RESUMO
A presente monografia dispõe a importância do conhecimento sobre a longevidade cada vez
maior do ser humano e, diante disso a situação ambígua entre o desejo de viver em meio à
incapacidade e dependência. Ainda assim, o envelhecimento traz consigo inúmeras doenças
que requer do profissional de saúde um cuidado personalizado e específico. Diante disso, o
presente projeto tem por objetivo analisar a atuação do profissional na assistência de
enfermagem aos idosos, identificando o posicionamento que o enfermeiro tem ao deparar-se
com o idoso doente e debilitado. No presente projeto de pesquisa foi escolhido como caminho
à abordagem descritiva, bibliográfica, quali-quantitativa e estudo de campo. Conclui-se através
desta pesquisa que a interrelacionalização da enfermagem com a ação do cuidar, o cuidado e
a tecnologia, é entendê-la, não como uma prática reducionista na ação curativa e limitada, mas
sim, fundamentada na percepção do ser humano, o idoso, como pessoa com seus valores,
crenças e experiências.
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ABSTRAT
This monograph provides knowledge about the importance of increasing the longevity of human
beings and, before that, the ambiguous situation between the desire to live in the midst of
disability and dependency. Still, aging brings with it a number of diseases that requires the
health professional and personalized care specific. Therefore, this project aims to analyze the
performance of professional nursing care for the elderly, identifying the site that the nurse has to
be faced with the elderly and sick man. In this research project was chosen as the way to the
descriptive approach, literature, and qualitative and quantitative field study. It is through this
research that interrelated nursing care with the action of the care and technology, is to
understand it, not as a practice in reductionist and limited curative action, but, based on the
perception of human beings, the elderly as a person with their values, beliefs and experiences.
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