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A Enfermagem é uma área do conhecimento cujo exercente dedica-se ao cuidado de pessoas e embora muitas transformações e mudanças tenham ocorrido nesta profissão, muito ainda há para ser realizado merecendo destaque o cuidado de enfermagem direcionado ao idoso assim como a aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), que é uma ferramenta que valoriza e destaca a Enfermagem enquanto disciplina científica e independente. Este estudo trata-se de uma nota prévia de projeto de dissertação de mestrado que tem por objetivos: construir um instrumento para coleta de dados a ser utilizado no atendimento ao idoso internado em uma unidade de clínica médica; realizar, com enfermeiras assistenciais e docentes, da gerontologia e áreas afins, a validação do conteúdo do instrumento construído; testar, junto aos idosos internados na Unidade de Clínica Média do HU/FURG, o instrumento de coleta de dados desenvolvido para verificação de sua operacionalidade na prática; identificar os diagnósticos de enfermagem presentes nos idosos pesquisados. Será desenvolvida uma pesquisa do tipo metodológica e serão consideradas as duas primeiras fases do Processo de Enfermagem ou SAE: o Histórico de Enfermagem e a Identificação dos Diagnósticos de Enfermagem. Este estudo será constituído de quatro etapas: 1) construção de um instrumento do tipo escala Likert; 2) validação do conteúdo do instrumento inicial; 3) construção e testagem clínica do Histórico de Enfermagem; 4) identificação dos Diagnósticos de Enfermagem mais presentes nos idosos internados na UCM do HU com base na Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta e na Taxonomia II da North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). Como principal relevância deste estudo para a profissão Enfermagem destaca-se a necessidade em levantar reflexões sobre a implementação da SAE voltada aos idosos, na busca de uma prática alcançável pelas enfermeiras e, principalmente, poder contribuir para uma melhor qualidade do cuidado aos idosos. 



