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Introdução: Trata-se de uma reflexão crítica sobre a população idosa na cidade de Taquara do Rio Grande do 

Sul, com base nas estratégias de saúde que o enfermeiro necessita desenvolver com o crescimento excessivo de 

idosos no Brasil e especificamente na região do Vale do Paranhana. Objetivo: Refletir criticamente sobre o 

crescimento da população idosa na cidade de Taquara/Rs, sobre o papel das competências assistenciais do 

enfermeiro diante do impacto do envelhecimento nesta comunidade. Metodologia: Trata-se de uma revisão 

narrativa onde foram utilizados dados do IBGE e consulta aos artigos científicos na base de dados SCIELO, 

incluindo artigos publicados de 2013 a 2017, em Língua Portuguesa contendo os seguintes descritores: Idoso, 

Saúde do Idoso e Assistência Integral à Saúde. Resultados: Constatou-se que conforme dados do IBGE 2010 a 

população idosa de Taquara, de 60 a 64 anos era de 2,1% homens e 2,2% mulheres da população habitacional, 

portanto a tendência é aumentar esse percentual até 2020 multiplicando os dados. O aumento da população idosa 

no Brasil apresenta um crescimento progressivo, o Rio Grande do Sul ocupa o segundo lugar no cenário 

brasileiro, tendo 10,5 % da população idosa em 2000. Esses dados mostram-se expressivos e denotam que 

necessita de subsídios para atuar diante dessa população. As estratégias de saúde estudadas para atender as 

necessidades específicas dos idosos são muitas, mas a qualificação das equipes de saúde, um melhor  

atendimento focado na consulta de enfermagem de forma integrativa e não focada na doença. Conclusão: 

Conclui-se que é importante o enfermeiro adquirir diferentes formas de estratégias em termos assistenciais, 

preventivos e de reabilitação que são necessários para a promoção da saúde idosa, bem como a sua efetivação 

de forma integral e resolutiva. 

Descritores: Idoso, Saúde do Idoso e Assistência Integral à Saúde.  
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