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DESAFIOS DE ENFERMEIROS NO CUIDADO DOMICILIAR  A 
IDOSOS: Revisão em tempos de Covid-19 

Diante da situação atual no mundo, marcada por uma importante crise na
saúde pública, foi caracterizada então pela pandemia da doença do novo
coronavírus (COVID-19). O cuidado domiciliar exige conhecimentos técnicos e
científicos que ultrapassam, pois adentrar na residência e desenvolver as
ações de cuidados preventivos exigem muito mais do que saber e agir. Isso
porque o cuidado é realizado em um espaço de domínio do paciente e sua
família, e o profissional de saúde é um mero convidado (TONIN et al., 2020)
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Para o enfrentamento das situações ocasionadas pela pandemia, foram
percebidas algumas estratégias utilizadas pelos clientes : prática da
meditação; realização de vídeo chamadas com familiares e amigos;
acompanhamentos médicos por teleconsulta; realização de práticas de
atividade física através de plataforma online com profissional habilitado e
vídeos de danças, favorável para a mente e o corpo . Com isso, é articulado
que a rotina de idosos foi afetada , de modo que o profissional de saúde se
tornasse mais presente .Com diversas restrições sanitárias estão sendo
retomadas suas atividades. Para isso é importante frisar a necessidade para
se obter a continuidade na pesquisa e relatar os desafios enfrentados por
enfermeiros com os idosos neste tempo de pós covid-19.

(Texto)

Analisar os desafios de enfermeiros no cuidado domiciliar a idosos em revisão
em tempos de Covid-19 com o propósito da promoção de saúde, medidas
preventivas de agravos, tratamento e a reabilitação em duas empresas
especializadas de atendimento domiciliar a idosos em Salvador, Bahia.

Trata-se de um estudo reflexivo, descritivo, tipo de relato de experiência , com
vivências de enfermeiros em visitas domicialirias produzido com base em
leituras correlacionadas com a área abordada, disponibilizadas através de
busca online de artigos nacionais e internacionais ,entre 2012 a 2020. A
população estudada foram os idosos , que adiante da pandemia foi o publico
alvo e necessitam de cuidados de enfermagem em domícilio.

Conclui-se, pois, que a atuação do enfermeiro no cuidado domiciliar é
fundamental e ampla. As ações relacionais e educacionais se destacam,
sendo necessárias inclusive nos atendimentos técnicos, mas assim executará
suas ações interacionais ,assistenciais e administrativas, a fim de analisar a
potencialidade desse profissional em avaliar seus desafios vivenciados neste
tempo de Covid-19.
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