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Introdução: A depressão trata-se de uma doença mental caracterizada por humor deprimido, 

episódios de tristeza marcados ou prolongados, perda de interesse por atividades que eram 

habitualmente agradáveis e perda de energia ou cansaço fácil e é uma das doenças mentais 

que mais atingem os idosos e se manifesta de acordo com o contexto em que o idoso vive1. 

Nesses casos, a pessoa necessitará de auxílio para a realização de cuidados básicos como a 

higiene corporal, a alimentação, medicação ou até mesmo cuidados mais complexos2. Os 

índices de sinais e sintomas depressivos observados entre as populações idosas são elevados, 

o que destaca a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado1. A Teoria do 

déficit do autocuidado de Dorothea Orem descreve a importância e a razão pelas quais as 

pessoas podem ser auxiliadas pela enfermagem no processo de autocuidado o qual abrange 

diversos aspectos e não somente as atividades de vida diária ou instrumentais e se for 

realizado de maneira efetiva, ajuda na manutenção da integridade estrutural e o 

funcionamento humano, contribuindo para o seu desenvolvimento. A capacidade de cuidar de 

si mesmo pode ser afetada ao longo da vida por condicionantes básicos, como a idade, sexo, 

estado de desenvolvimento, estado de saúde mental3. As Tecnologias Educacionais em Saúde 

são ferramentas importantes para o auxílio do enfermeiro no plano de cuidado 4. É de suma 

importância a enfermagem corroborar para a construção de tecnologias educacionais a fim de 

promover orientações sobre cuidados de saúde2. Desta maneira, o enfermeiro pode ajudar, 

usando esse subsídio, os familiares cuidadores no processo de autocuidado da pessoa idosa 

com depressão. Objetivos: Desenvolver uma tecnologia em saúde com o intuito de estimular 

a prática do autocuidado em um paciente idoso com depressão. Métodos: Pesquisa do tipo 

descritiva de caráter metodológico, desenvolvido durante as práticas acadêmicas de 

enfermagem na Atenção Básica no mês de abril de 2019. Foram utilizados como 

embasamento um instrumento para anamnese de atendimento para uso ambulatorial, o 

segundo instrumento é baseado no modelo de Nola Pender para avaliação clínica para o plano 

de promoção da saúde para prevenção de doença e as escalas de Depressão Geriátrica (GDS) 

e a Escala de Katz na qual são avaliadas as Atividades Básicas de Vida Diária. Resultados e 

Discussão: Como forma de abordagem para as necessidades encontradas no autocuidado de 

acordo com a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem CIPE), foi elaborada 

pelas acadêmicas uma tecnologia estruturada em forma de painel, utilizando uma linguagem 

clara e objetiva com auxílio de ilustrações, medindo 40cm de altura e 60 cm de largura. No 

topo há espaços para identificação do paciente e do mês em que será avaliado o processo. O 

painel foi dividido em quatro linhas e cinco colunas, das quais cada linha possui um tópico 

referente ao autocuidado baseado nas atividades prejudicadas do idoso com depressão como: 

banho, medicamentos, alimentação e sono. Em cada coluna há as etapas de preservação do 

autocuidado como: “não faz”, “faz acompanhado”, “faz sozinho”, “faz sozinho todos os dias” 

e a última coluna seria o alcance do paciente com “autocuidado preservado”. A tecnologia 

poderá ser usada e adaptada de acordo com as atividades prejudicadas detectadas de cada 
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idoso para uma melhor visualização da melhora do quadro de depressão e do alcance, por 

etapas, da preservação de sua capacidade funcional. As tecnologias em saúde na enfermagem 

atuam como facilitadoras no plano de cuidado contribuindo para que seja implementado de 

maneira eficaz, efetiva, segura e com qualidade. O uso de forma segura e eficaz da tecnologia 

em saúde depende das competências e habilidades do enfermeiro, para um cuidado mais 

humanizado diante da prática tecnicista, contribuindo para que o paciente e família atinjam as 

metas do autocuidado4. A família e o cuidador têm um papel fundamental no suporte ao 

paciente idoso que necessita de uma intervenção em seu autocuidado5. A elaboração de novas 

estratégias para manutenção e estimulação do autocuidado do idoso em questão, e que 

também fosse voltada para seus familiares e/ou cuidador, visa a redução das limitações e 

dependências, as quais interferem diretamente na qualidade de vida e capacidade funcional3. 

Deve-se atentar para a abrangência e à facilidade do uso da TE, pois quanto maior a facilidade 

de sua utilização, melhor será a disseminação do conteúdo. A TE deve ser utilizada facilmente 

mesmo que esteja sem orientação devendo ser autoexplicativa, promove melhores resultados 

terapêuticos e é fundamental para o fortalecimento da autonomia dos indivíduos gerando 

impactos positivos significativos no processo de promoção da saúde5. A tecnologia pode ser 

facilmente adaptada de acordo com as atividades prejudicadas e com as necessidades do 

indivíduo em que se pretende estimular o autocuidado. Conclusão/Considerações Finais: O 

enfermeiro deve fazer uso de seus conhecimentos para uma boa avaliação do paciente, e com 

essas ferramentas, utilizar tecnologias que sejam capazes de suprir as necessidades de cada 

indivíduo, grupo ou comunidade. Esta ação da enfermagem pode ajudar os familiares ou 

cuidadores no processo de autocuidado da pessoa idosa com depressão. As Tecnologias 

Educacionais em Saúde são ferramentas de grande relevância para o auxílio do enfermeiro no 

plano de cuidado. Foi possível neste trabalho criar uma tecnologia em saúde, porém é de 

grande importância que a mesma possa ser validada, para acrescentar mais relevância e 

qualidade no seu uso. 

 

Descritores: Tecnologia em saúde, Idoso, Depressão. 
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