
Introdução

O cuidado à pessoa idosa precisa ser realizado considerando os atributos da atenção básica. As ações
devem ser integrais, longitudinais, baseadas nas especi�cidades do território, centradas nas necessidades
da pessoa, devendo a unidade de saúde ser a porta preferencial para o acolhimento da pessoa idosa. A
coordenação do cuidado está a cargo da equipe de saúde da família.

Aqui como em outros ciclos de vida, as ações de planejamento devem ser realizadas com objetivo de
identi�car quem são esses usuários idosos, quais são as suas necessidades, quem são os idosos que
precisam receber cuidados domiciliares, além de identi�car quais são os usuários idosos expostos à
violência.

Para que possamos estabelecer e discutir estratégias e�cazes, que realmente tenham impacto na saúde e
na qualidade de vida dos idosos é preciso que se compreenda inicialmente o que signi�ca envelhecer e
quais as implicações do envelhecimento para o ser humano.

O envelhecimento é um processo caracterizado por transformações nos campos biológico, psicológico e
social, associado à continuidade temporal e variável de acordo com características individuais como estilo
de vida e fatores ambientais e genéticos. Envelhecer implica em uma diminuição da capacidade funcional,
relacionada a um progressivo decréscimo do desempenho dos sistemas orgânicos.

Apesar de o envelhecimento ser um processo universal, ele teve repercussões variáveis nas diferentes
fases de evolução da humanidade. Conhecer os marcos históricos que determinaram as ações
desenvolvidas na atualidade é essencial para programarmos novas estratégias e corrigirmos discrepâncias
na assistência de nossos idosos.

No período pré-histórico mais remoto, evidências arqueológicas mostram que em aglomerados sedentários
de humanos caçadores/coletores a expectativa de vida era inferior a trinta anos, sendo que doenças,
desnutrição e acidentes de caça, ceifavam a vida dos indivíduos antes mesmo de iniciarem um
decréscimo funcional signi�cativo.

Com a escassez de alimentos, os humanos tornaram-se nômades, o que determinou uma necessidade de
adaptação e organização maior para que eles pudessem enfrentar o desconhecido. Comunicar-se se
tornou imperativo e paralelos ao desenvolvimento da fala surgiram a arte e o poder de abstração,
essenciais para uma identidade cultural. Essa identidade precisava ser repassada às novas gerações e os
indivíduos que viviam mais tempo dentro dessas sociedades primitivas assumiam a responsabilidade de
transmitir estas informações. Neste período apareceram os xamãs que foram os arquitetos das primeiras
religiões e da medicina.

Os xamãs assumiram funções religiosas e de curandeirismo que aumentaram seu status social
progressivamente. Os indivíduos mais velhos passaram a ser respeitados e reverenciados, assumindo
postos de liderança. Esse poder diminuiu após o advento da escrita, que permitiu o registro do
conhecimento, pois com a leitura, o acesso a ele não dependia mais exclusivamente da experiência e
sabedoria dos mais velhos.

O início da Idade Média foi marcado por disputas territoriais, domínio da Igreja e falta de higiene, sendo
que o status social determinava a longevidade dos indivíduos. Os clérigos e os nobres viviam mais tempo e
eram respeitados pela sociedade em função do poderio �nanceiro e religioso. A expectativa de vida desta
época havia subido para cerca de quarenta anos, mas nas classes mais abastadas, alguns indivíduos
chegavam aos sessenta ou setenta anos de idade, com o status de patriarca.

Com a Revolução Industrial, os hábitos de higiene foram melhorados, técnicas medicinais foram
aperfeiçoadas e o homem passou a intervir melhor no ambiente, tendo como consequência o aumento da



longevidade.

A sociedade foi se voltando cada vez mais para a produção sendo que no início do século XX surgiram
formas de organização como o taylorismo e o fordismo, que visavam à maximização das práticas
produtivas e do lucro. O homem passou a ser tratado como mero instrumento do sistema e os indivíduos
que perdiam sua capacidade produtiva plena perdiam parte de sua identidade social.

No sobe e desce do status social dos idosos, esse período foi um dos mais críticos, com repercussões até o
dia de hoje. Numa sociedade onde a produção é supervalorizada, indivíduos que não são considerados
capazes de produzir são tratados como fardos.

Paradoxalmente, com os avanços tecnológicos acelerados neste período, a expectativa de vida foi se
elevando e o número de idosos foi aumentando progressivamente. Segundo a Organização Mundial de
Saúde (OMS) estima-se que entre 1975 e 2025 a população de idosos no Brasil crescerá 16 vezes, chegando
a mais de 32 milhões de indivíduos com 60 anos ou mais. Em 2050 deveremos ter aproximadamente 14,2%
de idosos no planeta (CHAIMOWICZ, 1997), enquanto que no Brasil até 2060, um quarto da população
(25,5%) deverá ter mais de 65 anos, segundo o IBGE.

No �nal da década de 1970, em função das análises demográ�cas que identi�cavam o envelhecimento
populacional, pesquisadores e pro�ssionais da área da saúde e da assistência social iniciaram um
movimento de valorização do idoso. Foi a partir de julho de 1982, com a realização da I Assembleia Mundial
sobre o Envelhecimento, em Viena, coordenada pela Organização das Nações Unidas (ONU), que as
discussões passaram a render ações efetivas.

Como consequência da Assembleia foi publicado em 1983 o Plano de Ação para o Envelhecimento, que
estabeleceu princípios para a criação de políticas públicas para os idosos. O Brasil, como país signatário,
incorporou o tema nas rodas políticas, o que resultou na inclusão de um Capítulo na Constituição de 1988,
que ressalta que o apoio ao idoso é de responsabilidade da família, da sociedade e do Estado, que devem
assegurar sua participação na comunidade, defender sua dignidade e bem-estar, além de garantir o seu
direito à vida.

Na área da saúde, em 1994 foi aprovada a Lei n. 8.842, a Política Nacional do Idoso (PNI), que era um
conjunto de ações governamentais que visavam garantir os direitos sociais dos idosos. Entre suas
diretrizes, destacava-se a descentralização de suas ações por intermédio dos órgãos setoriais nos estados
e municípios, em parceria com entidades governamentais e não-governamentais.

Em setembro de 2003 foi aprovada a Lei n. 10.741, o Estatuto do Idoso, que enfatizou a conscientização dos
direitos dos idosos no que diz respeito a questões de saúde. Também regulamenta as medidas de proteção
asseguradas aos indivíduos com 60 anos ou mais, estabelecendo penas severas para quem desrespeitar ou
abandonar cidadãos desta faixa etária (BRASIL, 2013).

Vale citar também a Portaria 399 de 2006, que aprova as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Vida, onde
a Saúde do Idoso é uma das seis prioridades pactuadas.

Ainda em 2006 foi relançada a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (Portaria n. 2.528) que tem a
�nalidade de recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos,
direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse �m, em consonância com princípios e
diretrizes do SUS.

Com o objetivo de operacionalizar a assistência ao idoso, foi publicado ainda naquele ano o Caderno de
Atenção Básica n° 19, com o título Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa, que destaca o caráter
interdisciplinar do atendimento ao idoso, a humanização das ações, a acessibilidade aos serviços
oferecidos e a promoção de hábitos saudáveis. Também trata da abrangência das unidades básicas de
saúde (UBS) e da Estratégia Saúde da Família (ESF), que devem ser responsáveis pela atenção à saúde de
todos os idosos cadastrados, visando à manutenção e à recuperação de sua capacidade funcional.

Seção 1 - O Cuidado à Pessoa Idosa

A implementação do plano de cuidados exige a interação do idoso e sua família com os recursos
disponíveis na comunidade, bem como o pleno conhecimento, por parte da equipe, da estrutura e

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8842.htm
http://www.planalto.gov.br/cciViL_03/LEIS/2003/L10.741compilado.htm
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad19.pdf


dinâmica da rede de assistência à saúde da pessoa idosa.

A atenção integral ao idoso, numa perspectiva de prevenção, é importante para manter sua autonomia e
independência, preservando desta forma a sua qualidade de vida.

Autonomia: É a habilidade de controlar, lidar e tomar decisões pessoais
sobre como se deve viver diariamente, de acordo com suas próprias regras

e preferências.

Independência: É entendida como a habilidade de executar funções
relacionadas à vida diária – isto é, a capacidade de viver

independentemente na comunidade com alguma ou nenhuma ajuda de
outros.

A implementação do cuidado integral ao indivíduo, além de favorecer a humanização, é e�caz na
diminuição das perdas produzidas pelo envelhecimento e na redução da possibilidade de hospitalização do
idoso num estágio avançado da doença e/ou da incapacidade.

Entende-se por capacidade funcional a habilidade do indivíduo de realizar atividades imprescindíveis para
a manutenção de suas necessidades básicas como: caminhar, alimentar-se, manter hábitos de higiene,
vestir-se, comunicar-se, manter a continência, tomar medicações conforme prescrição, controlar suas
�nanças e fazer compras coerentes com sua subsistência. A capacidade funcional é composta pela
capacidade dita intrínseca do indivíduo (física e mental) e as características do meio onde vive o idoso e
suas relações com o local e pessoas (FERRAREZI et al., 2015).

Um indivíduo pode envelhecer convivendo bem com as limitações impostas pelo tempo, mantendo sua
capacidade funcional até idades avançadas. Em outras palavras, envelhecer não é sinônimo de adoecer.
Antes do aparecimento de uma doença orgânica, o idoso apresenta sinais de alerta ou situações de risco,
que devem ser identi�cadas precocemente pelos pro�ssionais da saúde, visando uma intervenção
oportuna que possa melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa.

Para que possamos de�nir melhor as prioridades, devemos classi�car os idosos em dois grupos
considerando-se o grau de fragilização:

1. Idosos ativos ou independentes, que são aqueles que permanecem ativos dentro de seu ambiente
familiar e social, mesmo que portadores de patologias;

2. Idosos fragilizados, que são aqueles que não conseguem manter sua capacidade funcional, ou que
apresentam riscos que possam ser rastreados pelas equipes de saúde.

A fragilização do idoso pode ser identi�cada por situações consideradas de risco, independente do tipo de
patologia ou do evento desencadeante (BRASIL, 2006). São elas:

Idade ≥ 75 anos;
Morar sozinho;
Já estar recebendo algum tipo de cuidado;
Uso de cinco ou mais medicamentos;
Uma ou mais internações no período de um ano;
Ter caído duas ou mais vezes no mesmo ano.

Após de�nidas as prioridades, as ações de promoção à saúde devem ser pactuadas considerando fatores
locais, socio-culturais e econômicos (BRASIL, 2006). Podemos categorizar a atenção à saúde dos idosos em
três diretrizes principais:

1. Promoção do envelhecimento ativo e saudável;
2. Manutenção e reabilitação da capacidade funcional;
3. Apoio ao desenvolvimento de cuidados informais.

Promover o envelhecimento ativo consiste em desenvolver atividades que objetivem melhorar a qualidade
de vida do idoso, preservando, como mencionado anteriormente, sua autonomia e independência. Deve-se
fazer orientações sobre hábitos alimentares saudáveis, prática de exercícios físicos, atividades recreativas
que estimulem o convívio social e atenuem o estresse, redução dos danos decorrentes de hábitos como o
fumo e o consumo de bebidas alcoólicas, além de estratégias de acolhimento e seguimento que aumentem



a adesão aos tratamentos propostos e diminuam a automedicação. Estas ações dependem de medidas
simples e de parcerias com organizações não-governamentais, escolas, igrejas e centros comunitários.

Para manutenção e reabilitação da capacidade funcional do idoso, é necessário em primeiro lugar
capacitar as equipes de saúde para lidarem com aspectos peculiares da saúde dessa faixa etária. Os
pro�ssionais devem saber identi�car situações de fragilização e/ou de vulnerabilidade social; devem
diagnosticar precocemente doenças comuns nos idosos, como hipertensão arterial, diabetes, neoplasias e
doenças demenciais; e avaliar o grau de comprometimento da capacidade funcional. Devem ainda avaliar
os apoios familiares e os equipamentos sociais da comunidade que possam colaborar no cuidado aos
idosos. Os gestores precisam garantir ainda uma estrutura para investigação diagnóstica, medicamentos e
reabilitação, assim como uma rede de saúde que possa dar suporte aos cuidados quando necessário.

Na atenção básica, independentemente das atribuições especí�cas dos pro�ssionais no atendimento da
pessoa idosa, todos devem �car atentos a situações que potencialmente levem à perda de capacidade
funcional. Para tanto é necessário que exista uma boa comunicação entre os membros da equipe de saúde
e que os instrumentos de registro das condições do indivíduo com idade avançada sejam corretamente
preenchidos por todos. Para exempli�car existe a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, que facilita a
rápida visualização do estado de saúde do indivíduo e os sistemas de informação da atenção básica,
permitindo o planejamento das ações de saúde.

O acolhimento das pessoas idosas nos serviços de saúde é um tema de extrema relevância, haja vista os
diversos problemas que esta parcela da população enfrenta no cotidiano de atendimento à sua saúde. Na
atenção básica está o desa�o de repensar o espaço nas Unidades de Saúde, no sentido de aperfeiçoar o
contato dessas pessoas com a rede de serviços.

Ao acolher um idoso no serviço de saúde é importante identi�car suas necessidades, para isso pode-se
usar o �uxograma a seguir:

Fonte: Ho�man, 2017

É importante realizar uma abordagem integral do indivíduo, possibilitando que as equipes de saúde avaliem
o idoso como um todo. Nesta faixa etária especí�ca, o conceito de doença única, onde uma só patologia
de�niria todo quadro clínico do doente, não se aplica. Uma determinada doença pode levar à falha de um
sistema, que acaba levando à falha de outro. Por esse motivo, o idoso deve ser avaliado não apenas em
função da sua queixa principal, mas deve-se considerar seu histórico pregresso, alimentação e nutrição,
acuidade visual e auditiva, incontinência urinária, sexualidade, vacinação, avaliação cognitiva, humor,
mobilidade, quedas, suporte social e familiar e medicações, além da avaliação funcional.

Além dos aspectos clínicos do idoso deve-se conhecer as pessoas que convivem com ele, como são as
relações familiares e os apoios externos. É oportuno identi�car se no domicílio onde habita existe estrutura
para sua segurança, tais como apoio no chuveiro, ou problemas como áreas em desnível, entre outros



obstáculos possíveis. Deve-se prestar especial atenção aos tapetes que podem aumentar a possibilidade
de quedas no lar.

O quadro abaixo pode auxiliar a equipe na avaliação do idoso.

Fonte: Ho�man, 2017

Algumas peculiaridades desta faixa etária devem ser consideradas no estabelecimento do real estado de
saúde do idoso e têm impacto direto na qualidade de vida do mesmo.

Alimentação e Nutrição

Deve-se orientar o idoso a ingerir alimentos saudáveis, na medida do possível não industrializados,
respeitando a cultura alimentar local e as possibilidades econômicas dos indivíduos. Nessa oportunidade é
necessário estar atento ao emagrecimento acentuado, o que pode indicar doenças como neoplasias,
diabetes descompensado ou situações próprias da idade tais como: perda da autonomia no preparo dos
alimentos, di�culdade na mastigação, dé�cit de visão ou da capacidade olfativa e perda da autonomia de
comprar ou preparar alimentos. Na avaliação nutricional, considerar o declínio da altura observado com o
avançar da idade, redução do peso por diminuição do conteúdo de água corporal, osteoporose, redução de
massa muscular e redistribuição do tecido adiposo. Em função destas peculiaridades, considera-se IMC≤22
baixo peso, IMC>22 e <27 eutró�co e IMC≥27 sobrepeso (HOFFMANN, 2017).

Avaliação de Acuidades Sensoriais

É importante avaliar as perdas visuais e auditivas, situações essas que podem ser corrigidas a �m de evitar
o isolamento social e di�culdade para realização das atividades diárias. Estes também são fatores que
podem levar à agravação de doenças pré-existentes pela di�culdade em utilizar corretamente as
medicações.

Incontinência Urinária (IU)



A continência urinária é um outro aspecto que deve ser avaliado. Sabe-se que 30% dos idosos apresentam
algum grau de incontinência, fator que pode levar ao isolamento social e até mesmo a depressão,
secundária ao constrangimento desencadeado. O pro�ssional de saúde precisa questionar se o idoso notou
perda urinária involuntária. Essa situação pode levar ainda a instalação de dermatoses, contribui para
disfunção sexual, pode afetar o sono e levar a quedas. É preciso investigar os fatores que levaram a
incontinência urinária e dentre eles pode-se citar: distúrbios endócrinos, neurológicos, infecciosos ou
psicológicos, utilização de diuréticos, entre outras.

É importante orientar para diminuir a ingesta de grandes volumes de liquido à noite e evitar cafeína e
álcool. Na dependência da etiologia deve-se de�nir a necessidade de tratamento.

Sexualidade

A sexualidade é outro aspecto que deve ser abordado na avaliação do idoso. Como citado por Hofmann
(2017) 74% dos homens e 54% das mulheres mantêm vida sexual após os 60 anos. No entanto o
desempenho sexual pode ser afetado por diversos fatores, dentre eles a menopausa, doenças articulares,
doenças cardiopulmonares e medicações. Deve-se identi�car as causas que levaram à diminuição da libido
e realizar o tratamento. É importante ainda discutir com esses idosos a importância de utilização de
preservativos com objetivo de evitar as infecções sexualmente transmissíveis (IST). Além dessas
orientações é preciso investigar a ocorrência das IST em indivíduos sexualmente ativos.

Vacinação

O esquema vacinal deve ser sempre revisado, uma vez que nesta etapa da vida, mesmo patologias virais
simples podem evoluir de forma catastró�ca. O registro de vacinação deve ser feito na Caderneta de
Saúde da Pessoa Idosa, o que facilita a visualização por parte de qualquer membro das equipes de saúde.

Hepatite B: se a pessoa não tiver comprovação vacinal, a vacina será administrada em três doses com
intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda dose, e de seis meses entre a primeira e a terceira
dose. O idoso com esquema vacinal incompleto receberá apenas as vacinas que faltam para completar
o esquema.
Difteria e tétano (dupla adulto): sem esquema ou com esquema incompleto para difteria e tétano, será
completado o esquema de três doses, considerando as doses anteriores. Com esquema vacinal
completo para difteria e tétano, é importante que a vacina reforço seja administrada a cada 10 anos.
Febre amarela: para o idoso que nunca foi vacinado ou sem comprovante de vacinação, o médico
deverá avaliar o benefício/risco da vacinação e a necessidade de administrar uma dose, levando em
conta o risco da doença e o risco de eventos adversos nessa faixa etária ou decorrentes de
comorbidades, e o histórico vacinal.
Vacina contra a in�uenza: pessoas com mais de 60 anos fazem parte do grupo prioritário de vacinação
contra a gripe. A vacina contra in�uenza é segura e também é considerada uma das medidas mais
e�cazes na prevenção de complicações e casos graves de gripe.
>Vacina pneumocócica 23-valente: é administrada durante a Campanha Nacional de Vacinação contra
a In�uenza nos indivíduos de 60 anos ou mais, e nos não vacinados que vivem acamados ou em
instituições fechadas, como casas geriátricas, hospitais, unidades de acolhimento ou asilos e casas de
repouso.

Avaliação Cognitiva



Auxilia a identi�cação de alterações na saúde mental dos idosos. Problemas de memória são muito comuns
nesta faixa etária e são considerados graves quando afetam as atividades cotidianas. Os pro�ssionais da
saúde devem sempre estar atentos aos quadros demenciais, onde ocorre o comprometimento de funções
diversas como atenção, memória, pensamento, linguagem, aprendizado, compreensão e julgamento.

Para isso pode-se usar Instrumento para avaliação de funções cognitivas, devendo ser utilizado para
avaliação, seguimento e no tratamento de quadros demenciais.

Instrumento - Minimental

Mobilidade

Com o passar dos anos ocorre diminuição da amplitude dos movimentos dos membros, levando à
mudança da marcha e equilíbrio. Essa situação pode ser agravada na presença de outras doenças tais
como: demências, depressão, doenças neurológicas e comprometimento osteoarticular. Para avaliar a
mobilidade pode-se utilizar a Escala de Tinneti. Essa escala foi modi�cada para a população brasileira,
recebendo o nome de POMA- Brasil. Ela tem a �nalidade de avaliar marcha e equilíbrio. Quanto menor a
pontuação, maiores são os problemas, sendo que pontuações menores que 19 estão associadas a aumento
em 5 vezes do risco de quedas.

Escala de Avaliação do equilíbrio e da Marcha de Tinneti

http://phpstack-303582-929275.cloudwaysapps.com/t2/unidade3-mental/idoso/documentos/Instrumento-Minimental.pdf


Fonte: Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa. Brasil, 2006.

A di�culdade na mobilidade pode afastar o idoso do convívio social, di�cultar atividades básicas de higiene
e alimentação, além de ser motivo frequente de quedas. Os exercícios físicos e o tratamento das causas
reversíveis de dé�cit de mobilidade podem diminuir o grau de fragilização e portanto recuperar parte da
capacidade funcional destes pacientes (BRASIL, 2006).

Quedas

De�nição: Evento no qual a pessoa se desloca para outro plano de forma involuntária. O risco e a gravidade
de quedas aumentam com a idade. As quedas frequentes estão relacionadas com o grau de fragilização do
idoso. Elas determinam elevados índices de morbi-mortalidade e redução da capacidade funcional das
pessoas idosas. As causas mais comuns são relacionadas a fatores ambientais, alterações na mobilidade,
tonturas, vertigens, síncopes e dé�cit sensorial. A maioria das quedas acidentais ocorre dentro de casa ou
no seu entorno, durante a realização de atividades corriqueiras. As equipes de Atenção Básica devem estar
atentas aos riscos ambientais, agindo junto às famílias dos idosos no sentido de diminuir os obstáculos e
promover a acessibilidade ao ambiente doméstico. As ações devem ser realizadas precocemente para
evitar os agravos que determinam perdas maiores da capacidade funcional.

As quedas estão associadas à maior morbimortalidade na velhice, podendo levar a fraturas, depressão,
diminuição da capacidade funcional, diminuição da autonomia e perda da qualidade de vida do idoso.
Outro sintoma que afeta o idoso após a primeira queda é o medo de sofrer nova queda, restringindo as
ações que realizava antes do evento, podendo desencadear depressão e ansiedade. As quedas ocorrem
geralmente na residência do idoso. Os fatores de risco que mais se associam às quedas são: idade
avançada (80 anos e mais); sexo feminino; história prévia de quedas; imobilidade; baixa aptidão física;
fraqueza muscular de membros inferiores; fraqueza do aperto de mão; equilíbrio diminuído; marcha lenta
com passos curtos; dano cognitivo; doença de Parkinson; sedativos, hipnóticos, ansiolíticos e polifarmácia.

Como prevenir as quedas



Realizar exame oftalmológico e auditivo anualmente, além de avaliação física para detectar doenças que
aumentem o risco de quedas;
Ingerir cálcio e vitamina D, além de tomar banhos de sol regularmente;
Realizar atividade física regular, que irá ajudar na agilidade, força, equilíbrio e mobilidade;
Eliminar tapetes soltos, obstáculos pela casa e objetos espalhados pelo chão;
Usar sapatos com sola antiderrapante, evitar utilização de sapatos com salto alto e chinelos com solado
liso;
Evitar ingestão excessiva de bebidas alcoólicas;
Manter uma lista atualizada de todos os medicamentos que está tomando ou que costuma tomar, e dá-
la para os médicos com quem faz consulta;
Informar-se com o seu médico sobre os efeitos colaterais dos remédios que você está tomando e de
seu consumo em excesso;
Certi�car-se de que todos os medicamentos estejam claramente rotulados e guardados em um local
adequado (que respeite as instruções de armazenamento);
Tomar os medicamentos nos horários corretos e da forma que foi receitada pelo médico, na maioria dos
casos, acompanhados com um copo d'água;
Nunca andar só de meias;

Cabe à equipe de saúde orientar o idoso e familiares sobre a necessidade de adaptações no domicílio a
�m de minimizar o risco de quedas. São fatores que aumentam a chance de acidentes na casa:

Iluminação inadequada;
Objetos espalhados pelo chão;
Portas de vidro sem sinalização;
Armários com portas elevadas;
Falta de apoios no banheiro;
Tapetes.

Para re�etir: Você já parou para re�etir que orientações simples sobre a segurança no domicílio
podem evitar as fraturas em sua população idosa?

Avaliação Funcional

Cabe aos pro�ssionais de saúde criar ações que visem melhorar a qualidade de vida dos usuários em idade
avançada, possibilitando aos mesmos a realização de no mínimo atividades básicas de subsistência, ou
seja, colaborar na manutenção da capacidade funcional. Para isso é fundamental a avaliação da
competência do idoso em executar ações do dia a dia como alimentar-se, banhar-se, vestir-se, mobilizar-
se, comunicar-se, cuidar de suas �nanças e manipular adequadamente medicamentos. O Caderno de
Atenção Básica à Saúde do Idoso traz alguns métodos de avaliação funcional como:

Escala de Katz, que mede a habilidade da pessoa em realizar suas atividades de forma independente. A
escala avalia a capacidade funcional no desempenho de seis funções: tomar banho, vestir-se,
transferir-se, ter continência e alimentar-se. Quanto maior a incapacidade para realizar estas funções
sem auxílio, maior a dependência do idoso.

Índice de Katz- Atividades Básicas da Vida Diária



Fonte: Katz e Apkom, 1976.

Deve-se avaliar e classi�car as perdas a �m de discutir com a família/cuidador as necessidades do idoso.

Índex de Independência nas atividades Básicas de Vida Diária (AVD) de Sidney Katz modi�cada por Katz
e Akpom, 1976.

INDEX DE AVDS
(KATZ)

TIPO DE CLASSIFICAÇÃO

0 Independente nas seis funções (banhar-se, vestir-se, alimentação, ir ao banheiro,
transferência e continência)

1 Independente em cinco funções e dependente em uma função



2 Independente em quatro funções e dependente em duas funções

3 Independente em três funções e dependente em três funções

4 Independente em duas funções e dependente em cinco funções

5 Independente em uma função e dependente em cinco funções

6 Dependente para todas as funções

Fonte: Katz e Apkom, 1976.

Quanto maiores forem as perdas, pior a qualidade de vida desse idoso, maior a necessidade de auxílio
para a realização das atividades básicas da vida e maior a necessidade de se desenvolver um projeto
terapêutico singular para realizar o cuidado dessa pessoa.

Avaliação das Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD), que analisa atividades mais complexas que
dependem da capacidade da vida comunitária; para isso pode-se utilizar a escala de Lawton. Esse
instrumento é utilizado para avaliar a independência do idoso na realização das atividades de maior
complexidade, assim como para comparar o desempenho do idoso após uma doença.

No questionário, a primeira resposta signi�ca independência (3 pontos), a segunda, dependência parcial
ou capacidade com auxílio (2 pontos) e a terceira resposta, dependência (1 ponto). A pontuação máxima
é de 27 pontos e a mínima de 9 pontos.

Escala de Lawton
Esta escala avalia o desempenho do idoso em relação as atividades instrumentais a �m de veri�car a sua
independência funcional.

AVALIAÇÃO

A pontuação máxima possível são 27 pontos. Existem três repostas possíveis as perguntas que variam de
independência, dependência parcial ou dependência que consistem, respectivamente, nas seguintes
possibilidades: sem ajuda, com ajuda parcial e não consegue. As perguntas “O(A) Sr(a) consegue preparar
suas próprias refeições?“, “O(A) Sr(a) consegue arrumar a casa?“, “O(A) Sr(a) consegue fazer trabalhos
manuais domésticos, como pequenos reparos?“ e “O(A) Sr(a) consegue lavar e passar a sua roupa?“
podem necessitar de adaptação conforme o sexo e, quando necessários, podem ser substituídas por
subir escadas ou cuidar o jardim.

Referência: Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasil, 2006. Lawtone Brody, 1969.

Medida de Independência Funcional (MIF)
Serve para identi�car a necessidade e a quantidade de ajuda exigida pelo idoso, o que auxilia no
planejamento assistencial. São avaliados os seguintes aspectos: capacidade de realizar o autocuidado,
capacidade de se transferir, locomoção, controle es�ncteriano, comunicação e cognição social (memória,
interação social e capacidade de resolver problemas). Avalia-se cada um dos itens, atribuindo pontuação



que vai de dependência completa (0) a independência completa (7); a pontuação pode variar de 18 a 126
pontos (RIBERTO et al., 2004).

Essa avaliação é importante para veri�car o grau de independência e autonomia do idoso. O cuidado
deve ser individualizado de acordo com a necessidade mensurada através de projetos terapêuticos
singulares.

As ações não dependem apenas dos esforços das equipes de saúde. O suporte familiar e social é
essencial para o monitoramento, reabilitação e manutenção da capacidade funcional dos idosos. Uma
família disfuncional e/ou uma comunidade omissa pode anular qualquer esforço das equipes de saúde
em reduzir os danos in�igidos pelo envelhecimento. Em função deste fato devemos �car atentos à
dinâmica familiar, promover atividades educativas e estimular ações inclusivas na comunidade.

Seção 2 - O cuidado com Idosos
Acamados

A equipe de saúde precisa identi�car os idosos acamados a �m de orientar o cuidado e auxiliar a família a
aprender a desenvolver as ações necessárias para dar qualidade de vida a esse usuário.

Alimentação

Deve-se fornecer alimentação saudável e equilibrada ao idoso. É importante identi�car suas preferências
alimentares, sua condição física e se existe ou não restrições para deglutição;

Estimule o paciente a fazer as refeições sozinho, (sempre que possível), mesmo que no começo ele o
faça muito lentamente;
O prato, os talheres, o copo ou a xícara devem estar adaptados para facilitar o seu uso;
Coloque-o com a cabeceira bem elevada se a refeição for feita no leito (travesseiros podem ajudar a
alcançar a melhor posição);
Não se esqueça de oferecer líquidos, mesmo que ele não os solicite. Lembre-se de que é importante
mantê-lo hidratado;
Observe a temperatura do alimento;
Observe se as refeições estão sendo bem aceitas. Caso contrário, procure a nutricionista para conhecer
outras alternativas de dieta;
A dor desestimula o apetite. Portanto, certi�que-se de que o paciente esteja medicado com os
analgésicos prescritos pelo médico para que a dor não di�culte a alimentação;
Se for possível, ofereça sempre pequenas quantidades de comida e permita que o paciente escolha
entre várias opções de alimentos;
No caso dos pacientes com problemas na movimentação dos braços, lembre-se sempre de colocar os
alimentos e a água próximos ao lado não afetado (INCA, 2010).

Higiene

O ambiente deve ser mantido limpo. Deve-se orientar as pessoas que visitam o idoso a higienizar as mãos.
Deve-se também evitar animais domésticos no quarto do idoso (INCA, 2010).

Deixe que o paciente escolha a melhor hora para seu banho;
Caso o idoso consiga banhar-se sozinho, deve-se disponibilizar o material necessário para o banho e
colocar uma cadeira de plástico �rme na área do chuveiro, ou cadeira de banho. Essa área deve ter um
suporte para auxiliar o idoso nos movimentos;
Fique próximo ao banheiro;
Veri�que a temperatura da água;
Aproveite para, depois do banho, massagear a pele dele com um creme hidratante;
Faça a higienização da boca com escova macia.



Cuidados com a pele

Observe se há áreas de vermelhidão, principalmente em áreas de proeminência óssea, nádegas, etc;
Providenciar colchão tipo ¨caixa de ovo¨ e coxins macios para evitar formação de escaras;

Medicação

Não ofereça comprimidos, cápsulas ou outros medicamentos que devem ser engolidos quando o
paciente estiver deitado. Mantenha a cabeceira bem elevada para isso. Se não for possível conseguir
uma cama adaptada, use travesseiros ou almofadas grandes;
Se não for possível elevar a cabeceira, vire-o de lado;
Se houver di�culdade de engolir os comprimidos, triture-os e dissolva o pó em uma pequena
quantidade de água. Não se esqueça de veri�car sempre a data de validade dos medicamentos (INCA,
2010).

Violência contra o idoso

A equipe de saúde precisa �car atenta às questões de violência praticadas contra os idosos, realizando o
diagnóstico oportuno da situação, noti�cando a ocorrência e estabelecendo mecanismos para dar suporte
à pessoa que sofreu a violência.

O ato de violência direcionado ao idoso é de�nido como qualquer ação que leve prejuízo à saúde do
usuário, podendo ser única ou não. Deve-se apontar que a negligência da família em realizar o cuidado
dessa pessoa é também considerada um ato de violência.

Classi�cação

Violência física: consiste no uso da força física com a intenção de causar dor ou lesão;
Violência psicológica: inclui ações verbais ou não verbais que possam atingir emocionalmente a pessoa;
Abuso sexual;
Exploração �nanceira;
Negligência ou abandono. Esta é a forma mais frequente de violência contra os idosos (CASTRO et al.,
2018).

A equipe de saúde precisa �car atenta aos sinais e sintomas que possam indicar a ocorrência de violência.
Existe uma miríade de quadros clínicos possíveis, variando desde lesões corporais, como lacerações,
fraturas, e equimoses, até sinais mais sutis como alteração de comportamento, depressão, descontrole de
doenças de base (sem causa orgânica) e mudança na postura corporal do idoso. Caracterizar uma situação
de violência não é fácil, principalmente quando se trata de situações de negligência. No entanto, devido ao
vínculo estabelecido com a comunidade, ao acolhimento com escuta quali�cada, e à presença do agente
comunitário de saúde, a equipe de saúde da família tem maior chance de identi�car situações de violência
em sua comunidade.

Cabe à equipe noti�car as situações de violência, realizar a recuperação da saúde da pessoa exposta à
violência e inclusive tratar o agressor. Deve-se também discutir com a comunidade a necessidade de
estabelecer estratégias para diminuir a violência e estabelecer uma rede de apoio para dar suporte às
pessoas em situação de maior vulnerabilidade.

Para re�etir: quais são as ações que sua equipe realiza para promover a não violência em sua
comunidade? Como são conduzidos os casos de violência diagnosticados pela equipe? Existem

grupos de apoio aos idosos em situação de maior vulnerabilidade para a violência?

Seção 3 - Saúde Bucal



O idoso requer uma avaliação global que frequentemente envolve a atenção de diversas especialidades,
não só pelo processo �siológico do envelhecimento, como também por apresentar alterações sistêmicas
múltiplas associadas às respostas inadequadas a drogas especí�cas.

A compreensão da situação sistêmica, emocional, cognitiva, social e econômica do idoso é importante para
a formulação de um plano preventivo/terapêutico adequado à sua realidade. A intensidade das doenças
bucais, o estado de conservação dos dentes e a prevalência de edentulismo são re�exos, principalmente,
da sua condição de vida e do acesso às ações e serviços em saúde bucal, como forte componente social.

Assim como o adulto, o idoso �cou por muitos anos sem uma oferta de cuidados que observassem suas
características e peculiaridades. No atendimento à saúde bucal do idoso, é fundamental o trabalho
conjunto da equipe de saúde, sendo importante o trabalho com os médicos, enfermeiros, �sioterapeutas e
psicólogos.

A promoção de saúde bucal em idosos busca garantir o bem-estar, a qualidade de vida e a autoestima,
melhorando a mastigação, a estética e a possibilidade de comunicação. O envolvimento familiar ou de
cuidadores e a interação multidisciplinar com a equipe de saúde fazem parte do processo de atenção em
saúde bucal do idoso.

Em caso de usuários com doenças sistêmicas, deve ser solicitado ao médico um parecer sobre as
condições para realização do tratamento odontológico, já que a maioria dos medicamentos tem efeitos
colaterais na cavidade bucal (exemplo: gosto metálico, falta de paladar e xerostomia). Assim, é necessária a
união da equipe de saúde para discutir a revisão das prescrições e nos exames clínicos, observar lesões
preexistentes, pois podem ser sinais primários de câncer, cujo sucesso do tratamento dependerá da
precocidade do diagnóstico.

A equipe de saúde deve �car atenta à ocorrência de sinais e sintomas que chamam a atenção e que
podem indicar a necessidade de avaliação pela equipe de saúde bucal, tais como:

Di�culdade ao se alimentar, tanto durante a mastigação como ao engolir os alimentos;
Queixa de dor ou desconforto ao mastigar;
Costume ou mudança de hábitos alimentares, preferindo-se alimentos pastosos, líquidos ou tenros e
refugando-se os que necessitam de mastigação;
Queixas no momento da higiene oral ou da manipulação da boca;
Resistência ou recusa à realização da sua higiene bucal;
Mau hálito;
Boca seca ou ardência bucal;
Feridas na boca;
Sangramento gengival.

Há uma crença de que usuários portadores de prótese total não necessitam de acompanhamento da
Equipe Saúde Bucal, bem como existe uma visão fatalista de que o idoso perde os dentes com a idade.

Esses estigmas sobre a pessoa idosa devem ser combatidos por meio de práticas de prevenção,
tratamento odontológico, aumento de cobertura dos serviços para população mais jovem, melhoria dos
hábitos de autocuidado e compreensão sobre a necessidade de cuidados em saúde bucal.

Como nesta faixa etária são comuns os distúrbios de audição, visão, dé�cit da memória e confusão mental,
a abordagem deve ser feita centrada no idoso e dirigindo-se a ele, ouvindo e respeitando suas colocações.
Os pro�ssionais devem buscar desenvolver a con�ança, diminuindo a ansiedade e permitindo um plano de
tratamento de acordo com as necessidades pessoais. Às vezes é necessário recorrer ao acompanhante
para obter informações.

Higiene bucal

A escovação deve ser efetuada com dentifrício �uoretado e após ela, é importante o uso do �o dental.

Convém avaliar a coordenação motora para realização do controle de placa e desenvolver, junto ao usuário,
uma técnica adequada, até mesmo individualizada. Quando necessário deve-se solicitar ajuda de
familiares ou cuidadores no processo de higienização.

Higienização das próteses totais e parciais



As próteses dentárias também precisam ser escovadas, já que elas normalmente acumulam muitas
bactérias. Existem produtos próprios para limpeza das próteses, que devem ser usados de acordo com as
indicações do fabricante.

Aqui estão alguns tópicos para ajudar na limpeza da prótese dentária:

1. Recomenda-se, antes de iniciar a higiene, colocar uma toalha dentro da pia, pois em caso de queda, a
prótese não se quebrará;

2. Segurar �rmemente a prótese dentária para proceder à higienização mecanicamente, com escovas
apropriadas, dentifrício ou sabão e água fria, sempre após as refeições ou ingestão de alimentos;

3. Escovar a prótese de modo a remover os restos alimentares e a placa bacteriana;
4. Pode-se completar essa higiene com uma limpeza química com produtos efervescentes ou deixar a

prótese em um copo com água e bicarbonato, ou só com água durante a noite;
5. Remover bactérias, fungos e restos de alimentos do aparelho é tão importante quanto a limpeza dos

dentes naturais;
6. Massagear os locais da boca onde a prótese assenta (gengivas e o céu-da-boca) com uma escova de

dentes macia.

O uso de próteses requer avaliação pro�ssional periódica, a �m de observar não apenas a funcionalidade,
estética e conforto, mas também as alterações teciduais associadas. O interior da boca deve ser
examinado regularmente e devem-se procurar sinais de in�amação que possam ser originados de uma
prótese dentária desajustada. Também é fundamental orientar sobre a higiene da prótese e a importância
do autoexame periódico. Se aparecer qualquer tipo de ferida na boca, dor, alteração de cor e/ou textura na
mucosa ou se veri�car que as próteses dentárias não estão bem adaptadas, deve-se buscar atenção
pro�ssional.

Doenças bucais

Deve ser realizado um exame criterioso para detecção das condições bucais e seus fatores determinantes.

As condições bucais relevantes mais comuns são:

Cárie: O diagnóstico para a identi�cação da lesão de cárie é visual, feito por meio de exame clínico,
podendo ser complementado com radiogra�as (BRASIL, 2008a). No exame é importante avaliar:

Sinais da atividade da doença: lesões ativas (manchas brancas rugosas e opacas no esmalte ou
cavidades com tecido dentinário amolecido e de cor marrom clara) ou inativas (manchas brancas
brilhantes ou cavidades com tecido dentinário escurecido, liso, brilhante e duro).

Xerostomia: A falta de saliva é uma queixa comum entre os idosos. Além de manifestação comum ao
envelhecimento normal, pode ser causada por alto consumo de medicamentos, falta de ingestão de
líquidos, estresse e tratamento com radiação.

A xerostomia causa maior risco de cárie dentária, incômodo no uso da prótese, perda do paladar, mau
hálito, lábios ressecados e di�culdades na mastigação, deglutição e fala.

O tratamento da “boca seca” é paliativo. Neste caso, são importantes as recomendações para aumentar
a produção de saliva. Uma delas é o estímulo à mastigação, que por meio de gomas de mascar ou balas
sem açúcar pode ser e�ciente. Também auxiliam o tratamento o aumento do consumo de água (muitas
pessoas não tomam água em quantidade adequada), o uso de substitutos de saliva (saliva arti�cial), de
lubri�cantes de lábios e o aconselhamento pro�ssional sobre a dieta (BRASIL, 2008a).

Doença periodontal: é subdividida em gengivite e periodontite. A gengivite é uma manifestação
in�amatória da gengiva marginal desencadeada pelo acúmulo de placa bacteriana supra gengival e
rompimento do equilíbrio agressão/defesa. Constitui-se em um processo in�amatório que deve ser
prevenido e tratado. A periodontite é um grupo de doenças que se caracteriza pela in�amação dos
tecidos de sustentação e proteção dos dentes, acompanhada de perda de inserção de tecido
conjuntivo, consequência da agressão promovida pela placa bacteriana subgengival. A periodontite
crônica é de evolução lenta, onde a perda de inserção está associada aos padrões de higiene bucal e
fatores de risco, sendo o tipo mais prevalente. A periodontite agressiva é rara, mas face à sua rápida
progressão tem alta morbidade e mortalidade dental. Essas periodontites têm uma forte agregação
familiar, fator importante para a prevenção da mesma (BRASIL, 2008a).

Edentulismo: Para diminuir o grande contingente de dentes perdidos por sequelas da cárie e doença
periodontal na população brasileira, faz-se necessário a organização e quali�cação dos serviços
odontológicos realizados na atenção básica, proporcionando: • A incorporação e a universalização de



tecnologias preventivas individuais e coletivas para as doenças bucais mais comuns. • A universalização
e acesso precoce da população da área de abrangência aos procedimentos de controle coletivo da
cárie e doença periodontal, como por exemplo, Tratamento Restaurador atraumático, tratamento
clínico-restaurador básico e controle da doença periodontal. • Oferta de procedimentos reabilitadores
de baixa complexidade como os tratamentos endodônticos conservadores em dentes permanentes,
com grande impacto no sentido de preservar e manter o maior número possível de elementos dentais. •
Oferta de próteses dentárias com o objetivo de construir uma política de inclusão social de adultos e
idosos edêntulos, minimizando as sequelas da prática odontológica mutiladora, de acordo com as
diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal. • Organização da rede progressiva de cuidados
odontológicos, com o estabelecimento dos �uxos de referência e contra-referência para as diversas
especialidades dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) com o objetivo de buscar a
integralidade da atenção à saúde bucal.

Halitose: Requer abordagem multidisciplinar e tem como causas: hábitos alimentares; xerostomia; má
higiene bucal.

A saburra lingual (placa esbranquiçada no dorso da língua) é também causa de halitose. A limpeza da
língua pode ser feita com gaze embebida em solução, escovação ou raspadores de língua, sempre de
modo delicado para não provocar náuseas (BRASIL, 2008a).

Prótese dentária: A perda dos elementos dentais traz consequências para a fala, deglutição e
mastigação, comprometendo o início do processo digestivo, a ingestão de nutrientes, o apetite, a
comunicação e a autoestima, podendo acarretar a necessidade de uso de dieta pastosa e às vezes,
cariogênica. Usuários de prótese total necessitam de acompanhamento da equipe de saúde bucal para
avaliar a situação da prótese e presença de lesões suspeitas em cavidade oral.

Orientar sobre a higiene da prótese e a importância do auto-exame periódico: ao perceber alteração de cor
e/ou textura na mucosa deve-se buscar atenção pro�ssional. Orientar aos usuários sobre a importância de
se realizar avaliação pro�ssional periódica da prótese (funcionalidade, estética e conforto) e das alterações
teciduais associadas (BRASIL, 2008a).

Doenças Cardiovasculares

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morbi-mortalidade na população brasileira, onde a
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus (DM) representam os principais fatores de risco.
Ambas as doenças vão aumentando de frequência com a idade. Elas têm o potencial de majorar o grau de
fragilização do idoso de várias maneiras: incrementam o risco de eventos vasculares cerebrais que podem
levar a quadros demenciais e restrição na mobilidade, visão subnormal ou cegueira, o que diminui
consideravelmente a capacidade da pessoa idosa de executar atividades básicas; perda funcional orgânica
(ICC e IRC) que além de incapacitante, aumentam consideravelmente o risco de morrer; vasculopatias e
neuropatias periféricas que podem levar a quedas e amputações; entre outras causas.

Os protocolos de tratamento não se �xam apenas na administração de fármacos, uma vez que a e�cácia
do tratamento depende de mudanças profundas em hábitos de vida dos doentes, como alimentação e
atividades físicas. O diagnóstico das doenças é apenas um dos desa�os das equipes de saúde. A adesão ao
tratamento depende de ações que incluem atividades educativas, formação de grupos, interação com os
familiares, visitas domiciliares e acompanhamento psicológico.

O controle das doenças crônicas é essencial para evitar a perda de autonomia e independência da pessoa,
mantendo dessa forma a qualidade de vida deste idoso. Esse é um dos papéis da equipe de saúde: a
manutenção da qualidade de vida do indivíduo idoso.

Seção 4 - Demências



As síndromes demenciais são caracterizadas pela perda progressiva da função cognitiva. Elas
desencadeiam declínio da capacidade funcional, podendo ser reversíveis ou irreversíveis. Deve-se avaliar o
indivíduo para descartar causas reversíveis que podem ser metabólicas, infecciosas, por dé�cits
nutricionais, dentre outras (GALLUCCI et al., 2005). As causa irreversíveis são divididas em quatro tipos
principais:

1. Doença de Alzheimer, de início insidioso e afetando especialmente a memória recente;
2. Demência Vascular, de início abrupto após um episódio vascular e acompanhada de sinais focais;
3. Demências dos Corpúsculos de Lewy, com �utuação na cognição, alucinações complexas e

acompanhadas de parkinsonismo precoce;
4. Demências Frontotemporais (Doença de Pick), com início pré-senil, alterações na linguagem,

hipersexualidade, transtornos obsessivos compulsivos e ganho de peso.

Doença de Alzheimer

A doença de Alzheimer (DA) é um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal que se manifesta por
deterioração cognitiva e da memória, comprometimento progressivo das atividades de vida diária e uma
variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais.

Fatores de risco: idade e história familiar positiva de Alzheimer.

Diagnóstico

A DA é diagnosticada quando há sintomas cognitivos ou comportamentais (neuropsiquiátricos) que
diminuem a habilidade nas atividades habituais, diminuem o desempenho ou não são justi�cadas por
delirium ou doença psiquiátrica. O comprometimento cognitivo é detectado e diagnosticado por meio da
combinação de anamnese com paciente e informante que tenha conhecimento da história do paciente e
de avaliação cognitiva objetiva, mediante exame breve do estado mental ou avaliação neuropsicológica. Os
comprometimentos cognitivos ou comportamentais devem afetar no mínimo dois dos seguintes campos:

Memória: caracterizado por comprometimento da capacidade para adquirir ou evocar informações
recentes, com sintomas que incluem repetição das mesmas perguntas ou assuntos e esquecimento de
eventos, compromissos ou do lugar onde guardou seus pertences;
Funções executivas: caracterizado por comprometimento do raciocínio, da realização de tarefas
complexas e do julgamento, com sintomas como compreensão pobre de situações de risco e redução
da capacidade para cuidar das �nanças, de tomar decisões e de planejar atividades complexas ou
sequenciais;
Habilidades visuais-espaciais: sintomas que incluem incapacidade de reconhecer faces ou objetos
comuns ou de encontrar objetos no campo visual, ou di�culdade para manusear utensílios ou para
vestir-se, inexplicáveis por de�ciência visual ou motora;
Linguagem (expressão, compreensão, leitura e escrita): sintomas que incluem di�culdade para encontrar
ou compreender palavras, erros ao falar e escrever, com trocas de palavras ou fonemas, inexplicáveis
por dé�cit sensorial ou motor;
Personalidade ou comportamento: sintomas que incluem alterações do humor (labilidade, �utuações
incaracterísticas), agitação, apatia, desinteresse, isolamento social, perda de empatia, desinibição e
comportamentos obsessivos, compulsivos ou socialmente inaceitáveis.

As alterações descritas são comuns aos quadros demenciais independente da causa da doença (BRASIL,
2017). A demência de maior frequência é a Doença de Alzheimer seguida da Demência Vascular.

Demência na Doença de Alzheimer Provável

Pode-se considerar o diagnóstico de provável quadro de Alzheimer quando estiverem presentes os critérios
de demência, acrescidos das seguintes características:

A. Início insidioso (meses a anos);
B. História de perda cognitiva referida pelo informante;



C. Dé�cit cognitivo mais acentuado e inicial é evidente na história e exame em uma das seguintes
categorias:

Apresentação amnésica: mais comum. Deve haver prejuízo no aprendizado e na evocação de
informações recentemente aprendidas;
Apresentação não amnésica: prejuízos na linguagem, habilidades vísuo-espaciais ou função
executiva.
Esse diagnóstico não se aplica quando existe evidência de:

DCV* concomitante substancial, de�nida por:
a. (a) história de AVC** temporalmente relacionada ao início da perda cognitiva ou
b. (b) presença de múltiplos e extensos infartos;
c. (c) extensa hiperintensidade de substância branca;

Características proeminentes de outras demências primárias.
Demência fronto-temporal variante comportamental, Demência por corpos de Lewy, DFT***
variantes de linguagem.
Outra doença neurológica ativa ou comorbidade médica não neurológica ou uso de medicamentos
que poderiam ter um efeito substancial na cognição.

É importante descartar transtornos psiquiátricas que levam a dé�cits cognitivos e funcionais, dentre eles:
depressão, delirium, e o uso de substâncias psicoativas, incluindo o uso de bebidas alcoólicas (BOTTINO et
al., 2011).

Diagnóstico diferencial entre demência de Alzheimer e depressão

Fonte: Bottino et al., 2011.

Investigação diagnóstica da Doença de
Alzheimer

Deve-se realizar história completa (com paciente e familiar ou cuidador).

Avaliação clínica

Incluindo a Escala de Avaliação Clínica da Demência (CDR);



Testes cognitivos como o Mini-Exame do Estado Mental, exames laboratoriais – hemograma completo,
eletrólitos (sódio, potássio, cálcio), glicemia, ureia e creatinina, TSH e alaninoaminotransferase (ALT/TGP),
aspartato-aminotransferase (AST/TGO), vitamina B12, ácido fólico –, sorologia sérica para sí�lis (VDRL) e
HIV (em pacientes com menos de 60 anos), e imagem cerebral (TC sem contraste ou RM).

A punção lombar deve ser procedida apenas nos casos de suspeita de câncer metastático, de infecção
do sistema nervoso central (SNC) e em pacientes com sorologia sérica reativa para sí�lis, hidrocefalia,
idade menor de 55 anos, demência rapidamente progressiva ou não usual, imunossupressão e suspeita
de vasculite do SNC (BRASIL, 2017).



É importante realizar o diagnóstico diferencial entre as demências.

Diagnóstico diferencial das demências (Sadock e Sadock, 1999).

Degenerativas
primárias

Doença de Alzheimer (DA) DA senil (DA de início tardio, esporádica);
DA pré-senil (DA de início precoce, familiar).

Degeneração lobar
frontotemporal (DFT)

Doençca de Pick;
Afasia progressiva primária (APP);
Afasia não-�uente.

Demências subcorticais Doença de Wilson (degeneração hepatolenticular);
Doença de Huntington.

Parkinson-plus Demência com corpúsculos de Lewy;
Demência na doença de Parkinson;
Paralisia supranuclear progressiva (PSP);
Degeneração corticobasal;
Atro�a de múltiplos sistemas.

Doenças priônicas Doença de Creutzfeldt-Jakob;
Insônia familiar fatal;
Doença de Gertsmann-Sträussler-Scheinker.

Vasculares Grandes vasos Infartos
isolados (estratégicos)

Doença por múltiplos infartos corticais;
Giro angular, tálamo, prosencéfalo basal, territórios;
das artérias cerebrais anterior e posterior.

Microangiopatia (substância
branca)

Leucodistro�a subcortical difusa;
Doença de Binswanger.

Lesionais Lesões cerebrais focais
(lesões que ocupam espaço)

Tumores cerebrais;
Hematoma subdural;
Esclerose múltipla;
Hidrocefalia de pressão normal (HPN).

Traumáticas Demência pugilística;
Traumatismo craniencefálico.

Infecciosas Demência associada à aids;
Neurossí�lis (paralisia geral progressiva)
Neurocisticercose, sarcoidose;
Meningoencefalites (criptocócica, tuberculosa,
fúngica);
Encefalites víricas (herpes simples).

In�amatórias Vasculites do sistema nervoso central;
Lúpus eritrematoso sistêmico;
Outras doenças reumatológicas



Tóxico-
metabólicas

Intoxicações crônicas Demência alcoólica, intoxicação por metais
pesados (chumbo, mercúrio, arsênico).

Anóxicas/hipóxicas Intoxicação po monóxido de carbono (anóxia);
Anóxia aguda: arritmias cardíacas, parada
cardiorrespiratória, anóxia pós-anestésica;
Crônica: anemias, DPOC.

Metabólicas Demência associada à aids;
Tireoidopatias, hiperparatireoidismo; Distúrbios
hipo�sários-adrenais;
Estados pós-hipoglicêmicos;
Encefalopatia hepática progressiva crônica; Uremia
crônica (demência dialítica).

Nutricionais De�ciências vitamínicas: tiamina (B1), niacina (B3),
cobalamina (B12), ácido fólico.

Fonte: Gallucci et al., 2005.

Demência Vascular

Demência vascular provável segundo critérios do NINDS-AIREN (Roman et al., 1993)

Os critérios para o diagnóstico clínico de demência vascular PROVÁVEL
incluem todos os seguintes:

1. Demência, de�nida por declínio cognitivo a partir de um funcionamento prévio superior ao nível atual e
manifestada por prejuízo de memória e de dois ou mais domínios cognitivos (orientação, atenção,
linguagem, funções visoespaciais, funções executivas, controle motor e praxia), preferencialmente
estabelecida por avaliação clínica e documentada por testes neuropsicológicos; os dé�cits devem ser
graves o su�ciente para causar prejuízos nas atividades do dia a dia, e não devidos à consequência
física de uma acidente vascular cerebral (AvC) isolado.

Critérios de exclusão: rebaixamento do nível de consciência, delirium, psicose, afasia ou prejuízo
sensoriomotor importantes. Também excluem o diagnóstico a presença de doenças sistêmicas outras
que não-cerebrais, que por si só podem ser responsáveis pelo declínio cognitivo e memória.

2. Doença cerebrovascular, de�nida pela presença de sinais focais ao exame neurológico, tais como
hemiparesia, hipotonia facial, sinal de Babinski, dé�cit sensorial, hemianopsia, e disartria consistentes
com lesão vascular (com ou sem história de AvC), e evidência de doença cerebrovascular relevante em
exame de imagem (tomogra�a computadorizada ou ressonância magnética) incluído infartos múltiplos
de grandes vasos ou infarto único estratégicamente localizado (giro angular, tálamo, prosencéfalo basal
ou nos territórios da artéria cerebral anterior e posterior), assim como múltiplas lacunas em gânglios da
base e substância branca ou lesões extensas em substância branca periventricular, ou uma combinação
de ambas.

3. Uma relação entre os distúrbios citados acima, manifestada ou inferida pela presença de uma ou mais
dos seguintes:
a. início da demência dentro de três meses após um AVC reconhecido;
b. deterioração abrupta das funções cognitivas; ou �utuações, progressão em “degraus“ dos dé�cits

cognitivos.



Características clínicas compatíveis com o diagnóstico de demência
vascular PROVÁVEL:

Presença precoce de distúrbio da marcha (marcha em petis pas, ou robótica, apráxica-atáxica ou
marcha parkinsoniana);
História de desequilíbrio e frequentes quedas não provaocadas;
Urgência urinária precoce e outros sintomas urinários não explicados por doença urológica;
Paralisia pseudobulbar;
Mudanças na personolidade e no humor, abulia, depressão, incontinência emocional, ou outros dé�cits
subcorticais, incluindo retardo psicomotor e função executiva anormal.

Características que tornam o diagnóstico de demência vascular incerto ou
pouco provável:

Início precoce de dé�cit mnéstico e piora progressiva da memória e outras funções cognitivas como
linguagem (afasia sensorial transcortical), habilidade motora (apraxia) e percepção (agnosia), na
ausência de lesões focais correspondentes em exame de imagem;
Ausência de sinais neurológicos focais, além do distúrbio cognitivo; e
Ausência de lesões cerebrovasculares em exames de imagem (TC ou RNM).

Demência por corpúsculos de Lewy

Dêmencia provável por corpúsculos de Lewy (DCL) segundo critérios de McKeith et al. (1996).

Característica Central

A característica central necessária para o diagnóstico de DCL é um declínio cognitivo progressivo de
magnitude su�ciente para interferir com a função social ocupacional. Prejuízo proeminente ou persistente
de memória pode não ocorrer necessariamente nos estágios iniciais, mas é normalmente evidente com a
progressão do quadro. Dé�cits atencionais e de habilidades fronto-subcorticais e visoespaciais podem ser
proeminentes.

Duas das seguintes características centrais são essenciais para o
diagnóstico de DCL PROVÁVEL:

a. Cognição �utuante, com pronunciada variação na atenção e no estado de alerta;
b. Alucionações visuais recorrentes que são tipicamente bem formadas e detalhadas;
c. Características motoras espontâneas de parkinsonismo.

Características que dão suporte ao diagnóstico são:

Quedas repetidas;
Síncope;
Perda transitória da consciência;
Delírios sistematizados;
Alucionações em outras modalidades.

O diagnóstico de DCL é menos provável na presença de:

Acidente vascular cerebral, evidenciado por sinal neurológico focal ou exame de imagem;



Evidência no exame físico e investigação de qualquer doença física ou outra doença cerebral
responsável pelo quadro clínico.

Demência Fronto-temporal

Critérios propostos pelos grupos de Lund e Manchester (1994):

Características diagnósticas centrais:

1. Distúrbios do comportamento:
Início incidioso e progressão lenta;
Perda precoce da consciência pessoal (negligência com higiene pessoal);
Perda precoce de consciência social (ausência de tato social, desvios da conduta social);
Sinais precoces de desinibição (como hipersexualidade comportamento violento, jocosidade);
Rigidez mental e in�exibilidade;
Hiperoralidade (mudanças na dieta, escessos alimentares, consumo excessivo de álcool e tabaco,
exploração oral dos objetos);
Comportamento esterotipado e perseverativo (comportamento errante, maneirismos como bater
palmas, cantar, dançar, preocupação ritualística como colecionismo, hábitos de higiene íntima e
vestuário);
Comportamento de utilização (exploração irrestrita de objetos no ambiente);
Distrabilidade, impulsividade e falta de persistência;
Perda precoce do insight e da crítica de que as alterações são secundárias e uma alteração no
próprio estado mental.

2. Sintomas afetivos:
Depressão, ansiedade, sentimentalismo excessivo, ideação suicida, delírios (presentes precocemente
e efêmeros);
Hipocondria, preocupação somática bizarra (precoces e efêmeros);
Indiferença emocional (ausência de empatia e simpatia, apatia);
Perda da mímica (inércia e falta de espontaneidade).

3. Distúrbio da fala:
Redução progressiva da fala (redução das manifestações verbais espontâneas);
Fala estereotipada (repetição de repertório limitado de palavras, frases e temas);
Ecola�a e perseveração;
Mutismo tardio.

4. Orientação espacial e praxia preservadas (habilidades intactas para interagir com o ambiente).
5. Sintomas físicos:

Re�exos primitivos e precoces;
Incontinência precoce;
Acinesia (tardia), rigidez, tremor;
Pressão sanguínea baixa e lábil.

6. Investigações complementares:
EEG normal apesar de demência clinicamente evidente;
Exame de imagem (estrutural ou funcional, ou ambos) evidenciando anormalidade
predominantemente frontal ou temporal anterior ou frontoremporal;
Exame neuropsicológico alterado (graves prejuízos nos testes dos lobos frontais, na ausência de
amnésia signi�cativa, afasia ou distúrbio espacial).

Características que dão suporte ao diagnóstico:

Início antes dos 65 anos;
História familiar positiva de distúrbio similar em parente de primeiro grau;
Paralisia bulbar, fraqueza muscular, fasciculações (doença do neurônio motor).



Características incompatíveis com o diagnóstico (critérios de exclusão):

Inicio abrupto com eventos ictais;
Trauma de crânio relacionado ao início dos sintomas;
Amnésia precoce e importante;
Desorientação espacial precoce, desorientação em ambientes familiares, di�culdades para localizar
objetos;
Apraxia precoce e importante;
Fala logoclônica, com perda rápida da associação das ideias;
Mioclonias;
Dé�cit cortical bulbar ou medular;
Ataxia cerebelar;
Coreoatetose;
EEG signi�cativamente anormal sem estágios iniciais da doença;
Exame de imagem com alterações estruturais ou funcionais predominantemente em estruturas pós-
centrais; lesões multifocais na TC ou RNM de crânio;
Testes laboratoriais indicando envolvimento cerebral ou doença in�amatória (como esclerose
múltipla, sí�lis, AIDS e encefalite herpética).

Características pouco compatíveis com diagnóstico:

História típica de alcoolismo crônico;
Hipertensão sustentada;
História de doença vascular (como angina, claudi�cação).

Fonte: Gallucci et al., 2005.

Tratamento da DA

Donepezila: iniciar com 5 mg/dia por via oral. A dose pode ser aumentada para 10 mg/dia após 4- 6
semanas, devendo ser administrada ao deitar. Os comprimidos podem ser ingeridos com ou sem
alimentos.
Galantamina: iniciar com 8 mg/dia, por via oral, durante 4 semanas. A dose de manutenção é de 16
mg/dia por, no mínimo, 12 meses. A dose máxima é de 24 mg/dia. Como se tratam de cápsulas de
liberação prolongada, devem ser administradas uma vez ao dia, pela manhã, de preferência com
alimentos. Em caso de insu�ciência hepática ou renal moderada, a dose deve ser ajustada
considerando a dose máxima de 16 mg/dia.
Rivastigmina: iniciar com 3 mg/dia por via oral. A dose pode ser aumentada para 6 mg/dia após 2
semanas. Aumentos subsequentes para 9 mg/dia e para 12 mg/dia devem ser feitos de acordo com a
tolerabilidade e após um intervalo de 2 semanas. A dose máxima é de 12 mg/dia. As doses devem ser
divididas em duas administrações, junto às refeições. É desnecessário realizar ajuste em casos de
insu�ciência hepática ou renal, mas deve-se ter cautela em caso de insu�ciência hepática (administrar
as menores doses possíveis).
Memantina: iniciar com 5 mg/dia por via oral (1/2 comprimido), aumentar 5 mg/semana nas 3 semanas
subsequentes até chegar à dose de 20 mg/dia (1 comprimido de 10mg duas vezes por dia) na quarta
semana e manter esta dose.



Seção 5 - Depressão

A depressão é uma condição frequente na população com idade avançada, o que leva à piora da qualidade
de vida desses idosos, comprometendo aspectos físico, social e funcional dos indivíduos. As perdas que os
idosos vão sofrendo com a idade colaboram com a instalação da doença. Dentre essas perdas pode-se
citar a morte do cônjuge, a aposentadoria, di�culdades �nanceiras, violência, con�itos familiares e a
limitação para a realização das atividades diárias.

A presença de depressão nos idosos tem impacto negativo em sua vida, uma vez que os indivíduos
deprimidos tendem a apresentar maior comprometimento físico, social e funcional. São pacientes que
procuram mais as unidades de saúde e consomem mais medicamentos. As mulheres apresentam
prevalências maiores que os homens, na proporção de 2:1. O isolamento social, con�itos familiares e
di�culdades econômicas são fatores de risco que podem desencadear o quadro depressivo.
Acontecimentos como aposentadoria, morte do cônjuge, abandono e/ou maus tratos, patologias
incapacitantes ou dolorosas, transtornos psiquiátricos prévios, internações e uso de medicações merecem
especial atenção. Cerca de 60% dos casos não são identi�cados e sintomas como fadiga matutina, retardo
psicomotor, redução da afetividade, alterações no apetite, queixas mal de�nidas e distúrbios
comportamentais podem ajudar os pro�ssionais de saúde na detecção dos casos. O tratamento inclui
suporte medicamentoso, apoio psicológico, atividades comunitárias e atendimento à família.

A equipe de saúde deve ser capaz de realizar o manejo de usuários idosos com depressão e é necessário
investigar a presença dos seguintes sintomas:

Fadiga matutina.
Retardo psicomotor.
Redução da afetividade.
Intranqüilidade ou nervosismo.
Ansiedade.
Alteração do ciclo sono-vigília.
Alteração do apetite (habitualmente com anorexia).
Múltiplas queixas somáticas mal sistematizadas.
Falta de interesse nas coisas que antes lhe agradavam.
Queixas acentuadas de anedonia (perda da capacidade de sentir prazer)
Distúrbio cognitivo.
Distúrbios do comportamento e da conduta.
Etilismo de início recente (BRASIL, 2006).

Para avaliar a presença de depressão pode-se utilizar a escala de depressão geriátrica abreviada a seguir:

Fonte: BRASIL, 2006.



Tratamento

Para de�nição da medicação é necessário considerar os efeitos colaterais dos antidepressivos e a
interação medicamentosa com outras medicações. No quadro abaixo estão apontados os principais efeitos
colaterais das medicações.

Os principais tipos de antidepressivos utilizados nos idosos são os inibidores seletivos da recaptação de
serotonina (ISRS), os antidepressivos tricíclicos (ADT), os inibidores da monoaminoxidase (IMAO), os
antidepresivos inibidores seletivos da recaptação de noradrenalina (ISRN), os inibidores da recaptação de
serotonina e noradrenalina (IRSN) e alguns antidepressivos atípicos. Deve-se iniciar o tratamento com
doses baixas de medicação, e reavaliar em 4 semanas para veri�cação do efeito da medicação, adequação
da dose e investigação de possíveis efeitos colaterais.

Efeitos colaterais de alguns antidepressivos usados em idosos

Fonte: Freitas et al., 2013.

Doença de Parkinson

Doença degenerativa cujas alterações motoras decorrem principalmente da morte de neurônios
dopaminérgicos da substância nigra que apresentam inclusões intracitoplasmáticas conhecidas como
corpúsculos de Lewy. Suas principais manifestações motoras incluem tremor de repouso, bradicinesia,
rigidez com roda denteada e anormalidades posturais. Por ser uma doença progressiva que usualmente
acarreta incapacidade grave após 10 a 15 anos, a DP tem elevado impacto social e �nanceiro,
particularmente na população mais idosa.

Critérios diagnósticos: lentidão dos movimentos (bradicinesia), um critério necessário e pelo menos um ou
mais dos sinais a seguir: tremor, rigidez e instabilidade postural (BRASIL, 2017-b).

Bradicinesia: di�culdade ou alentecimento para iniciar o movimento automático ou voluntário. Na
dependência da parte do corpo afetada pode-se observar uma série de sinais e sintomas típicos da
doença: facies inexpressiva, fala hipofônica, microgra�a, não movimentar os braços ao caminhar, aumento
de saliva em cavidade bucal e limitação para realizar as atividades da vida diária (FREITAS et al., 2013).

Pode-se encontrar outros sinais característicos da DP:

postura parkinsoniana: a cabeça e o tronco �cam �etidos ventralmente, os braços estão à frente do
corpo e cotovelos e joelhos �exionados;
Marcha parkinsoniana: deslocamento em bloco, com passos curtos e arrastados, sem a participação
dos movimentos dos braços;



O objetivo inicial do tratamento deve ser a redução da progressão dos sintomas. Quando indicado o
tratamento, os medicamentos devem produzir melhora funcional com um mínimo de efeitos adversos e
sem indução do aparecimento de complicações futuras. Pode-se ainda realizar tratamento cirúrgico, com
implante de estimulador cerebral profundo para melhor controle da doença. É importante realizar
diagnóstico precoce para instituir o tratamento. A medicação indicada é a Levodopa (FREITAS et al., 2013).

Para re�etir: Quem são os idosos de sua comunidade? Quais são as suas necessidades? Como sua equipe
realiza o cuidado desses indivíduos? Como a sua equipe faz a captação desse segmento da população?
Como são manejados os idosos com demências? Você têm avaliado periodicamente os idosos acamados?
Existem grupos para aprender como realizar o cuidado de pessoas idosas?
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