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Introdução: No presente trabalho, abordaremos a Enfermagem na sua especialidade geriátrica, 

que é um campo de atuação que tem sido bastante estimulado como área de trabalho dos 

enfermeiros, considerando o envelhecimento populacional. Objetivo: Conhecer a especialidade 

geriátrica, demonstrando qual é o papel do enfermeiro na área. Metodologia: O trabalho foi 

feito como proposta da disciplina Fundamentos do Cuidar em Saúde, do curso de Enfermagem 

da Faccat. Buscamos conceitos na literatura, e a partir disso, foi realizada uma encenação, com 

objetivo de demonstrar o cuidado que os enfermeiros devem ter com os idosos e os 

procedimentos necessários no cuidado destes indivíduos. Resultados: Aprendemos que na 

geriatria devem ser considerados todos os aspectos da saúde do idoso, de acordo com as 

particularidades do processo de envelhecimento. Isso requer grande responsabilidade e atenção. 

O enfermeiro geriatra precisa saber várias técnicas e cuidados relacionados aos idosos. Ele 

precisa saber todos os cuidados que esse idoso já teve, se há alguma doença crônica, se tem 

reação alérgica a algum medicamento. Esse profissional atua em clínicas, lar de idosos e em 

hospitais. Conclusão: Pode-se notar que a geriatria requer tenção integral, um cuidado geral 

com o indivíduo e não o cuidado de uma doença específica. Foi possível refletir sobre o 

significado de cuidar e responsabilidade que o enfermeiro carrega consigo na geriatria, onde 

ele é o profissional que irá permanecer por período indeterminado durante o tratamento com o 

idoso, sendo ele também responsável pela sua melhora física e mental, com a ajuda da família 

e os demais profissionais. Devemos ter um cuidado maior com os idosos, ter mais compaixão, 

amor, carinho e lhes dando atenção.  
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