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A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) compreende 5 etapas, dentre
elas o exame físico, onde o enfermeiro buscará encontrar as anormalidades dos sistemas
relacionado os sinais e sintomas buscando os diagnósticos e as intervenções de
enfermagem. No processo fisiológico do envelhecimento (senilidade) surgem então
alterações de doenças crônicas, comuns encontradas na maioria dos idosos. O idoso
utiliza mais serviços de saúde, as internações hospitalares são mais freqüentes e o tempo
de ocupação do leito é maior quando comparado a outras faixas etárias. Uma vez que as
patologias associadas à idade, são crônicas e de tratamento prolongados ou até
permanentes. Este estudo tem como objetivo descrever a importância do exame físico
céfalo-caudal em pacientes idosos, bem como a relevância de dados que o mesmo
fornece para o planejamento da assistência de enfermagem. Foram utilizados no
processo de busca, o banco de dados on-line, destes a busca foi realizada na base de
dados SciELO - Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Eletrônica
em Linha). Realizada a revisão do período compreendido entre 2002 a 2008. Foram
utilizados os descritores, Sistematização Assistência, Diagnósticos e Intervenções em
Idosos, Exame Físico as versões dos descritores no idioma português. Foram
identificadas 10 publicações e utilizadas 7. O enfermeiro deve aprimorar a técnica de
exame físico realizando de maneira criteriosa para encontrar sinais de anormalidades no
idoso, desenvolvendo a capacidade de reconhecer os sinais clínicos, bem como
aperfeiçoar seus sentidos, sua técnica de exame físico seguindo os princípios gerais da
semiologia que são: inspeção, palpação, ausculta, percussão e olfação. No idoso deve-se
olhar além da avaliação clínica, pois estão sujeitos a limitações físicas para atividades
diárias, como imobilidade, incontinência urinária, perda de peso, depressão. O exame
físico deve ter uma preparação na qual sejam respeitados os temores e pudores do idoso.
O enfermeiro deve prescrever ações de enfermagem que interfiram na solução dos
problemas levantados, reforçando as orientações que tratam de saúde e do processo de
envelhecimento, bem como as ações preventivas e de promoção à saúde. Conclui-se que
a função da equipe de saúde frente ao paciente idoso deve ser direcionada justamente a
preservar suas funções e sua independência. Para realizar o diagnóstico e as
intervenções de enfermagem, o exame físico é uma das etapas de grande importância
dentro da SAE. É uma ferramenta para a implementação da Sistematização da
Assistência de Enfermagem juntamente com todas as outras etapas, a fim de se obter
uma assistência individualizada, de forma que garanta a manutenção da saúde do idoso
bem com a sua independência.
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