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DIAGNÓSTICOS DE ENFEMAGEM E NECESSIDADES HUMANAS DOS PACIENTES 

IDOSOS (NOTA PRÉVIA). Thanize Prates da Rosa, Elizane Giordani Lemos, Carolina Giordani da 

Silva, Maria da Graca Oliveira Crossetti (orient.) (UFRGS). 

A Organização das Nações Unidas considera o período de 1975 a 2025 como a Era do Envelhecimento. A velhice é 
um período da vida em que acontecem mudanças importantes como a diminuição da função de vários órgãos, as 

perdas cognitivas e os altos índices de doenças crônicas, condições que caracterizam o idoso como quem mais utiliza 

os serviços de saúde. Este cenário exige dos profissionais de saúde o desenvolvimento de modelos de atenção e torna 

imperativo conhecer o modo de ser e estar do idoso. Objetiva-se com esse estudo identificar os diagnósticos de 

enfermagem e respectivas necessidades humanas prevalentes no idoso internado em unidades de clínica médica e 

verificar a associação entre as variáveis demográficas e as variáveis diagnósticos de enfermagem e necessidades 

humanas desses pacientes. Trata-se de um estudo transversal retrospectivo, que terá como campo de estudo as 

unidades de Internação de Clínica Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Constituirá a população 

do estudo os prontuários de pacientes idosos, com idade igual ou superior a 60 anos, internados nas unidades campo 

de estudo, no período de junho a dezembro de 2006. A amostra será do tipo probabilística aleatória simples e 

compreenderá 384 prontuários. As unidades de análise serão as listas emitidas pelo Sistema Informatizado de 

Prescrição de Enfermagem do HCPA. Para processamento dos dados será utilizado o programa estatístico SPSS. A 
análise será feita a partir de estatística descritiva e do teste de significância de X² (qui-quadrado) para se verificar a 

associação entre as variáveis do estudo, seguida de discussão dos resultados, com base no referencial teórico próprio 

do tema. Projeto aguardando parecer do comitê de ética da instituição campo de estudo - Grupo de Pesquisa e Pós-

Graduação do HCPA (GPPG/HCPA). Será assinado pelo pesquisador responsável o termo de responsabilidade para 

manuseio de prontuário. 
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