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ASSISTÊNCIA DA ENFERMAGEM NO PROCESSO DE  
ENVELHECIMENTO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

O envelhecimento é um processo natural, que se conceitua como um conjunto de 
alterações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e psicológicas em que todos vão 
passar. Na assistência o profissional da enfermagem é quem está na frente do cuidado, 
assim ele enxerga, age, interage e cuida do idoso (a). Segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) apontam que, em 2025, aproximadamente 1,2 bilhão de pessoas 
terão idade acima de 60 anos no mundo.
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Através do estudo observou-se que a assistência da enfermagem no processo de 
envelhecimento é de grande importância para a manutenção, valorização da 
autonomia e empoderamento desse grupo populacional, oferecendo assim sanar suas  
dúvidas, com o intuito de que esse público-alvo se sinta mais protegido. Além disso 
Sob sua responsabilidade  desenvolve ações como, promoção em saúde, educação, 
recuperação da saúde, buscando visualizar as necessidades específica, que acolham e 
cuidem dos mesmos de maneira adequada e individualizada, fornecendo apoio 
emocional e respeito, baseada em uma assistência ajustada a suas necessidades para 
que, tenham uma qualidade de vida melhor a cada dia.Identificar e descrever a importância da  assistência da enfermagem no  processo de  

envelhecimento.

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de abordagem qualitativa. Os 
descritores utilizados foram extraídos no Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e 
aplicados nas bases indexadoras da biblioteca virtual da saúde (LILACS, CUMED, IBECS 
e BDENF - Enfermagem). A estratégia de busca empregada foi: "Assistência de 
enfermagem” AND "Envelhecimento" AND "Idoso”. Os critérios de inclusão dos 
artigos foram: artigos publicados entre 2016-2021, nos idiomas português, inglês e 
espanhol. Os critérios de exclusão foram: revisões de literatura; artigos duplicados, 
pagos ou que não atendessem ao escopo da questão de pesquisa. Ao aplicar a 
estratégia de busca, foram encontrados 1.208 estudos. Após a seleção restaram 106 
artigos para a pré-seleção. A partir da leitura dos títulos e resumos, foram excluídos 
96 que não se encaixavam no objetivo dessa revisão. A amostra de análise foi 
composta por 10 artigos científicos, selecionados para compor os resultados.

O presente estudo mostrou que o envelhecimento é um processo natural em que 
todos vão passar e que  torna-se necessário o respeito  a esse grupo populacional e 
uma assistência de forma individualizada considerando os fatores biopsicossociais. 
Por essa razão, o profissional de enfermagem, em especial o enfermeiro(a) devem 
estar aptos a desenvolver assistência de qualidade  no impacto na atenção à saúde 
desse grupo populacional.
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