este por sua vez fragiliza o indivíduo e causa sua instabilidade diante de uma sobrecarga 

fisiológica.
(55)

  

O declínio da autonomia para a realização das atividades diárias é um fator que 

interfere diretamente na qualidade de vida do idoso. A demência é caracterizada pela presença 

do declínio cognitivo progressivo e representa um problema em saúde que tem crescido em 

tamanho e número, com estimativas indicando o seu crescimento junto ao envelhecimento 

populacional, sendo que este aumenta de acordo com a idade, com prevalência de 5% nos 

idosos com mais de 60 anos e 20% nos idosos com mais de 80 anos.  

Por sua vez, o declínio cognitivo afeta a capacidade funcional do indivíduo, levando 

um declínio destas capacidades e tendo como consequência a perda da independência e da 

capacidade do autocuidado. A demência é grande causadora de morte entre idosos e o 

diagnóstico precoce do declínio cognitivo é fundamental para tratamentos que garantam a 

qualidade de vida do idoso.
(56) 

A senescência encontrada nas falas é o processo irreversível, individual, um processo 

fisiológico e perceptível através da passagem do tempo pelas mudanças físicas, psicológicas e 

sociais, mas acima de tudo um processo natural entre os seres de uma espécie que não é 

resultante de uma doença, mas do desgaste físico e mental de um ser maduro.
(51)
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Quadro 7. Entendimento do termo (significado) de Competência Profissional 

Unidade 

temática 
Categoria  Subcategorias Falas/verbalizações 

Competência 

Profissional 

Atitudes 
Saber Ser e Conviver/Querer fazer 

(Identidade/Determinação) 

“Comprometimento e responsabilidade na 

realização do trabalho diário.” 

Conhecimento Saber o que, saber o porquê (Saberes/Científico) 

“É a conhecimento[...]” 

“Entendimento, características do 

profissional sobre a área.” 

Habilidades Saber como (Técnicas/Capacidades/Prática) 

“Capacidade do profissional atender com 

qualidade o indivíduo.”  

“[...]e aptidão para cumprir algo 

especial.” 

 

Nesta unidade temática, “Competência Profissional” foi possível verificar que as participantes tem o mesmo conceito de competência 

profissional utilizado para fundamentar esta pesquisa, estando em harmonia com as expectativas da pesquisa. Sendo este termo polissêmico 

poderíamos encontrar outros significados para a competência, podendo abranger o campo político, como identificado no momento em que as 

participantes foram induzidas a refletir sobre o próprio envelhecimento, mas podemos verificar que estas assumem o conceito mais adotado no 

campo educacional. 

Os verbos relacionados na subcategoria indicam as ações para a construção das competências, no que tange, conhecimentos, habilidades e 

atitudes e formam características do indivíduo quanto a formação técnico-científica e social. Esta construção promove mudanças no indivíduo, a 

cada vez que este se constrói e desconstrói para atender as necessidades do mercado de trabalho e organizacionais, tal como as necessidades 

éticas, políticas e sociais.
(57)
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No ensino a competência profissional deve abranger um conceito mais amplo, a 

competência humana, valorizando os diferentes conhecimentos dos alunos e sua vivência, 

juntamente ao desenvolvimento de práticas reflexivas através das atitudes dos próprios 

docentes, ao estimularem o diálogo, a reflexão, a crítica, participação e negociação, não 

apenas através dos conhecimentos e habilidades, mas também através das atitudes.
(8)

 

Ao levantarmos os termos acima, descritos nas unidades temáticas, verificamos que as 

participantes tem conhecimento suficiente e adequado para interpretar e construir as 

competências profissionais para o cuidado ao envelhecimento do idoso, conforme tentamos 

levantar nas demais questões abertas que seguem nesta pesquisa. 

Todas as participantes afirmaram conhecer as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) para os cursos técnicos em enfermagem, sendo estas diretrizes comuns a todos os 

cursos técnicos profissionalizantes do Brasil, assim como conhecem o Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC) técnico em enfermagem da Instituição em que atuam, neste caso o Centro Paula 

Souza. Por este fato todas as participantes relataram ter o entendimento de que o PPC está de 

acordo com as DCN. 

As participantes foram questionadas quanto os conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessários para o profissional técnico em enfermagem para o cuidado ao envelhecimento, 

sendo adotados os seguintes conceitos para definir cada um destes: 

 Conhecimentos: Refere-se a um conjunto de conteúdos que confere ao 

profissional o domínio cognitivo de um saber; 

 Habilidades: Refere-se a um conjunto de práticas, em grande parte, adquiridas 

através de repetições, que conferem ao profissional o domínio de saber fazer; 

 Atitudes: Refere-se a um conjunto de comportamentos, predominantemente 

adquiridos através de observação, que conferem ao profissional o domínio 

ético efetivo de saber ser. 

Nas três questões elaboradas para responder este questionamento, apenas as 

respondentes de número 1, 4 e 5 participaram, porém a respondente de nº 3 optou por ignorar 

estas questões, mas respondeu as demais questões tanto abertas quanto fechadas. Não há 

como inferir se o fato se deve a falta de conhecimento ou ao tempo, devido à extensão do 

questionário e a necessidade de, em média, 40 minutos para respondê-lo.  
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                (continua) 

   Como norteador na identificação das competências para o cuidado ao 

envelhecimento do idoso na fala dos participantes, foi realizada uma revisão de literatura tipo 

Prisma objetivando encontrar competências já formuladas para o ensino técnico em 

enfermagem, assim foi localizada a dissertação de mestrado de Gisele Aparecida de Arruda 

Mello Martins intitulada “Formação Profissional do Técnico em Enfermagem: Competências 

para o Cuidado da Pessoa Idosa”, publicado em 2012, tratando-se de uma pesquisa 

qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, que se utilizou de uma entrevista gravada em 

áudio para coletas de dados, realizada com 10 enfermeiras com formação em Gerontologia e 

que atuam no ensino ou cuidado da pessoa idosa.
(58)

 Os resultados são apresentados abaixo: 

Quadro 8. Competências encontradas na revisão de literatura através do método Prisma 

Competência 

(Unidade 

Temática) 

Categoria Subcategoria 

Conhecimento 

- Conhecimento 

Específico sobre o 

Processo de 

Envelhecimento 

1.Conhecimento sobre o Processo Fisiopatológico 

2. Compreensão das Especificidades do Idoso 

3. Prevenção de Doenças e Velhice Saudável 

Habilidade 

- Habilidade Técnica e 

Atenção Permanente 

1. Habilidade Técnica Baseada no Conhecimento 

Teórico 

2. Atenção às Alterações Comportamentais 

- Comunicação 

Adequada 

1. Capacidade para Comunicar-se com o Idoso, 

Família e Cuidador 

2. Capacidade para Ensinar o Idoso, Família e 

Cuidador 

- Paciência e Respeito 

1. Capacidade para Administrar Afinidades e 

Conflitos 

2. Respeito ao Direito dos Idosos 
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             (conclusão) 
Quadro 8. Competências encontradas na revisão de literatura através do método Prisma 

Competência 

(Unidade 

Temática) 

Categoria Subcategoria 

Atitude 

- Cuidado 

Humanizado 

1. Identificação das Necessidades do Idoso 

2. Estímulo ao Autocuidado 

3. Vínculo com o Idoso, Família e Cuidador 

- Responsabilidade 

1. Trabalho em Equipe 

2. Iniciativa e Flexibilidade nas Relações 

3. Ética 

Fonte: Martins 
(58)

 

Optou-se por demonstrar as competências em uma tabela única para maior 

visibilidade, visto que algumas respostas se confundiam entre uma habilidade ou atitude, ou 

uma atitude ou um conhecimento. 

A unidade temática foi apresentada para as participantes dentro das perguntas, com a 

definição de cada categoria conforme literatura adotada e através de respostas foram 

identificadas as categorias e relacionadas ao que foi encontrado na dissertação de Martins
(58). 
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Quadro 9. Competências necessárias para o cuidado ao envelhecimento sob as perspectiva das coordenadoras, docentes e supervisoras de estágio 

do ensino técnico público    

Unidade 

Temática 
Categoria 

Categorias correspondentes 

encontradas na revisão de literatura 
Falas/verbalizações 

Conhecimentos 

- Psicologia 

 

- Código de Ética Profissional 

 

- Gerontologia 

 

- Geriatria 

Categoria: Conhecimento específico 

sobre o processo de envelhecimento: 

Subcategorias: 

- Conhecimento sobre o processo 

fisiopatológico; 

-Compreensão das especificidades do 

idoso. 

“Conhecimento da psique humana 

conhecimento do declínio progressivo das 

acuidades.” 

“Identificar o processo e as alterações do 

envelhecimento, senilescente e senescente 

promovendo a inclusão social, avaliar os 

cuidados de enfermagem específicos no 

atendimento geriátrico.” 

“Código de Ética” 

Habilidades 

- Dominar técnicas de enfermagem; 

- Ter visão integral do ser humano; 

- Identificar necessidades nutricionais 

do idoso; 

Categoria: Habilidade Técnica e 

Atenção Permanente 

Subcategorias:  

- Habilidade técnica baseada no 

conhecimento teórico; 

“Domínio das técnicas de enfermagem, 

conhecimento de psicologia, filosofia e 

sociologia.” 

 

 

(continua) 
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Quadro 9. Competências necessárias para o cuidado ao envelhecimento sob as perspectiva das coordenadoras, docentes e supervisoras de estágio 

do ensino técnico público   

Unidade 

Temática 
Categoria 

Categorias correspondentes 

encontradas na revisão de literatura 
Falas/verbalizações 

Habilidades 

- Identificar as alterações do 

envelhecimento e diferenciar as 

patologias; 

- Interpretar o Estatuto do Idoso e 

aplicá-lo na prática profissional; 

- Promover a saúde e inclusão social 

do idoso; 

- Saber se relacionar; 

- Saber estabelecer se comunicar e 

interagir com o idoso; 

- Promover a segurança do idoso; 

Categoria: Comunicação adequada 

Subcategoria: Capacidade para 

comunicar-se com o idoso, família e 

cuidador. 

Categoria: Paciência e respeito 

Subcategoria:  

- Capacidade para administrar 

afinidades e conflitos; 

- Respeito ao direito dos idosos.  

 “Relacionar as alterações de 

envelhecimento, interpretar o estatuto do 

idoso e utilizá-lo como subsídio, realizar 

ações para a promoção à saúde e a inclusão 

social do idoso, identificar os nutrientes 

essenciais para a alimentação, proporcionar 

ambiente seguro para o idoso. Entre 

outros.” 

“Saber se relacionar e interagir, conhecer o 

processo de envelhecimento.” 

 

 

              (continuação) 
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Quadro 9. Competências necessárias para o cuidado ao envelhecimento sob as perspectiva das coordenadoras, docentes e supervisoras de estágio 

do ensino técnico público.   

Unidade 

Temática 
Categoria 

Categorias correspondentes 

encontradas na revisão de  literatura 
Falas/verbalizações 

 

Atitudes 

- Respeitar o idoso garantindo uma assistência que 

valorize suas necessidades; 

- Atuar com educação, paciência e compreensão, 

vendo o idoso de modo holístico; 

- Orientar o idoso, familiares e cuidador para 

promoção do autocuidado; 

- Identificar possíveis reações adversas e interações 

medicamentosas no idoso e saber tomar decisões 

para a manutenção da vida; 

- Saber se comunicar efetivamente com o idoso; 

- Interagir e se relacionar com o idoso a fim de 

promover a educação em saúde; 

- Agir com práticas éticas e reflexivas. 

Categoria: Responsabilidade 

Subcategoria: 

- Iniciativa e flexibilidade nas relações; 

-Ética. 

 

Categoria: Cuidado Humanizado 

Subcategoria: 

- Identificação das necessidades do 

idoso; 

- Estímulo ao autocuidado. 

“Respeito e educação.” 

“Orientar o idoso para o 

autocuidado, utilizar técnicas 

de comunicação, respeitar os 

princípios éticos na assistência 

ao idoso, identificar a ação e os 

efeitos adversos dos 

medicamentos utilizados em 

geriatria.” 

“Postura ética, interatividade.” 

(conclusão) 
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Podemos dizer que de um modo geral as competências apareceram nas falas e 

correspondem ao entendimento das participantes quanto o que seja envelhecimento e suas 

necessidades, tanto quanto ao ensino gerontológico e geriátrico, e  o que entendem por 

competência profissional e o que deve ser desenvolvido em relação a esta. 

Os familiares e cuidadores foram inclusos em uma categoria por fazerem parte da 

realidade da vida dos idosos e serem fundamentais no cuidado destes, assim como 

demonstram as competências encontradas em outros estudos.
(58)

 

Apesar do conhecimento sobre o termo competência profissional e a definição de 

conhecimentos, habilidades e atitudes definidos pela pesquisa, acreditamos que em alguns 

momentos as participantes não conseguiram diferenciar na prática profissional as habilidades 

e atitudes como sendo, respectivamente, práticas - o domínio de saber fazer, e 

comportamentos - o domínio ético efetivo de saber ser. Acreditamos ainda que esta situação é 

consequência da diversidade de teorias existentes em relação à definição de competência e 

possivelmente pelo fato das participantes não terem adotado o mesmo significado ou 

referencial teórico, assim como a própria instituição de ensino não deixar claro o modelo de 

competência adotado. 

As categorias “saber se comunicar efetivamente com o idoso”, “orientar o idoso, 

familiares e cuidador para a promoção do autocuidado” e “interagir e se relacionar com o 

idoso a fim de promover a educação em saúde” aparecem na categoria que está relacionada à 

unidade temática “atitudes”, porém conforme a literatura encontrada estaria relacionada as 

“habilidades”. 

Não foram encontradas nas categorias, construídas a partir das respostas das 

participantes, relação ou semelhanças com as seguintes categorias e/ou subcategorias que 

aparecem as categorias na revisão de literatura, na dissertação de Martins
(58)

, são elas:  

 Unidade Temática Conhecimento – subcategoria: “Prevenção de Doenças e 

Velhice Saudável”; 

 Unidade Temática Habilidade – (categoria: Habilidade Técnica e Atenção 

Permanente), subcategoria: “Atenção às Alterações Comportamentais”; 

 Unidade Temática Atitude – (categoria: Cuidado Humanizado), subcategoria: 

“Vínculo com o Idoso, Família e Cuidador”; – (categoria: Responsabilidade), 
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subcategoria: “Trabalho em Equipe” e “Iniciativa e Flexibilidade nas 

Relações”. 

Apesar da gerontologia e geriatria estarem presentes na unidade temática 

Conhecimentos, sendo que cada termo foi analisado quanto aos significados para as 

participantes, verificamos que a subcategoria da unidade temática conhecimento,“Prevenção 

de doenças e a velhice saudável”, não aparece na interpretação das falas em categorias. 

A subcategoria “Capacidade para Ensinar o Idoso, Família e Cuidador” não aparece na 

unidade temática Habilidade, conforme literatura utilizada, mas aparece na unidade Atitude, o 

que reforça a ideia da dificuldade de distinção das habilidades e atitudes, mas demonstra que 

as participantes reconhecem as necessidades relacionadas às competências, de um modo geral, 

a serem desenvolvidas, sendo esta verificada no campo profissional quer seja no 

desenvolvimento de práticas ou no comportamento diante das situações existentes. 

O Código de Ética Profissional aparece em Conhecimentos como elemento teórico a 

ser abordado, é uma categoria que não aparece na literatura utilizada como referência para as 

competências a serem desenvolvidas no ensino técnico, mas é um conhecimento teórico muito 

importante para qualquer profissional de saúde e deve ser conhecido por todos, independente 

da área de atuação, pois é ele que rege a conduta e garante as práticas adequadas, dentro dos 

princípios éticos.    

Ainda foram localizadas, nos planos de ensino, as ementas das disciplinas ofertadas no 

ensino técnico em enfermagem do Centro Paula Souza, Enfermagem Gerontológica e 

Geriátrica (60 horas teóricas); Ações de Enfermagem no Cuidado ao Idoso (40 horas de 

estágio), quanto ao conjunto de competências especificadas a serem desenvolvidas durante o 

curso. Os resultados seguem abaixo nos quadros 10 e 11. 
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Quadro 10. Disciplina de “Enfermagem Gerontológica e Geriátrica” 

II. 7. Enfermagem Gerontológica e Geriátrica 

Função: Assistência em Gerontologia e Geriatria 

Competências Habilidades Bases Tecnológicas 

1. Identificar as 

peculiaridades do 

processo de 

envelhecimento sob os 

aspectos sociais, 

psicológicos e 

fisiológicos para 

promoção da atenção 

integral à saúde integral 

do idoso. 

1.1. Relacionar as alterações do processo 

de envelhecimento e suas consequências 

sociais e psicológicas; 

1.2.Promover meios de divulgação e 

atenção para a promoção integral a 

saúde do idoso; 

1.3. Interpretar o estatuto do idoso e 

utilizá-lo como subsídio de ações que 

visem à proteção e a garantia de seus 

direitos. 

1. Aspectos sociais, 

psicológicos e fisiológicos do 

processo de envelhecimento; 

2. Programa de Atenção à 

Saúde Integral do Idoso; 

3. Estatuto do Idoso; 

4. Violência Contra o Idoso; 

5. Sexualidade na Terceira 

Idade; 

6. Manutenção e reabilitação 

da capacidade funcional: 

 atividades de vida diárias 

(escalas de avaliação); 

 promoção do 

autocuidado; 

 grandes síndromes 

geriátricas: 

 imobilidade; 

 instabilidade; 

 incontinência; 

 insuficiência. 

 iatrogenias; 

 recuperação do idoso 

senilescente; 

 reinserção social. 

7. Alimentação específica 

para o idoso senescente e 

senilescente. 

 

8. Casa do idoso: 

 estrutura física; 

 adaptação do espaço e 

mobiliários. 

2. Identificar as 

alterações do processo de 

envelhecimento 

senescente e senilescente 

promovendo a inclusão 

social. 

2.1 Realizar ações para a promoção à 

saúde e a inclusão social do idoso; 

2.2. Relacionar as alterações do processo 

de envelhecimento às necessidades de 

capacidade funcional do idoso; 

2.3. Identificar os nutrientes essenciais 

para a alimentação do idoso, adequando 

a dieta à sua capacidade funcional. 

3.Avaliar os cuidados de 

enfermagem específicos 

no atendimento geriátrico 

nas diversas patologias, 

específicas, e prevenção 

de iatrogenias. 

3.1. Proporcionar ambiente seguro para 

o idoso; 

3.2. Identificar os cuidados de 

enfermagem para no atendimento ao 

idoso prevenindo as cascatas de 

iatrogenias e as grandes síndromes 

geriátricas; 

3.3. Relacionar a assistência de 

enfermagem nas diversas patologias 

específicas do idoso; 

3.4. Listar as alterações fisiológicas que 

interferem na absorção, distribuição, 

metabolismo eliminação dos fármacos 

no organismo do idoso. 

 

             (continua) 
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Quadro 10. Disciplina de “Enfermagem Gerontológica e Geriátrica” 

II. 7. Enfermagem Gerontológica e Geriátrica 

Função: Assistência em Gerontologia e Geriatria 

Competências Habilidades Bases Tecnológicas 

  

9. Assistência de 

enfermagem ao idoso 

senescente e senilescente. 

 

10. Patologias mais 

frequentes no 

envelhecimento (conceitos, 

sinais e sintomas, tratamento 

e cuidados de enfermagem): 

 obstipação intestinal; 

 hipertrofia e CA de 

próstata; 

 demências 

 Alzheimer, demência 

vascular, Corpus de 

Levy, demência 

frontotemporal, 

Doença de 

Parkinson. 

 artrose; 

 osteoporose; 

 fratura: 

 quadris, rádio,úmero 

 visual: 

 cataratas,glaucoma. 

 

11. Noções de farmacologia 

específica no tratamento 

geriátrico. 

Carga horária (horas/aula) 

Teórico 

60 

Prático 

00 Total Diurno 60 horas-aula 

60 00  Total Noturno 60 horas-aula 

Fonte: http://www.eteourinhos.com.br/enfermagem.php 

 

 

          (conclusão) 

http://www.eteourinhos.com.br/enfermagem.php
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Quadro 11.  Disciplina de “Ações de Enfermagem no Cuidado ao Idoso” 

II. 8. Ações de Enfermagem no Cuidado ao Idoso 

Função: Assistência em Gerontologia e Geriatria 

Competências Habilidades Bases Tecnológicas 

Estágio 

Supervisionado  

 

1. Promover 

assistência integral ao 

idoso no atendimento 

de suas necessidades 

básicas considerando 

os aspectos bio-psico-

sócio-cultural.  

Estágio Supervisionado  

 

1.1. Orientar o idoso para o autocuidado, 

considerando sua capacidade funcional.  

1.2. Promover a inserção social do 

idoso.  

1.3. Executar medidas de prevenção de 

doenças, tratamento e recuperação no 

idoso.  

1.4. Utilizar técnicas de comunicação na 

promoção do autocuidado e capacidade 

funcional durante a assistência de 

enfermagem.  

1.5. Realizar ações para prevenção das 

cascatas iatrogênicas e as grandes 

síndromes geriátricas.  

Estágio Supervisionado  
Locais para Estágio: Asilos, 

lares de idosos, unidades 

geriátricas (se atender 

somente ao idoso), centros de 

atendimento ao idoso  

 

1. Política Nacional de Saúde 

da Pessoa Idosa  

2. Necessidades básicas do 

idoso:  

 alimentação; 

 higiene;  

 segurança; 

 eliminações; 

 autocuidado;  

 lazer; 

 espiritualidade  

 

3. Prevenção de acidentes e 

quedas  

4. Assistência de enfermagem 

ao idoso senescente e 

senilescente  

5. Medicamentos utilizados 

na geriatria  

2. Avaliar os 

procedimentos e 

cuidados de 

enfermagem, 

específicos para o 

idoso, respeitando os 

princípios éticos.  

 

2.1. Realizar cuidados de enfermagem 

na assistência integral ao idoso 

institucionalizado.  

2.2. Respeitar os princípios éticos na 

assistência ao idoso.  

2.3. Identificar a ação e os efeitos 

adversos dos medicamentos utilizados 

em geriatria.  

Carga horária (horas/aula) 

Teórico/Prático 

00 

Estágio 

40 Total Diurno 40 horas-aula 

00 40  Total Noturno 40 horas-aula 

Fonte: http://www.eteourinhos.com.br/enfermagem.php 

Percebemos que as competências são separadas em competêncas, habilidades e eixo 

tecnológico, o que dá o entedimento de que as competências são as categorias e as habilidades 

são as subcategorias, já os eixos tecnológicos correspondem ao modelo adotado pelo catalágo 

nacional de cursos técnicos e correspondem aos temas a serem abodados na formação.  

http://www.eteourinhos.com.br/enfermagem.php
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Foi localizada também no site de uma das escolas técnicas uma síntese das 

competências profissionais a serem desevolvidas em cada módulo, sendo que para a 

certificação como técnico de enfermagem se faz necessário completar os quatros módulos 

ofertados, assim o módulo subsequente ao I possui uma junção das competências do módulo I 

ao II e assim sucessivamente. 

Quadro 12. Sintese das Competências Profissionais, gerais, do curso Técnico em Enfermagem 

por módulo 

Síntese das competências Profissionais (por módulo) 

Módulo I – Sem certificação técnica 

1.  Aplicar normas de biossegurança. 

2. Identificar a estrutura e organização do sistema de saúde vigente. 

3. Identificar os determinantes e condicionantes do processo saúde-doença. 

4. Planejar e organizar o trabalho na perspectiva do atendimento integral e de qualidade. 

5. Realizar trabalho em equipe, correlacionando conhecimentos de várias disciplinas ou 

ciências, tendo em vista o caráter interdisciplinar da área. 

Módulos I e II: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Auxiliar de 

Enfermagem 

1. Aplicar normas de biossegurança. 

2. Aplicar princípios e normas de higiene e saúde pessoal e ambiental. 

3. Identificar a estrutura e organização do sistema de saúde vigente. 

4. Identificar os determinantes e condicionantes do processo saúde-doença. 

5. Interpretar e aplicar legislação referente aos direitos do usuário e conceitos de cidadania. 

6. Interpretar e aplicar normas do exercício profissional e princípios éticos que regem a 

conduta do profissional de saúde. 

7. Planejar e organizar o trabalho na perspectiva do atendimento integral e de qualidade. 

8. Realizar trabalho em equipe, correlacionando conhecimentos de várias disciplinas ou 

ciências, tendo em vista o caráter interdisciplinar da área. 

9. Registrar ocorrências e serviços prestados, de acordo com exigências do campo de 

atuação. 

                (continua) 
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Quadro 12. Sintese das Competências Profissionais, gerais, do curso Técnico em Enfermagem 

por módulo 

Síntese das competências Profissionais (por módulo) 

Módulos I, II e III: sem certificação técnica 

1. Aplicar normas de biossegurança. 

2. Aplicar princípios e normas de higiene e saúde pessoal e ambiental. 

3. Identificar a estrutura e organização do sistema de saúde vigente. 

4. Identificar os determinantes e condicionantes do processo saúde-doença. 

5. Interpretar e aplicar legislação referente aos direitos do usuário e conceitos de cidadania. 

6. Interpretar e aplicar normas do exercício profissional e princípios éticos que regem a 

conduta do profissional de saúde. 

7. Orientar clientes ou pacientes a assumirem, com autonomia, a própria saúde. 

8. Planejar e organizar o trabalho na perspectiva do atendimento integral e de qualidade. 

9. Prestar informações ao cliente, ao paciente, ao sistema de saúde e a outros profissionais 

sobre os serviços que tenham sido prestados. 

10. Realizar trabalho em equipe, correlacionando conhecimentos de várias disciplinas ou 

ciências, tendo em vista o caráter interdisciplinar da área. 

11. Registrar ocorrências e serviços prestados, de acordo com exigências do campo de 

atuação. 

12. Utilizar recursos e ferramentas de informática específicos da área. 

Módulos I, II, III e IV: Habilitação Profissional de Técnico em Enfermagem 

1. Acompanhar e auxiliar na educação popular em saúde, visando à promoção da qualidade 

de vida. 

2. Analisar e desenvolver textos técnicos e comerciais, de acordo com normas e convenções 

específicas. 

3. Aplicar normas de biossegurança. 

4. Aplicar princípios e normas de higiene e saúde pessoal e ambiental. 

5. Atuar respeitando os limites estabelecidos pelas leis e pelo código de ética profissional, 

bem como as diferenças locais, culturais e sociais. 

 

                 (continuação) 
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Quadro 12. Sintese das Competências Profissionais, gerais, do curso Técnico em Enfermagem 

por módulo 

Síntese das competências Profissionais (por módulo) 

Módulos I, II e III: sem certificação técnica 

6. Coletar e organizar dados relativos ao campo de atuação 

7. Identificar a estrutura e organização do sistema de saúde vigente. 

8. Identificar os determinantes e condicionantes do processo saúde-doença. 

9. Interpretar e aplicar legislação referente aos direitos do usuário e conceitos de cidadania. 

10. Interpretar e aplicar normas do exercício profissional e princípios éticos que regem a 

conduta do profissional de saúde. 

11. Orientar clientes ou pacientes a assumirem, com autonomia, a própria saúde. 

12. Planejar e executar projetos acadêmicos com base na natureza e na complexidade das 

atividades. 

13. Planejar e organizar o trabalho na perspectiva do atendimento integral e de qualidade. 

14. Prestar informações ao cliente, ao paciente, ao sistema de saúde e a outros profissionais 

sobre os serviços que tenham sido prestados. 

15. Realizar trabalho em equipe, correlacionando conhecimentos de várias disciplinas ou 

ciências, tendo em vista o caráter interdisciplinar da área. 

16. Registrar ocorrências e serviços prestados, de acordo com exigências do campo de 

atuação. 

17. Respeitar valores, culturas e individualidades ao pensar e propor as práticas de saúde. 

18. Selecionar e utilizar aplicativos informatizados, a partir da avaliação das necessidades. 

19. Utilizar recursos e ferramentas de informática específicos da área. 

Fonte: http://www.eteourinhos.com.br/enfermagem.php 

Estas síntese apresenta competências geriais que devem ser acrescidas e adaptadas as 

competências específicas no cuidado ao envelhecimento do idoso, como por exemplo, 

“acompanhar e auxiliar na educação popular em saúde, visando à promoção da qualidade de 

vida” do idoso, conhecendo as necessidades biopsicossociais dos idosos promovendo ações 

educativas de prevenção de queda, uso inadequado de medicamentos, entre outros. 

                    (conclusão) 

http://www.eteourinhos.com.br/enfermagem.php
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  Ou “analisar e desenvolver textos técnicos e comerciais, de acordo com normas e 

convenções específicas” ao comparar modelos de cuidado ao idoso nos aspectos físicos e 

mentais e desenvolver protocolos de atendimento específicos para esta população, entre outras 

competências necessárias para o cuidado ao idoso, conforme estudos demonstrados nesta 

pesquisa.
(59)

 

Ou seja, esta síntese não é algo engessado e nem representa todas as competências 

profissionais, mas tem a função de ser apenas um resumo destas de forma genérica e simples, 

ainda lembrando que existe uma matriz curricular, com disciplinas específicas e ementas 

específicas, conforme a pesquisa demonstrou. 

Por fim foi realizada uma comparação das competências do currículo oficial, 

encontrado na busca documental (neste caso na matriz curricular e planos de ensino com 

ementas) e as competências encontradas nas falas das docentes, já que estas afirmam conhecer 

o Projeto Pedagógico da Instituição, dando força aos dados encontrados. 

As comparações seguem no quadro 13. 
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Quadro 13. Comparação das competências encontradas no questionário com as competências encontradas nos planos de ensino 

Unidade 

Temática 
Categoria Competências encontradas no plano de ensino 

Conhecimentos 

Psicologia 

 

Código de Ética Profissional 

 

Gerontologia 

 

Geriatria 

Conhecimentos definidos como eixo tecnológico: 

Aspectos Sociais, psicológicos e fisiológicos do processo do 

envelhecimento; 

Necessidades básicas do idoso; 

Assistência de enfermagem ao idoso senescente e senilescente; 

Manutenção e reabilitação da capacidade funcional; 

Estatuto do Idoso; 

Política nacional de saúde à pessoa idosa. 

Habilidades 

- Dominar técnicas de enfermagem; 

- Ter visão integral do ser humano; 

- Identificar necessidades nutricionais do idoso; 

- Identificar as alterações do envelhecimento e 

diferenciar as patologias; 

- Interpretar o Estatuto do Idoso e aplicá-lo na prática 

profissional; 

Competência: 1. Identificar as peculiaridades do processo de 

envelhecimento sob os aspectos sociais, psicológicos e fisiológicos para 

promoção da atenção integral à saúde integral do idoso. 

Habilidades: 1. 1. Relacionar as alterações do processo de envelhecimento 

e suas consequências sociais e psicológicas; 

1.2. Promover meios de divulgação e atenção para a promoção integral à 

saúde do idoso; 

1.3. Interpretar o estatuto do idoso e utilizá-lo como subsídio de ações que 

visem à proteção e a garantia de seus direitos.  

 (continua) 
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Quadro 13. Comparação das competências encontradas no questionário com as competências encontradas nos planos de ensino 

Unidade 

Temática 
Categoria Competências encontradas no plano de ensino 

Habilidades 

- Promover a saúde e inclusão social do idoso; 

- Saber se relacionar; 

- Saber estabelecer se comunicar e interagir com o 

idoso; 

- Promover a segurança do idoso. 

Competência: 2. Identificar as alterações do processo de envelhecimento 

senescente e senilescente promovendo a inclusão social. 

Habilidade: 2.1 Realizar ações para a promoção à saúde e a inclusão social 

do idoso; 

2.3. Identificar os nutrientes essenciais para a alimentação do idoso, 

adequando a dieta à sua capacidade funcional. 

 

Competência: 3. Avaliar os cuidados de enfermagem específicos no 

atendimento geriátrico nas diversas patologias, específicas, e prevenção de 

iatrogenias. 

Habilidade: 3.1. Proporcionar ambiente seguro para o idoso; 

3.2. Relacionar a assistência de enfermagem nas diversas patologias do idoso; 

 

Competência: 4. Promover assistência integral ao idoso no atendimento de 

suas necessidades básicas considerando os aspectos bio-psico-sócio-cultural. 

Habilidade: 4.1. Promover a inserção social do idoso.  

4.2. Executar medidas de prevenção de doenças, tratamento e recuperação no 

idoso.  

 

 (continuação) 
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Quadro 13. Comparação das competências encontradas no questionário com as competências encontradas nos planos de ensino 

Unidade 

Temática 
Categoria Competências encontradas no plano de ensino 

Atitudes 

- Respeitar o idoso garantindo uma assistência que 

valorize suas necessidades; 

- Atuar com educação, paciência e compreensão, 

vendo o idoso de modo holístico; 

- Orientar o idoso, familiares e cuidadores para 

promoção do autocuidado; 

- Identificar possíveis reações adversas e interações 

medicamentosas no idoso e saber tomar decisões para 

a manutenção da vida; 

- Saber se comunicar efetivamente com o idoso; 

- Interagir e se relacionar com o idoso a fim de 

promover a educação em saúde; 

- Agir com práticas éticas e reflexivas 

Conhecimento: 1. Avaliar os cuidados de enfermagem específicos no 

atendimento geriátrico nas diversas patologias, específicas, e prevenção de 

iatrogenias. 

Habilidade: 1.2. Listar as alterações fisiológicas que interferem na absorção, 

distribuição, metabolismo eliminação dos fármacos no organismo do idoso. 

 

Conhecimento: 2. Promover assistência integral ao idoso no atendimento de 

suas necessidades básicas considerando os aspectos bio-psico-sócio-cultural. 

Habilidade: 2.1. Orientar o idoso para o autocuidado, considerando sua 

capacidade funcional.  

2.2. Utilizar técnicas de comunicação na promoção do autocuidado e 

capacidade funcional durante a assistência de enfermagem.  

 

Conhecimento: 3. Avaliar os procedimentos e cuidados de enfermagem, 

específicos para o idoso, respeitando os princípios éticos.  

Habilidade: 3.1. Respeitar os princípios éticos na assistência ao idoso.  

3.2. Identificar a ação e os efeitos adversos dos medicamentos utilizados em 

geriatria. 

 

  (conclusão) 
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Conforme comparação acima, corroboramos que a dificuldade na diferenciação de 

habilidades e atitudes das participantes se deve ao fato do modelo teórico adotado pelo Centro 

Paula Souza quanto ao significado de competência, que é observado através do plano de 

ensino. Este modelo separa a competência em habilidades e eixo tecnológico, o qual 

corresponde aos conteúdos a serem abordados e foi relacionado aos conhecimentos 

necessários a serem desenvolvidos, já as habilidades aparecem com as atitudes ocultas em 

suas linhas, conforme demonstra o quadro anterior. 

 Verificamos as competências formadas pelas participantes correspondem em sua 

maior parte as competências descritas no plano de ensino, ou seja, ao que a instituição propõe 

em sua metodologia, demonstrando que existe coerência entre a visão institucional e a visão 

docente, fator importante para que o modelo de ensino por competências, seja qual for o 

referencial teórico, aconteça nas práticas pedagógicas. 

Algumas vezes a fala de algumas participantes era idêntica ou muito próxima as 

competências e habilidades descritas no plano de ensino, colocando em dúvida se poderia ser 

uma cópia ou se realmente correspondia ao fato destas terem bom conhecimento acerca dos 

planos de ensino, matriz curricular, etc. 

As participantes foram questionadas quanto à ordem da oferta das disciplinas, módulo 

I e II, se estariam adequadas no currículo ou se deveriam estar em outro momento para que os 

alunos pudessem assimilar melhor o assunto e desenvolver as competências profissionais 

esperadas. Das 04 participantes, 03 concordaram com a organização do currículo e 01 

discordou, a respondente nº1 disse que “as disciplinas relacionadas ao idoso teórica no 

módulo 3 e prática no 4. O aluno tem mais conhecimento e pode desenvolver melhor o 

cuidado”, ou seja,  segundo a visão desta as disciplinas relacionadas ao idoso estariam nos 

dois últimos módulos e não fariam parte da formação de auxiliar de enfermagem, que é 

conferida ao final do módulo II e confere a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho, 

como,por exemplo, cuidador. 
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7 CONSIDERAÇÕE FINAIS 

Apesar da dificuldade devido à ferramenta de coleta de dados ser on-line, a qual 

depende da habilidade para tal, associada a aparente dificuldade na adesão da população à 

pesquisa, esta relacionada ao questionário extenso e talvez a inabilidade do uso de recursos 

tecnológicos por parte das pesquisadas. Assim como a falta de um tempo no processo para 

empenhar nas coletas de dados, houve resultados satisfatórios, porém ainda insuficientes para 

concluir algo neste momento. 

São necessárias mais pesquisas para saber se os alunos realmente estão desenvolvendo 

através de um processo de construção de conhecimento, necessário para a produção de 

competências (que necessita de reflexão crítica, entre outros atributos), as competências 

profissionais e se eles conseguem identificá-las como tal. Os profissionais formados e 

atuantes nos diferentes níveis de atenção a saúde também devem ser pesquisados para que 

possamos ter mais dados sobre as atitudes, que se desenvolvem no campo de atuação, em um 

processo coletivo.
(8)

 

Quanto aos resultados encontrados, devido a grande produção documental, e de fácil 

acesso disponibilizada pelo Centro Paula Souza, podemos perceber que a Instituição tem uma 

visão político pedagógica compatível com o que propõe a Política Nacional do Idoso e o 

ensino por competências, estando atualizada quanto aos processos de ensino aprendizagem, 

faltando verificar se os métodos de ensino utilizados em cada unidade de ensino promovem a 

construção dos processos de ensino aprendizagem adequados paras as necessidades 

contemporâneas. 

O questionário, apesar das suas fragilidades, foi uma ferramenta essencial para 

podermos comparar o currículo oficial com a vivência docente, principalmente quanto aos 

significados e valores que as docentes possuem e podem vir a se tornar o currículo real ou 

oculto se as mesmas ministrarem as disciplinas destinadas ao cuidado dos idosos, visto que os 

conteúdos são ministrados de maneira fragmentada em disciplinas, ainda é possível e deve ser 

incluso o cuidado ao idoso nas diferentes disciplinas promovendo a interdisciplinaridade, por 

exemplo, o atendimento ao idoso em situações de urgência e emergência, ou na clínica 

médica e cirúrgica, ou saúde coletiva, conforme as disciplinas ministradas pelas participantes. 
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O processo de construção da pesquisa teve vários momentos de profundas mudanças, 

tanto na visão da autora quanto as competências quanto ao melhor método e ferramenta de 

pesquisa, influenciando o produto que se apresenta, promovendo reflexões sobre a 

necessidade da realização de mais pesquisas sobre a temática. 

Apontamos como continuidade da pesquisa, um segundo momento, no qual poderia 

ser utilizada a escala de Likert com as competências encontradas na literatura para que as 

participantes possam avaliar a importância de cada uma destas competências para a formação 

do técnico de enfermagem, o que contribuiria com mais dados e ajudaria as participantes a 

distinguir as competências por conhecimentos, habilidades e atitudes. 

Também são necessárias mais pesquisas sobre as necessidades de aprendizagem 

quanto às competências profissionais para o cuidado ao envelhecimento em idosos para que 

possamos introduzir um modelo de competências específicas no ensino dos profissionais 

técnicos em enfermagem da rede pública e privada, adequando as DCN’s para tal, a começar 

por uma diretriz específica para nortear a formação destes profissionais, e a assim garantir a 

população idosa, que tende aumentar nos próximos anos e que necessitará de cuidados 

preventivos e promoção à saúde, para que possam envelhecer e padecer com dignidade.  

Um achado importante foi à valorização das atitudes ao serem atribuídas 

características necessárias para o cuidado ao envelhecimento em idosos. Esta é fundamental, 

indo além da formação técnico-instrumental e garantindo a construção da competência 

humana, que tem como base a humanização do cuidado de modo que atenda as necessidades 

de saúde do paciente.
(8)

 Mesmo envolvendo a identidade e história de vida do indivíduo, a 

atitude pode ser estimulada e construída nas práticas de ensino e irá se aprimorar e evoluir na 

interação com o mundo, e esta percepção dos docentes é fundamental para que sejam 

provocadas mudanças no ensino, nos alunos e consequentemente na sociedade, pois estarão 

formando cidadãos do mundo e não só preparando para as necessidades no campo do 

trabalho.
(57)
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ANEXO A –  Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO B –  Matriz curricular do Curso Técnico em Enfermagem do 

Centro Paula Souza 

  


