
Pediatria e geriatria

Algumas dicas de especialistas para o cuidado de pacientes 
no início e no fi m do ciclo vital 
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Na Enfermagem, os cuidados nos primeiros 

e nos últimos anos do ciclo vital requerem 

atenção, tratamentos especializados e têm 

em comum a importância da participação da família 

na sua relação com os cuidados de Enfermagem. No 

caso do tratamento pediátrico, os cuidados podem ser 

realizados desde o nascimento no atendimento domi-

ciliar. Em muitos casos, têm início ainda no ambiente 

hospitalar, para que profissionais, familiares e pacien-

tes se adaptem aos cuidados que serão executados no 

domicílio.

“A valorização da família tem demonstrado que tra-

zê-la para participar é tão importante quanto ofertar 

o próprio cuidado à criança e ao adolescente”, afir-

ma Maria Cândida de Carvalho Furtado, professora 

do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e 

Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto, da Universidade de São Paulo.

Maria Cândida explica que o pré-natal do homem (ma-

rido ou companheiro) também tem sido recomendado 

na assistência à mulher e ao feto durante a gestação. 

Ela também afirma que a qualificação da equipe de 

Enfermagem é imprescindível para atender a mulher 

no decorrer do pré-natal e a mulher e a criança no mo-

mento do parto.

A Enfermagem participa ativamente junto à criança na 

escolha dos alimentos, verificando suas preferências 

e limitações, atendendo à dieta prescrita pelo médico. 

“A equipe também contribui incentivando a aceitação 

da dieta através de atividades lúdicas”, explica Ales-

sandra Guilherme, chefe de Enfermagem no Hospital 

São Luiz Unidade Jabaquara, em São Paulo (SP). 

Doenças de crianças e adolescentes
Características sazonais podem definir o aparecimento de en-

fermidades na infância. Até os 12 anos de idade, nos meses 

de dezembro e janeiro, é mais comum que as crianças tenham 

doenças do trato digestório. Entre abril e junho, devido ao 

tempo seco e ao período escolar, a prevalência maior é de 

doenças respiratórias. Para tais cuidados, a Enfermagem também 

fornece orientações à criança e aos familiares sobre cuidados bási-

cos, tais como lavagem das mãos, higiene, hidratação e alimenta-

ção balanceada.

Desde quando a criança entra em idade escolar, pode-se desenvol-

ver uma articulação entre os profissionais de Enfermagem e a ins-

tituição de ensino. Segundo Maria Cândida de Carvalho Furtado, 

da EERP, na adolescência há ainda possibilidades de necessidade 

de tratamento de saúde para obesidade, drogadição, doenças sexu-

almente transmissíveis e gravidez na adolescência. 

 “A valorização da família 

tem demonstrado que trazê-

la para participar é tão 

importante quanto ofertar o 

próprio cuidado à criança e 

ao adolescente

 Maria Cândida de Carvalho 

Furtado, professora da EERP

“A atenção com os alimentos corretos deve fazer parte do 

cuidado pediátrico”
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“A atuação da equipe de Enfermagem deve estar voltada 

para ações que permitam fortalecer a relação do adolescente 

com a unidade de saúde, enquanto estratégia para promoção 

à saúde e redução de riscos. Dentro do contexto hospitalar, 

de média ou de alta complexidade, as doenças crônicas como 

asma, diabetes, câncer, fibrose cística e doenças pulmonares 

decorrentes da prematuridade vêm ganhando espaço ao lon-

go dos anos”, defende.

Conhecer as fases do desenvolvimento e as habilidades espe-

radas para cada faixa etária torna o profissional de Enferma-

gem capacitado para identificar o cuidado mais apropriado, 

seja ele físico ou mental. “A criança e o adolescente possuem 

especificidades que devem ser levadas em conta no momento 

do cuidado”, completa Maria Cândida.

Atenção na velhice
Fernanda Amendola, doutora em Ciências da Saúde pelo De-

partamento de Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo, comenta que a família tem um im-

portante papel de reforço e manutenção da saúde do idoso, su-

pervisionando as medicações e a alimentação, além de detectar 

precocemente alterações cognitivas, como a perda de memória 

recente. “Os profissionais de Enfermagem devem olhar a fa-

mília não apenas como um apoio à assistência ao idoso, mas 

também como objeto de atenção dos seus cuidados”, afirma.

No caso de idosos que não contam com integrantes da famí-

lia em seu cotidiano por viverem sozinhos, ela afirma que “é 

preciso pensar não apenas na assistência à saúde, mas princi-

palmente no suporte social, já que muitas vezes esses idosos 

podem necessitar de auxílio nas atividades básicas e instru-

mentais da vida diária”.

Quanto à alimentação, os cuidados não se referem apenas às 

orientações nutricionais, pois o envelhecimento pode trazer re-

dução da capacidade funcional, dependência e gerar limitações 

que envolvam a compra dos alimentos, o preparo e até o pró-

prio ato de se alimentar. Nesse contexto, Fernanda Amendola 

exemplifica a funcionalidade do serviço de “comida a domi-

cílio” que presenciou na região da Catalunha, Espanha, com 

o qual os idosos que moravam sozinhos e que tinham alguma 

incapacidade recebiam em casa suas refeições prontas e ade-

quadas às suas necessidades.

“Os profissionais de 

Enfermagem devem olhar a 

família não apenas como um 

apoio à assistência ao idoso, 

mas também como objeto de 

atenção dos seus cuidados

Fernanda Amendola, doutora em 

Ciências da Saúde

Cuidando da paciente do Hospital Geriátrico e de Convalescentes Dom Pedro II
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Já nos cuidados no lar, o profissional de Enfermagem deve 

montar um plano de ação no qual estratégias de qualidade e 

segurança garantirão o tratamento. “O processo do envelhe-

cimento, a dependência e a problemática do cuidador e do fa-

miliar do idoso devem ser de conhecimento dos profissionais 

de Enfermagem. O objetivo será sempre alcançar o máximo 

de independência, bem-estar e qualidade de vida ao idoso, ao 

cuidador e ao familiar”, explica a chefe de Enfermagem do 

Hospital Geriátrico e de Convalescentes Dom Pedro II, em 

São Paulo (SP), Célia Regina Genova Panício. 

Enfermidades da 3ª idade
Na terceira idade, o próprio processo de envelhecimento fa-

vorece o aparecimento de doenças crônicas e degenerativas, 

associadas ou não com a perda da funcionalidade e depen-

dência. Na atenção básica, o cuidado ao idoso deve compre-

ender o rastreio e a detecção precoce desses eventos, a fim de 

evitar o aparecimento ou agravamento deles.

As enfermidades mais comuns nessa fase da vida são cardio-

vasculares (hipertensão arterial sistêmica, doenças coronaria-

nas e o acidente vascular cerebral), metabólicas (diabetes) e 

respiratórias (enfisema pulmonar e doença pulmonar obstru-

tiva crônica, DPOC). Ainda há a osteoartrite, entre as doen-

ças musculoesqueléticas, e demências e o Mal de Alzheimer, 

entre as neuropsiquiátricas.

“No cuidado ao idoso em processo de senilidade, o profis-

sional de Enfermagem deve estar centrado em conhecimento 

cientifico sobre o processo de envelhecimento, ter gosto em 

ouvir, ser flexível, sensível, parceiro e respeitar as decisões 

do idoso, do familiar e do cuidador. A equipe de Enfermagem 

exerce papel de supervisão e educação, deve orientar o que 

fazer, como fazer e quando fazer”, explica Célia.

Nos cuidados paliativos, se o agravo do idoso estiver relacio-

nado a certos tipos de câncer fortemente associados a padrões 

genéticos, como os ginecológicos, por exemplo, o enfermei-

ro deverá orientar sobre os exames preventivos e traçar um 

plano de cuidados para esses familiares. A utilização de um 

genograma familiar pode ser muito útil para identificar vul-

nerabilidades nesses casos.

Cadastro de pacientes não identificados

O idoso sem retaguarda fa-
miliar é cadastrado no site 
da Secretaria de Estado a 
Saúde de São Paulo, que faz 
um trabalho investigativo 
do serviço social frente ao 
paciente e órgãos públicos, 
como cartórios, com o intui-
to de localizar familiares ou 
documentos do paciente.
A contribuição para docu-
mentar o paciente sem iden-

tifi cação é de toda a equipe. 
Às vezes, com a prestação 
de cuidados de higiene ou 
alimentação, o paciente se 
lembra da cidade onde nas-
ceu ou de seu próprio nome 
ou endereço de moradia. 
O cadastro pode ser consul-
tado na página: http://siste-
ma.saude.sp.gov.br/sgpni/
pacientes-listagem.php.
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