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RESUMO 

 

O número de idosos tem crescido significativamente no Brasil e no mundo devido ao 
aumento de expectativa de vida e diversos fatores, com isso problemas fisiológicos 
normais nesta idade torna-o suscetível à hospitalização. É uma pesquisa descritiva, 
com abordagem qualitativa de revisão bibliográfica, teve como objetivo geral 
compreender a influência que a presença do acompanhante familiar causa no 
processo de recuperação do idoso hospitalizado, e os objetivos específicos: 
descrever os benefícios do acompanhamento familiar, registrar a situação de 
abandono do idoso hospitalizado e identificar o papel do enfermeiro no processo de 
recuperação do idoso. Os resultados apontam que quando os acompanhantes são 
familiares mais próximos com vínculo afetivos maiores, isso se torna um elemento 
favorável na ação terapêutica dos doentes, porque esse elo proporciona segurança 
e estabilidade emocional; O abandono do idoso fica evidenciado não somente com a 
ausência física também com o cuidado ineficaz e pode resultar em resposta negativa 
ao tratamento, depressão e morte; O papel do enfermeiro neste estudo se destaca 
como educador onde estará orientando e esclarecendo dúvidas de forma clara aos 
familiares. Conclui-se que a presença da família é de suma importância na 
recuperação do idoso hospitalizado.  
 

Palavras-chave: Enfermagem; Idoso; Hospital; Acompanhante.  
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ABSTRACT 

The number of elderly people has grown significantly in Brazil and the world due to 
the increase in life expectancy and several factors, with this normal physiological 
problems at this age makes it susceptible to hospitalization. It is a descriptive 
research, with qualitative  approach of bibliographical  review,  whose general 
objective was to understand  the  influence  that  the  presence of the family 
chaperone causes in the process of recovery of hospitalized elderly, and the specific 
objectives: to describe the benefits of family care, to record the situation of 
abandonment of the hospitalized elderly and to identify the role of the nurse in the 
process of recovery of the elderly. The results show that when the companions are 
closer relatives with greater affective bonds, this becomes a favorable element in the 
therapeutic action of the patients, because this link provides security and emotional 
stability; The abandonment of the elderly is evidenced not only by physical absence 
also with ineffective care and can result in a negative response to treatment, 
depression and death; The role of nurses in this study stands out as an educator 
where they will be guiding and clarifying doubts clearly to family members. It is 
concluded  that the presence of the family is of paramount importance in the recovery 
of hospitalized elderly. 
 
 
Key-words: Nursing; elderly; hospital; companion. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O envelhecimento é um processo natural e implacável e atinge a todos, a 

partir do momento que acrescentamos tempo a nossa vida, de acordo com as fases 

naturais do desenvolvimento humano (nascimento, infância, adolescência, vida 

adulta e posteriormente idoso) (OGUISSO, SCHMIDT; 2014). Segundo o IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população brasileira manteve um 

crescimento no envelhecimento que em 2012 foi de 4,8 milhões de idosos, já em 

2017 esta marca foi superada para 30,2 milhões, o que corresponde a um 

percentual de 18%, e este fenômeno tem ocorrido mundialmente (IBGE, 2018). Este 

fato se deve a fatores como: queda das taxas de natalidade e da mortalidade infantil, 

acesso aos serviços de saúde e aumento da expectativa de vida. Porém com esse 

aumento da expectativa de vida surgem problemas degenerativos na qual todo o ser 

humano está suscetível, como doenças crônicas e perda parcial ou total de suas 

funções fisiológicas, que ocorrem principalmente a partir dos 60 e 70 anos. Esses 

problemas degenerativos tornam os idosos com limitações em atividades diárias 

simples tais como: se alimentar, vestir e até de controlar suas eliminações 

fisiológicas, tornando-o frágil e o possibilitando a uma possível hospitalização. 

(VIEIRA; ALVAREZ; GIRONDI, 2011).  

A hospitalização gera um sofrimento mútuo entre idoso e familiar. O idoso 

sofre por estar perdendo sua autonomia e saindo do seu contexto social, já o familiar 

sofre por querer permanecer junto ao idoso hospitalizado, por insegurança e por 

sentimento de participação na recuperação do mesmo. (CHERNICHARO; 

FERREIRA, 2015). Diante deste contexto e visando minimizar esta situação, o 

Ministério da Saúde através da Portaria N°280, de 7 de abril de 1999, torna 

obrigatório e viabiliza meios para que seja permitida a presença de acompanhantes 

a pacientes de 60 anos em diante, também provê recursos para a sua acomodação 

(BRASIL,1999).  

No decorrer do acompanhamento em ambiente hospitalar surge dúvidas, 

medo, insegurança, emoções e expectativas quanto ao diagnóstico, tratamento e 

cuidados ao familiar hospitalizado. Para minimizar esses conflitos a presença do 

profissional de enfermagem se destaca. O Enfermeiro, juntamente com a equipe de 
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enfermagem estará junto a esses familiares tirando dúvidas e orientando conforme 

deve ser efetuado o cuidado. Realizando um trabalho de educação em saúde, 

visando não somente o momento da hospitalização, mas também os preparando 

para os cuidados domiciliares após a alta. (CHIBANTE; SANTO; AQUINO, 2015; 

MENDES et. al., 2010). 

Justifica-se a proposta desse estudo por entender que o acompanhante, de 

preferência familiar, ser fundamental no processo de recuperação do idoso 

hospitalizado, por conhecer suas necessidades, histórico de saúde e por ser uma 

segurança emocional. Assim, torna-se relevante compreender a importância deste 

acompanhante familiar no processo de recuperação do paciente idoso hospitalizado.  

Neste sentido, questiona-se: de que forma a presença do acompanhante 

familiar traz benefícios na recuperação do idoso hospitalizado? Pois o 

acompanhamento ao idoso hospitalizado é de suma importância para a garantia de 

qualidade do cuidado. 

Neste contexto, o estudo tem como objetivo geral: compreender a influência 

que a presença do acompanhante familiar causará no processo de recuperação do 

idoso hospitalizado; e os objetivos específicos: descrever os benefícios do 

acompanhamento familiar; registrar a situação de abandono do idoso hospitalizado; 

identificar na literatura estudada o papel do enfermeiro no processo de recuperação 

do idoso hospitalizado. 

A pesquisa proposta através deste trabalho foi classificada como descritiva, 

com abordagem qualitativa por meio de um estudo bibliográfico com busca de 

artigos e documentos. Através de uma seleção dos artigos utilizados, foi realizado 

um levantamento na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) no período 

de outubro de 2017, conforme o cronograma. As palavras chave para pesquisa 

foram “Enfermagem”, “Idoso”, “Hospital” e “Acompanhante”, utilizados 

associadamente através do operador lógico booleano “AND”. As buscas foram 

conduzidas por meio da BVS, foi usado na filtragem os artigos que se apresentaram 

disponíveis com o texto completo, recorte temporal dos últimos dez anos (2008-

2017), no idioma português e nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), do Banco de Dados em Enfermagem 

(BDENF) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Os 

artigos que não atenderam a esta filtragem foram excluídos. Foi também utilizado 
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como base para elaboração deste trabalho Livros, Manuais e Portaria do Ministério 

da Saúde.  
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2. HOSPITALIZAÇÃO DO IDOSO: O ACOMPANHAMENTO FAMILIAR COMO 

INFLUÊNCIA NA RECUPERAÇÃO  

 

A hospitalização é um processo que inevitavelmente os idosos em algum 

momento de suas vidas irão vivenciar, são ocasionadas por mudanças fisiológicas e 

morfológicas que podem resultar em patologias, fato comum no processo do   

envelhecimento.  De acordo com o nível de complexidade, essas patologias causam    

dependência, necessitando assim de um acompanhamento tanto no meio hospitalar 

quanto em domicilio. (TEIXEIRA et. al., 2013). A hospitalização causa no idoso e 

familiar um sofrimento recíproco: o idoso por estar saindo do seu contexto familiar 

perde sua autonomia e liberdade; já o familiar sofre por querer estar junto do seu 

ente querido e até mesmo por insegurança. (CHERNICHARO; FERREIRA, 2015).  

Em pesquisas realizadas com grupos etários, foi observado que a média de 

internação nacional entre os idosos foi 3 vezes maior em relação aos outros grupos 

etários, também foi observado que a média de dias de permanência na rede 

hospitalar foram significantes com uma recuperação mais lenta e difícil, como 

também os custos com o tratamento foram maiores, conforme mostra a tabela 1. 

(SIMÕES, 2016). 

 

Tabela 1: Tabela de Comparativo de média de internações de idosos em relação a 

outros grupos etários 

Grandes 

Regiões 

Estrutura Relativa 

(%) 
Média das internações 

Gasto médio das 

internações 

 (R$) 

Média de internação na 

rede hospitalar (dias) 

0 a 14 

anos 

60 anos 

ou mais 

0 a 14 

anos 

60 anos ou 

mais 

0 a 14 

anos 

60 anos  

ou mais 

0 a 14 

anos 

60 anos ou 

mais 

Brasil 25,5 10,0 4,1 12,5 911,1 1245,8 4,8 7,6 

Norte 32,7 6,0 4,7 13,1 630,6 864,2 4,5 5,9 

Nordeste 28,4 9,1 4,3 11,9 723,9 958,7 4,5 6,3 

Sudeste 23,1 11,2 3,7 11.4 1094,9 1434,3 5,2 9,4 

Sul 23,0 11,5 4,5 15,7 1146,4 1346,7 4,9 6,5 

Centro-Oeste 25,6 8,2 4,5 15,2 892,1 1075,6 4,6 6,0 

Fonte: Simões, 2016. 

 

Segundo Silva et. al. (2008), a perda de contato com parte da família ocorrida 

devido à internação causa no idoso uma desestrutura física e emocional, já os 

familiares são afetados porque a hospitalização acaba mudando a estrutura familiar 
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onde ocorre um sentimento mútuo entre os membros. Sendo assim, evidencia-se o 

benefício do acompanhamento tanto para o idoso, quanto para o familiar:  

“A família considera benéfico permanecer ao lado do doente, não apenas 

pelo fato de poder oferecer-lhe apoio emocional e instrumental, mas 

também por razões ligadas às suas próprias necessidades, como se sentir 

bem estando junto ao doente”. (Silva et. al., 2008, p.302). 

 

Dentro deste contexto, o Estatuto do Idoso no Capítulo IV, artigo 16, concede 

aos “idosos maiores de 60 anos direito de um acompanhante em unidade hospitalar, 

devendo os órgãos de saúde proporcionar as condições adequadas para sua 

permanência em tempo integral, segundo o critério médico”. (BRASIL, 2003). 

Ocorre um grande impacto na família diante da hospitalização do idoso 

porque existe a necessidade de um membro familiar acompanhá-lo durante a 

internação, desta forma, é inserida a figura do acompanhante familiar. (CHIBANTE; 

SANTO; AQUINO, 2015). 

O acompanhante pode ser um cuidador formal: aquele que presta cuidados 

com remuneração e poder de decisão reduzido e realizam tarefas incumbidas pela 

família; ou um cuidador informal: normalmente um familiar ou alguém do círculo de 

relações sociais, escolhidos pelo familiar, mas com algum poder decisório. 

(CHERNICHARO; FERREIRA, 2010).  

Neste estudo o objetivo foi baseado no acompanhante familiar, segundo 

Beuter et. al. (2009, p. 31): “A presença do familiar acompanhante na figura da mãe, 

esposa (o), filhos pode ser um fator positivo na ação terapêutica dos doentes, pois 

esse vínculo tende a propiciar segurança e manter a estabilidade emocional”. Vários 

estudos comprovam que a presença do familiar é importante para a área emocional 

do idoso porque a sua presença o transmite segurança. Segundo Beuter et. al. 

(2009), a presença da família junto ao idoso hospitalizado faz com que ele se sinta 

valorizado e isto o encoraja a reagir de maneira mais objetiva à doença que o 

hospitalizou. A demonstração de afeto deste acompanhante é capaz de encorajar e 

transmitir força e otimismo ao idoso hospitalizado. E quando esses acompanhantes 

são familiares mais próximos com vínculo afetivos maiores, isso se torna um 

elemento favorável na ação terapêutica dos doentes, porque esse elo proporciona 

segurança e estabilidade emocional. (CHIBANTE; SANTO; AQUINO, 2015). 
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 Este suporte emocional auxilia na identificação e atendimento das 

necessidades do paciente, como também facilita a comunicação e assegura o 

atendimento de toda equipe prol de uma evolução clínica. (CHERNICHARO; 

FERREIRA, 2015).  

A mudança de ambiente pode gerar no idoso sentimento de medo, 

insegurança e outros, mas a presença do familiar junto a este idoso pode atenuar 

este sentimento trazendo-lhe segurança, particularmente no período da noite onde o 

idoso se sente mais inseguro. O fato do acompanhante já estar acostumado com 

suas preferências e conhecer os seus gostos seria um agente facilitador para a 

recuperação. Somente o fato de o idoso estar acompanhado já pode auxiliar muito a 

enfermagem, trazendo informações sobre alguma alteração no desenvolvimento do 

paciente. (MENDES et. al., 2010). 

O tempo prolongado do familiar acompanhante dentro do ambiente hospitalar 

acaba tendo como consequência o seu envolvimento na prática de cuidados, 

tornando-se assim um aliado da enfermagem na identificação de mudanças no 

estado físico e emocional do seu familiar. Eles contribuem com a higienização do 

paciente, na alternância de decúbito e na vigilância em relação aos equipamentos ao 

enfermo, sinais de dor, desconforto e agitação. (BEUTER et. al., 2009).  

No que diz respeito aos cuidados diários, o acompanhante auxilia a equipe de 

enfermagem participando dos cuidados pessoais ao idoso; deixando claro que a 

responsabilidade do paciente é da equipe de enfermagem. Desta forma, a 

participação do acompanhante nos cuidados não deve ser vista com o intuito de 

substituir a enfermagem, mas deve ser valorizada, respeitando seus limites e com o 

intuito de envolvê-lo. Essa participação é observada nos cuidados de baixa 

complexidade e também na higiene pessoal deste paciente, tais como: pentear 

cabelos, ajudando na higiene oral, cuidar da pele, cortar unhas, fazer a barba, 

auxiliando na alimentação e na ingestão de líquidos, e sendo possível ao paciente, 

também ajuda na deambulação. (TEIXEIRA et. al., 2013).  

Percebe-se que o envolvimento deste acompanhante familiar nos cuidados   

torna-se uma importante oportunidade   para o aprendizado e cuidado a este idoso, 

dentro da unidade hospitalar e também após alta, é uma possibilidade de aprender 

através da orientação da equipe de enfermagem. (VIEIRA; ALVAREZ; 

GONÇALVES, 2009). 



18 
 

 

A importância do familiar acompanhante no processo de hospitalização se 

deve ao fato que ele será o maior responsável pelo cuidado ao idoso após a alta 

hospitalar. Portanto, a forma como cuidará do idoso terá grande influência na 

recuperação e consequente retorno a sociedade de forma mais rápida (MENDES et. 

al., 2010). 
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3. A SITUAÇÃO DE ABANDONO DO IDOSO HOSPITALIZADO 

 

O ambiente hospitalar muitas vezes proporciona ao idoso alguns problemas 

como: confinamento no leito, carência afetiva, afastamento dos laços religiosos e 

culturais, e principalmente, o distanciamento de familiares e amigos. Este ambiente 

acaba se tornando um espaço traumático e que pode influenciar na resposta 

terapêutica deste paciente internado. (BORGES; VARGAS, 2011). 

 Espera-se que durante o período de internação, em especial de idosos, que a 

família seja um membro presente e participativo no cuidado do paciente. Vários 

estudos comprovam a participação do familiar como um fator benéfico na 

recuperação do mesmo, mas nem sempre isto acontece. (BORGES; VARGAS, 

2011). 

A presença do familiar tem uma grande importância para o idoso e 

consequentemente a ausência destes acaba comprometendo o tratamento, 

tornando-os frágeis e até reduzindo as chances de sobrevivência, porque para ele (o 

idoso) a família tem um valor maior que a do profissional de saúde. (MENDES et. al., 

2010). 

A ausência de um acompanhante é sentida pelo idoso através de pequenos 

gestos que para nós são considerados simples como conversar, essa ausência 

também é sentida na hora de praticar atividades diárias, devido um grande número 

de idosos hospitalizados possuírem algum tipo de dependência e necessitarem de 

ajuda. (BORGES; VARGAS, 2011). 

 Para Sousa, Carvalhais e Carvalhais (2012, p.649) o envolvimento da família 

nos cuidados é considerado essencial: 

“O não envolvimento da família é referido pelos enfermeiros de cuidados 

continuados, pois sem a família, mesmo que se prestem cuidados ideais de 

enfermagem, haverá sempre algo em falta: o apoio e compreensão das 

pessoas mais significativas.”  
 

O idoso percebe o descaso e desinteresse por parte do familiar e isto lhe 

causa um grande sofrimento, também traz à tona a insegurança e o medo de ficar 

sozinho, o sentimento de baixa autoestima é notório porque acham que atrapalham 

a vida de seus familiares e se acham sem utilidade, alguns se sentem até excluído 

pelos familiares (TAVARES et. al., 2010).  
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Ainda segundo Tavares et. al. (2010) alguns familiares se sentem 

desobrigados da responsabilidade de acompanhar os idosos hospitalizados, o que 

acaba gerando um sofrimento psíquico nestes idosos hospitalizados e 

desacompanhados. A situação de abandono dificilmente irá influenciar positivamente 

na recuperação desses pacientes. Esse abandono ocorre não somente na clínica 

médica, mas também é observado em outras áreas hospitalar e faixa etária, porém 

se torna perceptível ao idoso pelo fato deles terem direito ao acompanhante.  

Mendes et. al. (2010) descreve alguns fatores como sendo o responsável                                                                     

pelo abandono de idosos em instituições hospitalares, dentre eles: fatores 

econômicos, sociais e emocionais, são algumas das causas que podem explicar a 

permanência ou ausência na hospitalização. Dentre os fatores econômicos: a 

distância pode resultar em ameaça à segurança financeira da família; fatores sociais: 

por diversos motivos nem sempre a presença do acompanhante é desejada pelo 

idoso hospitalizado e fatores emocionais: o doente hospitalizado fica preocupado 

com o fato de sua doença resultar em dor ou sofrimento ao acompanhante (BEUTER 

et. al., 2009). 

O abandono fica evidenciado muitas vezes quando há uma convocação da 

família para a alta do paciente, alguns não demonstram interesse em ter o familiar 

internado de volta ao lar e esse fato se explica pelo medo e insegurança em cuidar 

em casa, porque acha que o aprendizado durante o período de internação foi pouco. 

(SOUSA, CARVALHAIS, CARVALHAIS; 2012).  

Essa rejeição em relação ao retorno do familiar hospitalizado ao lar se torna 

perceptível para a equipe de enfermagem no momento da alta e isso gera 

frustração, porque nota-se que os cuidados prestados com dedicação ao longo do 

tratamento se perdem por falta de cooperação nos cuidados, se tornando uma das 

causas de depressão no idoso e como consequência, a sua morte (MENDES et.al., 

2010). 

O abandono do idoso pode ocorrer não somente com a ausência do familiar, 

mas também com o cuidado ineficiente, inexistente ou inadequado, onde os 

familiares não estão dispostos a participar, onde não existe um interesse em se 

envolver nos cuidados (MENDES et.al., 2010). 

Segundo Sousa, Carvalhais e Carvalhais (2012, p.649) “até pode haver 

presença física ou acompanhamento, mas os doentes estão ali, à espera que as 
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senhoras do apoio ou enfermeiras venham”. Neste caso, existe a presença do 

familiar acompanhante, porém não existe uma participação deste acompanhante nos 

cuidados. 

Para Szareski, Beuter e Brondani (2010) o abandono fica evidente quando os 

acompanhantes se mostram descomprometidos com o paciente e isto se torna 

notório quando estes não comunicam alterações clínicas do doente, não 

permanecem próximos a ele ou não assumem alguns cuidados. 

  A família é o principal responsável pelo cuidado ao membro adoentado, 

quando ocorre o abandono e omissão neste cuidado, ela é requerida pela sociedade 

e também pode ser cobrada judicialmente a inexistência desta assistência (BEUTER 

et. al. 2009). 

Para defender, regular e garantir os direitos das pessoas com idade igual ou 

superior a 60 anos, em 1° de outubro de 2003, foi criado o Estatuto do Idoso - LEI 

10741/03, na qual estabelece leis que protege o idoso em ambiente familiar e em 

toda sociedade (BRASIL, 2003, Art.3°).  

“Art.3° É Obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 

Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito 

à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 

dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária”. 

 

 Quando o familiar abandona um idoso dentro de uma instituição hospitalar 

ele está descumprindo a efetivação de vários direitos citados no artigo 3°do Estatuto 

do Idoso, tais como: o direito à dignidade, ao respeito e a convivência familiar. 

      Dando continuidade com o Estatuto do Idoso, no art. 98° estabelece leis 

mais específicas em relação ao abandono do idoso com punições aos responsáveis 

na qual assegura que: “Art. 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, 

entidades de longa permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades 

básicas, quando obrigado por lei ou mandado: pena - detenção de 6 (seis) meses a 

3 (três) anos e multa”(BRASIL,2003, ART.98). No Brasil, infelizmente a triste realidade 

que vivemos hoje é que para ser respeitado o idoso precisa de leis que o ampare. 

 O Estatuto do Idoso ainda ressalta no Art. 47. Sobre as linhas de ação da 

política de atendimento ao idoso no item a seguir: “IV – serviço de identificação e 

localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em hospitais e 

instituições de longa permanência” (BRASIL, 2003, Art.47). Para alguns familiares 
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que esperam ficar na impunidade diante do abandono de um familiar, o Estatuto do 

Idoso estabelece que dentro de suas políticas de ação, deverá existir um serviço de 

busca pelos responsáveis e parentes dos idosos em situação de abandono em 

hospitais ou instituições como asilo.                                                                                                                             
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4. O PAPEL DO ENFERMEIRO NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DO 

IDOSO HOSPITALIZADO 

 

O hospital para o idoso internado acaba se tornando um lugar estranho e 

ameaçador, pois ele se encontra longe de casa e de seus laços familiares, pode 

estar diante de um diagnóstico na qual lhe proporcionará um longo período de 

hospitalização, onde por muitas vezes se tornará limitado e dependente devido à 

doença lhe causando perda de sua autonomia (LEITE; HISAKO; GONÇALVES, 

2009). Diante do exposto, Leite, Hisako, Gonçalves (2009, p.111) afirmam que: 

“Em tal cenário, cabe à enfermagem estar atenta e procurar amenizar essa 

situação, demonstrando segurança, respeito e compreensão e, ao mesmo 

tempo incentivando a recuperação da autonomia pela prática possível do 

auto-cuidado”. 

 

Para os familiares, estar diante de um parente idoso hospitalizado e 

dependente, é um processo nas quais muitos não estão preparados para enfrentar, 

porque se torna uma situação difícil e exige uma reestruturação familiar para o 

cuidado a este ente querido. A família se encontra perdida e insegura e precisa ser 

orientada, dentro deste contexto o papel do enfermeiro é essencial (VIEIRA; 

ALVAREZ; GIRONDI, 2011). “Nessa situação, a conduta do enfermeiro é colocar-se 

à disposição do acompanhante, procurando amenizar a situação, reforçando as 

orientações do cuidado para que ele se torne mais seguro” (VIEIRA; ALVAREZ; 

GONÇALVES, 2009, p.648). 

O enfermeiro estará auxiliando, orientando e oferecendo meios para que a 

família possa se adaptar a sua nova realidade. Através de uma educação em saúde, 

a família é inserida gradativamente nos cuidados ao idoso hospitalizado visando o 

cuidado em domicílio após a alta hospitalar (VIEIRA; ALVAREZ; GIRONDI, 2011).  

Para Mendes et. al. (2010, p.449) existe a necessidade de orientações para o 

cuidado em domicílio e afirma que: 

“o cuidado da Enfermagem deve fornecer suporte educativo ao idoso e á 

sua família para a continuidade do cuidado em longo prazo, que deve ser 

planejado a partir da hospitalização e dirigido para oferecer alternativas ao 

segmento, por meio do cuidado domiciliar”. 
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 O Enfermeiro ao traçar um plano de cuidados ao idoso hospitalizado, ele deve 

ser realizado respeitando a individualidade daquele paciente e observando a forma 

única em que ele vive o seu modo de envelhecimento e se baseando no princípio da 

integralidade (MENDES et. al. 2010).   

Também deve ser pensada uma forma de introduzir o acompanhante nos 

cuidados tornando-o um parceiro da enfermagem, essa participação é vista de forma 

positiva do ponto de vista da enfermagem, porque estará auxiliando nos cuidados; e 

também do familiar, visto que ajudará na manutenção da integridade emocional do 

idoso (BORGES; VARGAS, 2011). Porém alguns profissionais se mostram 

contrários à ideia de incluir os familiares no plano de cuidados, diante desta atitude o 

profissional perde uma boa oportunidade de aproximação com o familiar e o doente 

hospitalizado (SILVA et. al. 2008).  

Segundo Mendes et. al. (2010, p.452), ao integrar o acompanhante nos 

cuidados, existe um sentimento recíproco de satisfação entre familiar e idoso 

hospitalizado, por isso ressalta que: 

“Os profissionais de saúde, quando capacitam e integram o idoso e a família 

no processo de cuidar, proporcionam ao idoso uma participação ativa de 

seus cuidados e tratamento, contribuindo para que ele aceite melhor o 

internamento, e ao acompanhante a segurança durante a hospitalização”. 

 

A família deve ser vista pela equipe de enfermagem como uma aliada,  

porque é um recurso na qual oferece uma segurança emocional onde o paciente 

pode reiterar e muitas vezes, resgatar a sua importância no tratamento, 

consequentemente reinvestindo nas possibilidades de recuperação (MENDES et. al., 

2010). 

 Diante da hospitalização de um familiar é importante a aproximação entre os 

profissionais da enfermagem e a família, porque desta forma podem trocar 

experiências e aprender de forma recíproca, mas para isso é necessário que haja o 

incentivo do enfermeiro para uma interação entre familiar e equipe (SZARESKI; 

BEUTER; BRONDANI, 2010). 

Segundo Vieira, Alvarez, Gonçalves (2009) o enfermeiro deve observar as 

condições emocionais do acompanhante familiar no momento de dar as orientações 

e se perceber que o mesmo se encontra instável emocionalmente, suas ações de 
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enfermagem devem ser voltada para esse acompanhante com o intuito de apoiá-lo 

emocionalmente.   

  Existe a necessidade de ser realizado um trabalho de educação em saúde 

com os familiares com o intuito do cuidado familiar após alta, visando à continuidade 

do tratamento iniciado em âmbito hospitalar (MENDES et. al., 2010). Ainda dentro do 

hospital, é iniciado com os familiares do idoso internado o processo de educação em 

saúde, onde estarão praticando o cuidado de forma segura e eficaz, na qual serão 

realizados em domicílio, evitando maior dependência do idoso como também uma 

sobrecarga para o acompanhante (CHERNICHARO; FERREIRA, 2015).            

 Nos casos onde os idosos possuem doenças crônicas e possivelmente 

necessitarão de cuidados específicos em domicílio por um longo tempo, se tornam 

ótimas oportunidades para o enfermeiro desenvolver a educação em saúde, através 

de atividades de supervisão e observação do cuidado ao doente (BEUTER et. al., 

2009). 

 Para o desenvolvimento da educação em saúde, faz-se necessário que o 

acompanhante entenda de forma clara e objetiva as orientações que lhe serão 

prestadas pelo enfermeiro. Para isso o uso correto da comunicação se torna 

importante, visto que, o acompanhante precisa entender o que está sendo informado 

para que as suas dúvidas sejam sanadas.  

Existe um grande questionamento por parte da família e do paciente internado 

a respeito da linguagem técnica da equipe de enfermagem e de saúde. Por não 

entenderem o que está sendo mencionada pela equipe de saúde, a linguagem 

técnica se torna motivo de angústia para a família.  

Portanto, ao abordar um familiar para trazer-lhes orientações, o enfermeiro 

deve considerar o conhecimento do acompanhante, valorizando a bagagem histórica 

e cultural que cada um traz consigo, o nível de escolaridade é um ponto que também 

deve ser observado e respeitado (BEUTER et. al., 2009). 

Diante da importância da linguagem usada nas orientações ao familiar, 

Chibante, Santo, Aquino (2015), vem reafirmar que: 

“uma vez identificado esse baixo nível de escolaridade, o enfermeiro deve 

orientar o familiar sobre os cuidados com o idoso, usando uma linguagem 

compreensível por meio de recursos didáticos que visem facilitar o processo 

de ensino aprendizagem, fazendo com que o familiar acompanhante 
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desenvolva o anseio por aprender e de perceber-se como sujeito desejante 

do saber”. 

 

Para Leite, Hisako, Gonçalves (2009) a comunicação é uma forma de haver 

uma interação entre os profissionais de enfermagem e o idoso hospitalizado. Através 

do diálogo criam-se laços que ajudarão na prestação do cuidado 

Diante deste contexto, existe a necessidade de intervenções de saúde na 

qual promova ações de educação permanente envolvendo profissionais de saúde 

com o intuito de melhorar a integração entre profissionais de saúde, familiares e o 

idoso hospitalizado (CHIBANTE; SANTO; AQUINO, 2015). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o aumento da expectativa de vida no Brasil e no mundo também houve 

um grande crescimento de número de idosos que devido a questões fisiológicas 

passam pelo processo de hospitalização. Devido à dependência e a necessidade de 

cuidados, ficou notório no decorrer desta pesquisa que a presença do 

acompanhante ao idoso hospitalizado tem uma grande influência em sua 

recuperação. Tendo em vista que a família é um suporte emocional desse idoso e 

que a sua ausência pode trazer consequências ao tratamento. 

Através desta pesquisa foi observada que a presença do acompanhante 

familiar torna-se relevante para o idoso hospitalizado por ser uma extensão do lar 

em um ambiente desconhecido para o idoso, por ser um auxiliador nos cuidados 

simples e também um agente facilitador na qual estará auxiliando a equipe de 

enfermagem quanto ao jeito e gostos do paciente. 

Portanto, a ausência deste acompanhante por diversos motivos deve ser 

questionada, por trazer sérias complicações no tratamento deste idoso. A depressão 

e desistência do tratamento e consequentemente a morte são algumas das sequelas 

do abandono. Porém de encontro com esta triste realidade existem leis que 

protegem o idoso do abandono em ambiente hospitalar e devem ser acionadas 

sempre que necessárias. 

Dentro do contexto desta pesquisa foi observado que o enfermeiro 

desempenha o papel de orientador, onde estará esclarecendo as dúvidas dos 

familiares concernentes ao tratamento, também desempenha o papel de educador; 

onde existe a necessidade de um trabalho de educação em saúde, onde estará 

inserindo a família nos cuidados visando o cuidado em domicílio. Portanto por estar 

lidando com o público, existe a necessidade de uma linguagem acessível ao público 

atendido, que seja de fácil compreensão. 
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