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Apresentação

A saúde funcional do idoso é um importante determinante do envelhecimento ativo 
e saudável ao longo da vida, e a reabilitação nas síndromes geriátricas deve ocorrer, 
dependendo do seu nível de complexidade e necessidade de recursos tecnológicos, 
em todos os níveis da Rede de Atenção à Saúde, focada na melhora e/ou devolução 
de sua capacidade funcional.

Quais são os tipos de reabilitação? Como são realizadas? O que são as síndromes 
geriátricas? Quais são as incapacidades funcionais?

Neste recurso você vai estudar as principais síndromes geriátricas e a reabilitação 
da pessoa idosa com comprometimento funcional que apresente incapacidade 
cognitiva, iatrogenias, incontinência urinária e/ou fecal, instabilidade postural, 
quedas ou incapacidade de comunicação.

Compreender as síndromes geriátricas e a reabilitação da pessoa idosa com 
comprometimento funcional.

OBJETIVO



1 AS SÍNDROMES GERIÁTRICAS E A REABILITAÇÃO 
DA PESSOA IDOSA
Reabilitação é um conjunto de medidas que ajudam pessoas com deficiência ou 
prestes a adquiri-las a terem e manterem uma funcionalidade ideal na interação 
com seu ambiente (OMS, 2011). 

Sobre o processo de reabilitação:

• Pode acontecer durante um período determinado e envolver intervenções simples 
ou múltiplas, realizadas por uma pessoa ou por uma equipe de profissionais de 
reabilitação; 

• Pode ser necessária desde a fase aguda ou inicial do problema, logo após sua 
descoberta, até as fases pós-aguda e de manutenção;

• Envolve a identificação dos problemas e das necessidades da pessoa, a definição 
de metas, planejamento e implantação de medidas, além da avaliação de seus 
efeitos.
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O processo de reabilitação requer a 
participação de uma equipe de profissionais 
de saúde que deve, a partir da avaliação 
multidimensional (identificação e análise dos 
problemas) realizada com a pessoa idosa, 
de forma coordenada, com o envolvimento 
dos familiares e cuidadores, proceder as 
seguintes etapas:

Fonte: Cromaconceptovisual. Pixabay.

I. Planejamento (análise dos problemas, definição de objetivos, identificação 
dos recursos existentes na Rede de Atenção à Saúde, e estabelecimento dos 
locais de reabilitação);

II. Intervenções para manter e/ou recuperar a capacidade funcional;

III. Avaliação dos resultados.
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1.1 Principais Síndromes Geriátricas
As Grandes Síndromes Geriátricas são condições de saúde complexas, prevalentes 
em pessoas idosas, especialmente naquelas mais frágeis, que não se enquadram 
em categorias de doenças definidas e que frequentemente são consequências de 
múltiplos fatores subjacentes, afetando vários sistemas orgânicos (OMS, 2015).

Suas principais características são:

• Múltiplas causas, podendo envolver múltiplos sistemas;
• Evoluem de modo crônico; 
• Fatores de risco similares para diferentes síndromes;
• Podem ocorrer simultaneamente; 
• Comprometem a independência funcional; 
• Relacionam-se à mortalidade, mesmo não associadas a risco de vida eminente;
• Necessitam de abordagem multidisciplinar;
• Perda significativa da qualidade de vida.

Demanda dos profissionais de saúde:

• Conhecer a maneira como as síndromes acontecem;
• Realizar um diagnóstico cuidadoso;
• Instituir tratamento adequado; e
• Definir objetivos claros e realistas para a reabilitação.

1.1.1 Incapacidade cognitiva

As habilidades de pensar, de perceber, de lembrar, de comunicar, de planejar, de 
sentir, de raciocinar e de responder a estímulos externos compõem o funcionamento 
cognitivo. Nesse contexto, embora para a maioria das pessoas idosas as capacidades 
cognitivas permaneçam preservadas, algumas alterações podem usualmente 
acompanhar o envelhecimento.

Muitas funções cognitivas diminuem em idade relativamente jovem, mesmo que 
em ritmos diferentes. Contudo, há indícios de que a deterioração cognitiva em 
função da idade possa ser parcialmente compensada com as habilidades práticas, 
experiências adquiridas ao longo da vida e diminuída com o treinamento mental e 
com a realização de atividade física.

IMPORTANTE
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São sinais de alarme em suspeita de demência por doença de Alzheimer: 

• Perda de memória que afeta as habilidades profissionais; 
• Dificuldade para realizar tarefas familiares; 
• Problemas com linguagem; 
• Desorientação no tempo e no espaço; 
• Julgamento pobre ou diminuído; 
• Problemas com pensamento abstrato; 
• Perda de objetos ou guardar em lugares errados; 
• Mudanças no humor ou no comportamento; 
• Mudanças na personalidade;
• Perda de iniciativa.

A doença de Alzheimer é o tipo de demência mais frequente, respondendo por cerca 
de metade dos casos (VINK, 2008). Embora cada pessoa evolua na sua demência 
de modo único, podem ser identificadas três fases:

Portanto, as demências afetam não somente a vida da pessoa idosa, mas 
também a de seus familiares. Por isso, os profissionais de saúde devem construir 
estratégias que auxiliem essas pessoas a lidar com sua condição, conhecendo 
a história da pessoa idosa, sua profissão, seus hábitos, sua condição de saúde, 
e como ela está lidando com as dificuldades cognitivas atuais.

ESTÁGIO INICIAL 

• Repetições;
• Esquecimentos de 

nomes, local de 
objetos pessoais;

• Déficit seletivo para 
eventos recentes;

• Discretas alterações 
em Atenção, 
Nomeação e 
Visioespaciais;

• Relativa 
Independência.

ESTÁGIO AVANÇADO

• Incontinência;
• Não reconhece os 

familiares;
• Dificuldade na 

mobilidade e 
alimentação;

• Piora significativa 
de sintomas 
comportamentais;

• Mioclonias, rigidez e 
hipomimia tornam-
se cada vez mais 
intensos;

• Morte súbita ou 
decorrente de 
infecções.

ESTÁGIO INTERMEDIÁRIO

• Déficits em outros domínios: 
linguagem, raciocínio, 
orientação espacial e 
funções executivas;

• Atividade de vida diária 
com dificuldades cada vez 
maiores;

• Alteração ciclo sono ciclo 
vigília;

• Piora comportamental no 
fim do dia;

• Perda do pudor e de hábitos 
de higiene;

• Sintomas psiquiátricos: 
delírios, alucinações, 
agitação;

• Dependência cada vez 
maior.

ESTÁGIO INICIAL ESTÁGIO AVANÇADOESTÁGIO INTERMEDIÁRIO



O delirium é outra condição que leva ao comprometimento cognitivo. Trata-se de 
uma condição transitória de comprometimento da atividade cerebral. Geralmente, 
tem início súbito, os familiares/cuidadores notam confusão mental, períodos de 
sonolência ou de agitação fora do padrão habitual da pessoa.

A pessoa idosa com delirium apresenta variações no nível de consciência e nas 
capacidades cognitivas, de atenção e de percepção ao longo do dia. Pode haver 
alucinações visuais (a pessoa idosa vê insetos na parede ou água no chão, por 
exemplo), medo, agitação ou letargia.
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COMO DIFERENCIAR DEMÊNCIA E DELIRIUM?

• As mudanças são súbitas ou vêm acontecendo há algum tempo? 
• Como está o nível de consciência? Prejudicado? 
• Há alucinações?
• Há sinais de doença física presentes? 

O delirium é considerado uma urgência geriátrica e pede uma investigação 
cuidadosa e imediata de sua(s) causa(s): medicamentos, alterações metabólicas 
ou hidroeletrolíticas, dor, infecções e hospitalizações, especialmente nos casos de 
fratura de fêmur.

As pessoas idosas com demência são mais susceptíveis a apresentarem delirium. 
Tratando a causa, as alterações cognitivas do delirium tendem a desaparecer, 
exceto nas pessoas com demência.

A depressão pode levar a um comprometimento cognitivo, sendo muito frequente 
em pessoas idosas, mas é importante ressaltar que não é esperado que o primeiro 
episódio ocorra nessa faixa etária. Caso ocorra, a pessoa idosa precisa ser avaliada 
e acompanhada longitudinalmente, pois a depressão de início tardio pode ser um 
indicativo de quadro demencial (AVILA; BOTTINO, 2006).

Hoje estudos mostram que os fatores de risco associados a ocorrência de 
depressão em pessoas idosas incluem pertencer ao sexo feminino, viver 
sozinho, ter baixo nível econômico, consumir bebida alcoólica em excesso, 
ter doença física crônica e referir história pessoal ou familiar de depressão 
(VINK, 2008), assim como o luto familiar, comprometimento cognitivo e perda 
da mobilidade funcional, fortemente associados à ocorrência de depressão. 

PARA SABER MAIS
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Dentre os fatores protetores, incluem-se apoio social, realização de atividades 
sociais, sobretudo voluntariado, atividade física e participação em atividades 
religiosas (BRUCE, 2002).

Os profissionais de saúde da Atenção Primária à Saúde (APS) que lidam com este 
grupo etário devem ficar atentos aos sintomas depressivos mascarados, como 
dores inespecíficas, adinamia, insônia, perda de peso sem causa óbvia e queixas 
subjetivas de perda da memória, evitando imputar essas queixas ao envelhecimento 
fisiológico sem doenças associadas.

Assim, o registro rotineiramente na Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa dará 
subsídios para o acompanhamento da pessoa idosa, pois a depressão é uma 
condição muito prevalente e tratável (TERRONI, 2003).

1.1.1.1 Reabilitação na Incapacidade cognitiva

A reabilitação cognitiva consiste em estratégias desenvolvidas e aplicadas em 
técnicas cognitivas, primeiramente, para a restauração clínica de funções, e, 
secundariamente, para a compensação de funções, com o objetivo de minimizar os 
distúrbios de atenção, de linguagem, de processamento visual, memória, raciocínio 
e resolução de problemas, além das funções executivas (TAMAI; APSREU, 2013).

Alguns fatores podem contribuir para o retardo dos sintomas de demência, tais 
como (DAVIGLUS et al., 2010):

DIETA ATIVIDADE FÍSICA

CONVÍVIO SOCIAL QUALIDADE DO SONO

Fonte: UNA-SUS/UFMA.

UNID ADE BÁSI CA DE SAÚDE
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Observe no quadro a seguir algumas características e orientações para a reabilitação 
da incapacidade cognitiva na pessoa idosa:

Quadro 3: Características e Orientações para a Reabilitação da Pessoa Idosa com Declínio Cognitivo

AVALIAÇÃO

• Ter acesso ao diagnóstico médico de demência;
• Identificar os comprometimentos e os seus efeitos sobre o desempenho 

funcional; 
• Estabelecer um padrão inicial para comparações posteriores;
• Controlar a evolução e o êxito da reabilitação;
• Utilizar testes padronizados para a população brasileira (10 Point 

Cognitive Screener, Teste do Relógio, Teste de fluência verbal, Teste de 
reconhecimento de figuras, Bateria do CERAD).

PRINCÍPIOS

• Requer uma intervenção multidisciplinar; 
• Prioriza os programas individualizados de treinamento; 
• Utiliza associação de técnicas, diante da história de vida, do contexto 

social e do ambiente físico em que acontecerá a reabilitação; 
• Processo planejado adequadamente com objetivos de acordo com as 

necessidades, interesses e atividades próprias de cada pessoa idosa; 
• Combinar sessões individuais e grupais. A eficácia depende da idade, 

escolaridade, tempo de evolução da doença, redes de apoio e dos 
fatores ambientais.

ORIENTAÇÕES

• Deve-se intervir em todas as áreas afetadas organizando-as segundo 
uma ordem hierárquica. Analisar as tarefas e começar utilizando as que 
exigem demandas mínimas e progredir para níveis de maior dificuldade.

As técnicas incluem: 
1 - Repetição e treinamento para habilidades específicas, mas não melhora 
a memória para palavras; 
2 - Facilitação da aprendizagem: possibilita à pessoa aprender 
conhecimentos específicos, aumentando a autonomia nas atividades 
de vida diária. Tem o objetivo de evitar ou diminuir a ocorrência de 
erros durante a fase de aprendizagem e de melhorar a aquisição de 
conhecimentos específicos; 
3 - Estratégias compensatórias: como as alterações da memória não 
podem ser restauradas, são necessárias “ajudas externas” eletrônicas 
(celulares, por exemplo) e não eletrônicas (bloco de notas e agenda). Essas 
estratégias são especialmente úteis nas fases iniciais da doença, quando 
os cuidadores auxiliam no uso, quando ocorre o treinamento adequado 
das pessoas e familiares para o manejo, e quando a pessoa idosa já tem 
familiaridade com o dispositivo. 
4 - Terapia de orientação para realidade: consiste na apresentação 
de informações relacionadas à orientação – tempo, espaço e pessoa. 
Proporciona uma maior compreensão do entorno, aumenta a sensação 
de controle e autoestima, especialmente em pessoas com a doença de 
Alzheimer. Pessoas com demência moderada e que não apresentam euforia 
são mais prováveis de se beneficiarem. 
5 - Terapia de reminiscência: objetiva estimular o resgate de informação 
e de recordação verbal ou silenciosa de sucessos da vida de uma pessoa. 
Recursos: fotos, músicas, revistas, jogos, objetos biográficos, vídeos do 
passado etc. O grupo de reminiscência possibilita estimular a conversação 
e despertar a atenção. Apresenta efeitos positivos na participação e na 
socialização.

Fonte: ASSIS et al. (2016).
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1.1.2 Iatrogenia

Refere-se à doença causada por efeitos adversos ou complicações decorrentes da 
prática de profissionais ou equipes de saúde ou de outros tratamentos.

As pessoas idosas são mais suscetíveis à iatrogenia, em razão do próprio 
envelhecimento que as deixa mais vulneráveis a doenças agudas e crônicas 
que demandam o uso de vários medicamentos e que modifica a maneira como 
o corpo metaboliza os medicamentos.

Além disso, quanto mais doenças e procedimentos invasivos (radioterapia, 
quimioterapia, diálise, cateterismo, cirurgias, terapia intensiva etc.), maior o risco 
de iatrogenia.

Nesse contexto, destaca-se a importância da prevenção quaternária, por meio 
da suspensão de intervenções diagnósticas e/ou terapêuticas excessivas ou 
inadequadas (desprescrição). Na farmacologia, caracteriza-se por uma doença ou 
alteração patológica criada por efeitos colaterais de vários medicamentos em um 
mesmo período.

Em 2016, foi publicado o Consenso Brasileiro de Medicamentos 
Potencialmente Inapropriados para Idosos, que valida o conteúdo 
de critérios de medicamentos que devem ser evitados em pessoas 
idosas (OLIVEIRA et al., 2016). 

A iatrogenia pode acontecer:

1. Por omissão: quando os profissionais atribuem as queixas da pessoa idosa ao 
próprio processo de envelhecimento e deixam de cuidar de condições tratáveis.

2. Por excesso: quando se pretende tratar todos os problemas de uma só vez.

Dificuldades relacionadas à pessoa idosa também podem levar a erros: 

• Cognitivos: a pessoa erra o remédio que deveria tomar porque não consegue 
ler ou esquece de tomar o remédio ou ainda esquece que já o tomou e repete 
a dose;

• Sensoriais: não enxerga o nome e utiliza o remédio errado ou a dose errada, 
por exemplo.
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Exemplos de fatores que podem contribuir para a iatrogenia: 

• Durante a internação hospitalar, pode haver uma comunicação ineficiente 
com o próprio paciente e sua família e também trocas de remédios; 

• Privar uma pessoa idosa de reabilitação por entender que a pessoa idosa 
não tem potencial de recuperação;

• A pessoa idosa e/ou seus cuidadores deverão ser orientados quanto à 
prescrição medicamentosa visando evitar a automedicação; 

• Um efeito colateral não deve ser tratado com outro medicamento. Isso 
estabelece o efeito “cascata”;

• Uso de medicamentos fitoterápicos e homeopáticos que muitas pessoas 
idosas tomam por conta própria ou por indicação de vizinhos e amigos.

1.1.3 Incontinência Urinária (IU) e Incontinência Fecal (IF)

Incontinência urinária é um dos problemas mais comuns na idade avançada, sendo 
mais frequente em mulheres. Essa condição aumenta com a idade e afeta uma em 
cada cinco mulheres de 85 anos ou mais (MORAES; MARINO; SANTOS, 2010).

Apesar de ser muito comum no envelhecimento, a IU não é uma alteração fisiológica 
e deve ser investigada, principalmente, porque, além da vergonha de relatar, muitas 
das pessoas idosas acham que é normal apresentar as perdas.

A IU pode ser classificada em:

Incontinência Urinária: é a queixa de qualquer 
perda involuntária de urina.

Incontinência Fecal: é a perda involuntária de 
fezes.

Incontinência Urinária de Estresse ou Esforço (IUE): caracterizada pela perda 
involuntária de urina sincrônica ao esforço, espirro ou tosse;

Incontinência Urinária de Urgência (IUU): caracterizada pela perda involuntária 
de urina, associada ou imediatamente precedida de urgência miccional. Há, em 
geral, queixa associada de polaciúria e noctúria. Corresponde, frequentemente, 
à queixa de diminuição da complacência vesical ou de bexiga hipersensível;

Fonte: Adaptado de Geralt. Pixabay.



Incontinência Urinária Mista (IUM): caracterizada pela perda involuntária de 
urina concomitante à urgência miccional e ao esforço;

Incontinência Urinária por transbordamento (bexiga hiperativa ou síndrome 
de urgência): caracterizada pelo gotejamento e/ou perda contínua de urina 
associados ao esvaziamento vesical incompleto, devido à contração deficiente 
do detrusor e/ou obstrução na via de saída vesical.

Incontinência Urinária Funcional: quando outras condições, como problemas 
de locomoção, alterações de memória, uso de remédios (calmantes, diuréticos, 
entre outros) impedem que a pessoa chegue a tempo no banheiro, levando a 
perdas de urina;

Incontinência fecal é definida como a queixa de perda involuntária de fezes (líquida 
ou sólida) (SULTAN et al., 2017). É uma situação que não ameaça a vida das pessoas. 
Entretanto, é uma desordem angustiante e atinge o indivíduo na sua autoestima e 
identidade, resultando em depressão e isolamento progressivo. 

As pessoas idosas normalmente não relatam ao seu médico a presença deste sintoma, 
mudam a rotina diária, limitam sua vida social, isolando-se por constrangimento. 
Ficam dominados pela ideia do acesso fácil ao banheiro, carregam forros ou roupas 
extras e escondem o problema também da família e amigos (WU et al., 2015).

Com o envelhecimento, ocorre a degeneração do esfíncter anal interno. Também 
pode ocorrer a redução da complacência retal, da sensibilidade anal e a atrofia 
muscular do assoalho pélvico, que estão associadas ao aumento da idade (QUINTÃO 
et al., 2010).

A presença de impactação fecal, também bastante comum nas pessoas idosas, 
pode afetar a sensação anal e a complacência retal, além de causar laceração 
muscular e incontinência (ZASLAVSKY et al., 2012).

As funções anais e a sensibilidade da mucosa anal e do reto são afetadas pela 
idade. Lesões durante o parto aumentam o risco de comprometimento das funções 
anais, entretanto, uma porção significativa deste comprometimento é resultante, 
tão somente, do envelhecimento (ZASLAVSKY et al., 2012).
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Segundo Dedicação et al. (2009), a classificação mais comum da IF é:

• Pelo sintoma: quando o paciente sente urgência antes da perda – urge-
incontinência fecal ou quando não sente (incontinência passiva);

• Pela característica das perdas: fezes sólidas, líquidas, muco ou flatos;

• Pelo grupo de pacientes: pessoas com desordens neurológicas, pessoas 
idosas frágeis, mulheres com lesões pós-parto;

• Pela causa primária: desordens neurológicas motoras ou sensoriais, déficits 
cognitivos, problemas de acesso ao banheiro, capacidade retal e lesões ou 
fraqueza do esfíncter anal externo.

Deve-se investigar as causas da IU e da IF, conhecer a história obstétrica, as doenças, 
as cirurgias e o uso de medicamentos, para orientar e reabilitar essas pessoas.

Como complicações, temos: a) isolamento social; b) depressão e autopercepção 
negativa do seu estado de saúde; c) infecções urinárias de repetição; d) lesões na 
pele/úlceras de decúbito; e e) dependência. 

1.1.3.1 Reabilitação na Incontinência Urinária e/ou Fecal

Para prevenir a incontinência, sugere-se:

• Orientar a família e o cuidador para a aquisição de alguns hábitos gerais, 
como: ingerir quantidade adequada, mas não excessiva, de líquidos, e reduzir 
a ingestão hídrica noturna; 

• Evitar o consumo de álcool e de cafeína; 
• Interromper o hábito do tabagismo; 
• Tratar a constipação e as pneumopatias quando a Incontinência Urinária é 

exacerbada pela tosse; 
• Estabelecer horários e intervalos regulares para ir ou levar a pessoa idosa 

ao banheiro;
• Substituir, quando possível, as medicações diuréticas; 
• Investigar outras condições que comprometam a mobilidade e a chegada 

em tempo hábil ao banheiro; 
• O tratamento pode ser realizado com medicamentos, fisioterapia para 

fortalecer a musculatura pélvica, mudanças de hábitos e, em último caso, 
as cirurgias são indicadas, considerando possíveis riscos e benefícios 
(MONTEIRO et al., 2014).



1.1.4 Instabilidade Postural e Quedas

Instabilidade Postural: é a perda de reflexos posturais 
que alteram diretamente as funções do equilíbrio e da 
marcha, aumentando as chances de queda. 

Queda: é o deslocamento não intencional do corpo para 
um nível inferior à posição inicial, com incapacidade de 
correção em tempo hábil, provocada por circunstâncias 
multifatoriais, resultando ou não em danos. 

As quedas entre as pessoas idosas constituem uma importante causa de morbidade 
e mortalidade – com as consequências, com frequência, indo além de uma pequena 
lesão, podendo ocasionar a perda significativa da independência funcional e até a 
morte.

Qualquer situação responsável por restrição da mobilidade, como repouso no leito, 
doença aguda e hospitalização, colabora para a instalação da instabilidade. Além 
disso, a instabilidade favorece a imobilidade, gerando um ciclo vicioso.

O medo de cair (ptofobia) é uma consequência negativa e frequente das quedas 
(MAIA, ARANTES, ALENCAR, 2011). A pessoa idosa que cai tende a ficar mais 
restrita, sair menos de casa, mover-se menos dentro de casa, e essa imobilidade 
colabora para a piora de sua instabilidade e para o isolamento social, que poderá 
impactar significativamente sobre a capacidade cognitiva e pode gerar a sensação 
de inutilidade e vazio.
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As queixas de desequilíbrio aumentam com o avançar da idade, deixando os idosos 
mais propensos a quedas e à redução da capacidade funcional. Associam-se ao 
funcionamento harmonioso da visão, audição, cognição, atenção, coordenação, 
sensibilidade e força dos membros, podendo ser afetados pelo envelhecimento e/
ou por doenças ou tratamentos que comprometem a força e a coordenação motora.

Fonte: UNA-SUS/UFMA.

Identificar os fatores de risco das quedas entre pessoas idosas é uma 
importante etapa na prevenção de quedas, visto ser possível minimizar sua 
ocorrência quando conhecemos os principais fatores desencadeantes (fatores 
de riscos) e adotamos as medidas pertinentes.

IMPORTANTE
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Neste cenário, temos como principais causas de quedas:

• Causas intrínsecas: são alterações próprias do processo de envelhecimento e 
de doenças que podem estar presentes neste ciclo vital.

Principais fatores intrínsecos:
• Doenças como osteoporose, doença de Parkinson e outras;
• Diminuição da visão, audição e sensibilidade;
• Alteração da marcha (passos curtos, arrastados, base alargada);
• Reflexos mais lentos, fraqueza muscular;
• Deformidades dos pés (calosidades, joanetes);
• Efeitos colaterais dos medicamentos: as pessoas idosas, muitas vezes, 

usam várias medicações, que podem interagir entre si, modificando o efeito 
desejado, (iatrogenia).

• Causas extrínsecas (ambientais): são os riscos ambientais, ou seja, aquelas 
causas de quedas que podemos evitar com cuidados simples no ambiente 
dentro e fora de casa.

Principais fatores extrínsecos:
• Tapetes soltos, pisos escorregadios, com água ou muito encerados;
• Móveis instáveis, cadeira de balanço, camas e sofás muito baixos;
• Chinelos e sapatos com solado escorregadio ou mal adaptados aos pés;
• Ambiente com objetos espalhados ou soltos que podem fazer tropeçar;
• Situações de riscos, como: subir em escadas ou o abaixar-se com 

dificuldades.

A adaptação ambiental está relacionada às mudanças no meio ambiente ou no 
espaço físico que facilitem a acessibilidade e a mobilidade de pessoas com alguma 
dificuldade física, comportamental ou sensorial (visão, audição).

• É fundamental conhecer a capacidade de mobilidade da pessoa idosa, para 
que possam ser realizadas adaptações que resolvam os seus problemas 
específicos;

• Um dos primeiros passos quando temos a missão de reorganizar o dia a 
dia para facilitar o convívio diz respeito à organização da casa;

• O ambiente domiciliar é construído ao longo de toda a vida, e com base em 
expectativas pessoais. Portanto, é necessário ter paciência e compreensão 
ao modificar um ambiente, mesmo que seja para maior segurança da 
própria pessoa idosa.

IMPORTANTE
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1.1.4.1 Reabilitação na Instabilidade postural

A reabilitação física na instabilidade postural é muito útil, e é realizada com 
intervenções de treino de força, da marcha e estratégias posturais, que devem 
ser feitas regularmente (MORAES, 2016). Nesse sentido, práticas de ginásticas 
orientais, como o Tai Chi (figura), Lian Gong e Otago, melhoram a postura e a marcha 
e reduzem o risco de quedas.

A prescrição de dispositivos de auxílio à marcha, como bengala, muletas e 
andadores, deve ser cuidadosa e sempre realizada por profissionais habilitados, 
como médicos, fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais, caso contrário, pode 
agravar a instabilidade postural e aumentar o risco de quedas. 

Fonte: Macrovector. Freepik.

Quando houver indicação, a prescrição de dispositivos auxiliares de marcha para 
pessoas idosas com alterações de equilíbrio pode ser realizada em todos os 
níveis de atenção. As bengalas e andadores, dispositivos mais comuns nestes 
casos, podem ser dispensados nos Centros Especializados de Reabilitação 
(CER), estruturas da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (Portaria de 
Consolidação n.º 3, de 28 de setembro de 2017 – Portaria de origem n.º 793, 24 
de abril de 2012), sendo necessária a verificação do fluxo. 

São medidas ou ações que podem prevenir a instabilidade postural:

• Realizar atividade física; 
• Revisar a prescrição de medicamentos, órteses e próteses; 
• Pesquisar sistematicamente casos de hipotensão ortostática; 
• Estimular a marcha com segurança; 
• Avaliar a medicação de uso contínuo, pois algumas podem induzir a quadros de 

Parkinsonismo e ocasionar mais instabilidade e queda; 
• Orientar quanto aos riscos ambientais.



Fonte: Autor desconhecido.
Creative commons.

Nos casos de instabilidade postural, é importante 
incluir na reabilitação atividades que trabalhem a força, 
a resistência muscular, a flexibilidade e o treino de 
equilíbrio.

Quando necessário, propor estratégias compensatórias 
e uso de adaptações ambientais possíveis, evitando 
recomendações de restrição da mobilidade ou de 
repouso no leito.
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Conheça algumas propostas de exercícios físicos para pessoas idosas 
disponibilizadas no site do Ministério da Cidadania. https://www.gov.br/
cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/esporte/noticias_esporte/conheca-
exercicios-adequados-para-idosos-fazerem-em-casa-no-periodo-de-
isolamento-social

Entre os fatores que devem ser considerados ao investigar as quedas e propor 
intervenções estão (BRASIL, 2021):

Fatores pessoais, 
como o histórico de 

quedas, o apoio social, 
o nível de atividade e as 

competências cognitivas, 
sensoriais e físicas.

Fatores ocupacionais, 
como o desempenho 

funcional no ambiente 
doméstico e outros 

contextos, competências 
para as Atividades de 

Vida Diária e o nível de 
atividade/participação.

Fatores ambientais, como os 
contextos sociais, os riscos 

potenciais da moradia e 
outros locais visitados; e a 
disponibilidade de recursos 

de tecnologia assistiva.

Para melhorar o controle postural e, consequentemente, prevenir quedas, 
diversas intervenções, especialmente aquelas que desafiam o equilíbrio em altas 
e progressivas doses, são efetivas em pessoas idosas com alto risco de quedas. 
Entretanto, vale ressaltar que elas devem ser prescritas e ministradas por profissional 
de saúde capacitado.

Exercícios em grupo, segurança no domicílio e intervenções multifatoriais para 
eliminar ou diminuir os fatores de risco modificáveis podem evitar quedas em 
pessoas idosas. Já as intervenções individuais, como a cirurgia de catarata, o 
controle de dores nos pés e a retirada de medicamentos psicoativos auxiliam na 
prevenção de quedas em pessoas com esses fatores de risco. 

PARA SABER MAIS

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/esporte/noticias_esporte/conheca-exercicios-adequados-para-idosos-fazerem-em-casa-no-periodo-de-isolamento-social
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/esporte/noticias_esporte/conheca-exercicios-adequados-para-idosos-fazerem-em-casa-no-periodo-de-isolamento-social
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/esporte/noticias_esporte/conheca-exercicios-adequados-para-idosos-fazerem-em-casa-no-periodo-de-isolamento-social
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/esporte/noticias_esporte/conheca-exercicios-adequados-para-idosos-fazerem-em-casa-no-periodo-de-isolamento-social
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É importante que as intervenções focadas nas quedas estejam presentes na 
abordagem de todas as pessoas idosas, especialmente aquelas acima de 75 anos, 
com intensidade diversificada entre três grupos. Veja a seguir as características de 
cada grupo e a recomendação da intervenção:

Grupo Características das
pessoas idosas

Intensidade
da intervenção

Grupo 1

Pessoas sem histórico de 
quedas e sem distúrbios 
de equilíbrio e marcha 
ou que já sofreram uma 
queda no último ano e não 
apresentam distúrbios de 
equilíbrio e marcha.

Recomenda-se estimular essa pessoa 
idosa aparticipar de um programa de 
condicionamento que conste de exercícios 
de equilíbrio e fortalecimento muscular 
geral.

Grupo 2

Pessoas que sofreram duas 
ou mais quedas no último 
ano e que têm equilíbrio e 
marcha comprometidos.

Recomenda-se realizar uma avaliação dos 
fatores de risco intrínsecos, extrínsecos 
e comportamentais e, com base nessa 
avaliação, atuar sobre os fatores 
modificáveis de forma assertiva.

Grupo 3

Pessoas que apresentam 
risco potencial de quedas e 
alterações de memória e/ou 
funções executivas.

Estas pessoas podem se beneficiar de 
recursos de tecnologia assistiva para 
cognição, como pistas mnemônicas, luzes 
associadas aos sensores de movimento, 
alarmes vinculados a movimento, 
deslocamento e/ou variação de pressão, 
sensores de transbordamento, e até 
sistemas e recursos de apoio à realização 
de atividades de vida diária.

Fonte: BARBOSA, 2012; BRASIL, [2021?]. No prelo.

Para que a prevenção de quedas possa ser eficaz e realmente auxiliar um indivíduo 
a desempenhar tarefas que lhe sejam significativas e produza impacto positivo em 
seu cotidiano, sugere-se que quatro regras bem objetivas sejam seguidas:

• A proposta deve ser simples: o recurso ou a estratégia pensada devem ser o 
mais intuitivo possível;

• A abordagem deve ser necessária: o recurso deve catalisar as competências do 
indivíduo, melhorando sua capacidade para realizar atividades que lhe sejam 
absolutamente necessárias; 

• O recurso deve respeitar as capacidades: o potencial inato do sujeito não deve 
ser superestimado nem subestimado pela equipe no momento da prescrição da 
tecnologia assistiva;
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• A psicoeducação: tanto a pessoa idosa quanto os familiares e cuidadores 
precisam conhecer os fatores de risco ou os fatores associados à ocorrência de 
quedas, suas repercussões funcionais (morbidade e mortalidade) e as estratégias 
disponíveis para evitar a ocorrência das mesmas, na perspectiva de se tornarem 
atores engajados e ativistas na busca por segurança, protagonizando as 
estratégias para evitar a ocorrência deste evento que pode trazer consequências 
catastróficas para a vida do indivíduo.

1.1.5 Imobilidade

A síndrome da imobilidade (SI) é um complexo conjunto de sinais e sintomas, que 
ocorre em razão da perda de movimentos articulares e da instabilidade postural, 
que compromete a independência, gera incapacidade, fragilidade e até a morte 
(ALMEIDA et al., 2008).

Quadro 5: Causas da Imobilidade

CAUSAS DA IMOBILIDADE

Indivíduo acamado por um período temporário ou prolongado

Após quedas com trauma ou fraturas

Após Acidente Vascular Encefálico (AVE) Por complicações pós-cirúrgicas

Doenças Crônicas, Progressivas e Degenerativas

Doença de Parkinson Demências

Outras causas: dores, depressão, medo de cair, fraqueza, 
debilidade e até ausência de motivo aparente.

A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa permite a identificação da ocorrência 
de quedas por meio de questões sobre a data e o local da queda, bem como 
possíveis consequências. Além disso, a Caderneta traz orientações voltadas 
à prevenção das quedas.

IMPORTANTE
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Os fatores de risco da SI podem ser agrupados em:

• Intrínsecos: relacionados com a idade da pessoa, dependência nas atividades 
de vida diária (AVD), problemas psiquiátricos, polipatologias, polifarmácia e 
instabilidade postural;

• Extrínsecos: referentes a problemas familiares, como negligência e ações 
propositais, fatores ambientais, hospitalização prolongada e institucionalização.

A SI tem inúmeras consequências psicológicas, orgânicas e 
funcionais, como você verá a seguir:

No sistema musculoesquelético: hipotrofia ou atrofia muscular e 
descondicionamento, contraturas, osteopenia e osteoporose, deterioração 
articular, ossificação heterotópica e deformidades.

No sistema respiratório: diminuição do trabalho ventilatório, com consequente 
perda de força da musculatura da ventilação, diminuição de volumes e 
capacidades pulmonares, estase de muco em áreas mal ventiladas levando a 
infecções pulmonares, atelectasias, dificuldade para tossir e broncoaspiração; 

No sistema circulatório: alteração no volume de distribuição dos 
fluidos corporais, hipotensão ortostática, trombose venosa profunda e 
tromboembolismo pulmonar; 

No aparelho geniturinário: estase da urina, cálculo renal, infecções, bexiga 
neurogênica e incontinência;

No sistema gastrointestinal: perda de apetite, incontinência fecal, constipação 
e fecaloma;

No sistema tegumentar: a úlcera de pressão é a alteração mais comum que 
acontece nos pacientes submetidos a longo período de decúbito, e pode ser 
minimizada por mudanças constantes de decúbito e cuidados avançados de 
curativos (LEDUC, 2011).
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1.1.5.1 Reabilitação na Imobilidade

O processo de reabilitação na imobilidade inicia-se com a avaliação da pessoa idosa 
por um profissional de saúde habilitado, que deve informar-se com os familiares e/
ou cuidadores sobre aspectos que interferem na mobilidade, tais como:

• Uso de medicamentos; 
• Piora na marcha; 
• Repouso nos últimos 30 dias, avaliando sua causa; 
• Doenças agudas (pneumonias, infecção urinária, AVE, instabilidade, tonteiras, 

fraturas); 
• Doenças crônicas (neuropatia diabética, arteriopatias, osteoartrites de quadril e 

joelhos, nefropatias, hepatopatias, neoplasias, cirurgias etc.).

Durante o processo de reabilitação, a pessoa idosa, sua família e/ou seu cuidador 
devem ser orientados sobre a importância da recuperação precoce da mobilidade. 
Essa recuperação pode acontecer com medidas de mobilização passiva, melhora 
da expansibilidade pulmonar, prevenção de edemas de estase, cuidados com o 
funcionamento intestinal, hidratação e nutrição adequadas.

O Quadro 6 apresenta algumas estratégias de intervenção para reabilitação da 
pessoa idosa com síndrome da imobilidade.

Quadro 6: Estratégias de Reabilitação na Imobilidade

Fonte: Guia de Atenção à Reabilitação da Pessoa Idosa (BRASIL, [2021?]. No prelo).

INTERVENÇÃO

• Estimular a movimentação no leito e a independência nas atividades;
• Estimular a deambulação (caminhada);
• Prevenir complicações pulmonares;
• Auxiliar na resolução de patologias pulmonares já instaladas;
• Promover um padrão respiratório mais eficaz;
• Evitar complicações circulatórias;
• Reduzir a dor;
• Manter a força muscular e a amplitude de movimentos com exercícios 

isométricos, metabólicos, resistidos, ativos, ativo-assistidos e passivos;
• Evitar encurtamentos musculares, atrofias e contraturas;
• Manter a amplitude de movimento articular;
• Melhorar a mobilidade e a flexibilidade, a coordenação e a habilidade;
• Promover relaxamento;
• Prevenir e tratar o edema (inchaço) que pode ocorrer como consequência da 

patologia de cirurgias ou da imobilização no leito;
• Promover a reeducação postural;
• Promover a conscientização corporal;
• Prevenir escaras (desde a fase aguda hospitalar, realizando mudanças de 

decúbito de 2/2hs).
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1.1.6 Incapacidade de Comunicação

A Incapacidade de Comunicação caracteriza-se pela diminuição nas habilidades 
de fala, audição, linguagem, motricidade e visão. Esses déficits afetam a troca de 
informações com o meio, resultando na perda ou restrição da participação social 
(funcionalidade) e da independência e no sentimento de frustração e de desconexão 
com o mundo, comprometendo a capacidade de execução das decisões tomadas, o 
que afeta diretamente a independência do indivíduo.

As habilidades comunicativas compreendem quatro áreas distintas:

Fonte: UNA-SUS/UFMA.

Além das alterações fisiológicas do processo de envelhecimento e de outras 
decorrentes de algumas doenças que contribuem com a incapacidade comunicativa, 
as interações sociais também seguem uma dinâmica heterogênea ao longo do ciclo 
da vida, devido a fatores como:

• A morte ou migração de familiares;

• O aumento das dificuldades da pessoa idosa na realização das tarefas 
necessárias para manter ligações sociais ativas;

• A redução das oportunidades para a renovação de laços afetivos.

O empobrecimento das redes sociais reduz a quantidade de contatos, modifica 
a qualidade e a variedade de interações e de recursos, e limita, de certo modo, a 
capacidade comunicativa das pessoas idosas. Essa situação também se reflete na 
família (SLUZKI, 2000).
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1.1.6.1 Reabilitação na Incapacidade Comunicativa

Algumas medidas devem ser observadas pelos familiares e/ou cuidadores e 
profissionais de saúde, tais como:

• Usar frases curtas e objetivas;

• Não tratar as pessoas idosas como crianças ou utilizando termos 
diminutivos; 

• Falar de frente e sempre em ambientes iluminados para que a pessoa idosa 
possa ouvir e ver o movimento dos lábios de quem fala; 

• O cuidador deve repetir a fala utilizando palavras diferentes conforme a 
necessidade da pessoa idosa; 

• Não interromper a pessoa idosa quando ela estiver falando; 

• Incentivá-la a concluir seus pensamentos sempre; 

• Diminuir os ruídos no ambiente onde a pessoa idosa é cuidada; 

• Sempre que a pessoa demonstrar não ter entendido o que foi falado, repita 
o que falou com calma evitando constranger a pessoa cuidada; 

• Falar de forma clara e pausada e aumentar o tom de voz somente se isso 
realmente for necessário; 

• Verificar a necessidade, adaptação e condições de próteses dentárias;

• Verificar a necessidade de uso e adaptação de próteses auditivas; 

• Conversar e cantar com a pessoa, pois essas atividades estimulam o uso 
da voz; 

• A música ajuda a pessoa cuidada a recordar de pessoas, sentimentos e 
situações que ocorreram com ela, ajudando na sua comunicação; 

• O toque, o olhar, o beijo e o carinho são outras formas de comunicação que 
ajudam o cuidador e o profissional a compreender a pessoa cuidada e a ser 
compreendido por ela; 

• Identificar e explorar o melhor canal de comunicação, especialmente nos 
casos de perdas cognitivas específicas (anomias e agnosias).
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1.1.7 Insuficiência ou falta de apoio sociofamiliar

Como se pode perceber, todas as Síndromes 
Geriátricas começam com a letra “i”. A princípio, 
eram os 5 i´s. Mas, com o passar dos anos e com 
mais estudos e conhecimentos da área clínica, 
acadêmica e científica, outros componentes 
foram acrescentados e a insuficiência ou a falta 
de apoio sociofamiliar veio se somar às outras 
síndromes. Fonte: QK. Pixabay.

Essa síndrome envolve um processo psicossocial, com baixo ou nenhum apoio 
social e com vínculo familiar prejudicado.

A FAMÍLIA é a principal responsável pelo cuidado do idoso.

(Constituição Federal Brasileira, 1988; Política Nacional do Idoso de 1994; 
Estatuto do Idoso, 2003).

A valorização das relações familiares no apoio às pessoas idosas tem um forte peso 
cultural, com pressões sociais de costumes que geram culpa quando a família, e 
especialmente a mulher, tem que assumir sua impossibilidade de cuidar do familiar 
idoso (CALDAS, 2003). No entanto, expressivas mudanças na estrutura familiar se 
destacam:

• Entrada maciça da mulher no mercado de trabalho;
• Mudanças na nupcialidade e nos arranjos familiares;
• Declínio da fecundidade e do número de cuidadores familiares/filhos disponíveis.

O Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 
reconhecem o território e a matricialidade da família para planejar os cuidados. No 
caso da pessoa idosa, o cuidado deve ser implementado com base na funcionalidade. 
Sendo assim, é importante que as famílias com pessoas idosas dependentes ou em 
risco de desenvolver dependência se tornem alvos prioritários do cuidado.

A situação torna-se mais controvertida no momento em que faltam ou esgotam 
as capacidades de oferecer apoio adequado à pessoa idosa por parte da família, 
especialmente nas situações de fragilidade e de envelhecimento com Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT).
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Diante da insuficiência ou da falta de apoio sociofamiliar, identificar:

• Possíveis situações de violência contra a pessoa idosa;
• Problemas com a higiene ambiental e corporal;
• Erros com a medicação, controle inadequado de doenças;
• Hospitalizações frequentes, desnutrição, quedas explicadas de maneira 

contraditória, entre outras.

Caso a equipe multiprofissional de saúde suspeite de maus tratos, primeiramente 
deve-se discutir o caso em equipe, realizar a notificação compulsória e articular 
com os serviços da assistência social.

Conheça o Disque Direitos Humanos - Disque 100 - serviço de 
informações sobre direitos de grupos vulneráveis e de denúncias 
de violações de direitos humanos. Disponível em: https://www.
gov.br/pt-br/servicos/denunciar-violacao-de-direitos-humanos

PARA SABER MAIS

https://www.gov.br/pt-br/servicos/denunciar-violacao-de-direitos-humanos
https://www.gov.br/pt-br/servicos/denunciar-violacao-de-direitos-humanos


Considerações finais

Agora que você viu as principais síndromes geriátricas, é importante destacar o 
quanto elas precisam ser avaliadas de forma sistemática pelas equipes de saúde 
e ser consideradas no planejamento das intervenções, incluindo a reabilitação da 
pessoa idosa, como forma de prevenir muitas consequências negativas para a 
saúde, tais como um menor tempo de sobrevivência e a dependência de cuidados.

Esperamos que com esse recurso educacional você possa aprimorar sua prática 
profissional no SUS ao atender idosos com comprometimento funcional devido 
às síndromes geriátricas, promovendo uma adequada reabilitação e garantindo 
qualidade de vida ao usuário.
 
Até a próxima!
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