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No contexto da Estratégia Saúde da Família (ESF), destaca-se o 

trabalho dos profissionais de saúde voltado para a assistência integral 

e contínua de todos os membros das famílias vinculadas à Unidade 

Básica de Saúde, em cada uma das fases de seu ciclo de vida, sem 

perder de vista o seu contexto familiar e social. Cabe a atenção do 

profissional à mudança do perfil populacional em sua área de 

abrangência, com o aumento progressivo da população idosa fruto da 

queda da fecundidade e redução da mortalidade em todos os grupos 

etários. A ele é requerida uma atenção especial ao idoso e uma 

participação ativa na melhoria de sua qualidade de vida, com medidas 

promocionais de proteção específica, de identificação precoce de seus 

agravos mais frequentes e sua intervenção, bem como, com medidas 

de reabilitação voltadas a evitar a sua apartação do convívio familiar e 

social (SILVESTRE; COSTA-NETO, 2003).

Assim sendo, a ESF, de acordo com seus princípios básicos 

referentes à população idosa, aponta para a abordagem das 

mudanças físicas consideradas normais e identificação precoce de 

suas alterações patológicas. Destaca, ainda, a importância de se 

alertar a comunidade sobre os fatores de risco a que as pessoas idosas 

estão expostas, no domicílio e fora dele, bem como de serem 

identificadas formas de intervenção para sua eliminação ou 

minimização, sempre em parceria com o próprio grupo de idosos e os 

membros de sua família. Os profissionais que atuam na atenção 

básica devem ter de modo claro a importância da manutenção do 

idoso na rotina familiar e na vida em comunidade como fatores 

fundamentais para a manutenção de seu equilíbrio físico e mental 

(SILVESTRE; COSTA-NETO, 2003).Nesta unidade, vamos estudar 

algumas das principais situações de risco às quais o idoso está 

suscetível.



2.1 Quedas

A queda está entre problemas de saúde mais frequentes e 

incapacitantes que uma pessoa idosa pode enfrentar, sendo 

considerado um marcador de fragilidade, morte, dependência, 

institucionalização e declínio de idosos. A maior suscetibilidade dos 

idosos a sofrerem lesões decorrentes de uma queda se deve à alta 

prevalência de comorbidades presentes nessa população, associada 

ao declínio funcional resultante do processo de envelhecimento, como 

o aumento do tempo de realização e a diminuição da eficácia das 

estratégias motoras do equilíbrio corpóreo, fazendo de uma queda um 

evento potencialmente perigoso (PERRACINI, 2011).

 Conceito

Há várias acepções acerca da definição de queda, no entanto a 

mais utilizada é a proposta pela Kellog International Work Groupon 

the Prevention of Falls in the Elderly, na qual uma queda é considerada 

uma mudança de posição inesperada, não intencional, que faz o 

individuo permanecer em um nível inferior, por exemplo, sobre o 

mobiliário ou no chão. Esse evento não é consequência de paralisia 

súbita, ataque epilético ou força externa extrema (ZECEVIC et al., 

2011).

 Epidemiologia

As quedas são eventos comuns, pouco valorizados e relatados 

por idosos e seus familiares, a não ser que provoquem lesões 

importantes. O risco aumenta linearmente com o avançar da idade em 

ambos os sexos, sendo mais alto entre mulheres. A incidência de 

quedas em idosos residentes na comunidade varia de 0,2 a 1,6 

queda/pessoa/ano, com uma média de aproximadamente 0,7 

queda/ano. As lesões acidentais são a sexta causa de morte em idosos 

e as quedas são responsáveis por 70% das mortes acidentais em 

pessoas com 75 anos e mais. O risco de morte em um ano em 

pacientes internados devido às quedas é de 15 a 50% (MACIELet al., 

2010; PERRACINI, 2011).
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 Fatores de risco para ocorrência de quedas

De acordo com o Ministério da Saúde, os fatores de risco para 

queda podem ser classificados em intrínsecos e extrínsecos, conforme 

segue abaixo:

Fatores intrínsecos: Fatores extrínsecos: 

Idade avançada Superfícies escorregadias

Sexo feminino Dano Cognitivo

História prévia de quedas Doença de Parkinson 

Imobilidade Uso de medicações psicotrópicas

Baixa aptidão física Déficit visual e cognitivo

Fraqueza muscular de membros inferiores
Prateleiras excessivamente baixas ou 
elevadas

Distúrbio de equilíbrio Roupas e/ou sapatos inadequados

Distúrbios de marcha Via pública mal conservada

Dano Cognitivo Órteses inapropriadas

Doença de Parkinson Degraus altos ou estreitos
 

Uso de medicações psicotrópicas Obstáculos no caminho

Tapetes soltos ou com dobras

Iluminação inadequada Fonte: (BRASIL, 2006). 

Déficit visual e cognitivo
Ausência de corrimãos em corredores e 
banheiros



2.1 Quedas

 Prevenção de quedas

As medidas preventivas objetivam evitar o trauma e os seus 

efeitos. Isso poderá ser alcançado a partir do diagnóstico e prevenção 

das condições capazes de provocar as quedas, da prevenção e 

tratamento da osteoporose, da melhoria do estado geral, incluindo da 

agilidade e da força muscular. São eficazes os programas de 

prevenção realizados na comunidade e em asilos para reduzir os 

episódios das quedas (MACIELet al.,, 2010).

O exercício, entendido como treino funcional, está entre as 

estratégias mais promissoras para a redução do risco de quedas. Pode 

envolver o treino de estratégias sensoriais e motoras do equilíbrio 

corpóreo, treino de marcha, fortalecimento muscular, melhora da 

flexibilidade e estimulação cognitiva em situações de atenção 

dividida. O objetivo fundamental deve ser maximizar o estado 

funcional e reduzir o risco de lesão. Para tanto, o profissional ou a 

equipe de saúde deve identificar e tratar as doenças envolvidas, 

melhorar o apoio social e as condições ambientais (MACIELet al., 

2010; PERRACINI, 2011).

FONTE: A REABILITAÇÃO DA VIDA
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Dessa forma, as medidas preventivas incluem ações 

desenvolvidas pelos profissionais de saúde e orientações aos idosos e 

seus familiares sobre o risco de cair e as suas consequências. Dentre 

estas medidas, citam-se:

Avaliação geriátrica global periódica com atenção para a função 

cognitiva, os distúrbios de humor, a capacidade de realizar as 

atividades de vida diária e as condições sociais.

Racionalização da prescrição e a correção da polifarmácia.

Avaliação oftalmológica anual.

Avaliação nutricional.

Indicação de fisioterapia e de exercícios físicos.

Correção de fatores de risco ambiental.

Medidas de promoção de saúde, com atenção para a prevenção e 

tratamento da osteoporose.

Promover ações educativas de sala de espera, com explanações em 

linguagem simples e adequada ao idoso sobre os riscos e as 

consequências da queda.



2.1 Quedas

ATENÇÃO!

A visita domiciliar consiste em uma atividade fundamental 

para subsidiar a intervenção no processo saúde-doença de 

indivíduos ou o planejamento de ações visando à 

promoção de saúde da coletividade. Dessa forma, os 

profissionais de saúde durante as visitas domiciliares 

devem identificar riscos de quedas na residência, realizar a 

intervenção por meio de orientação para a adaptação 

ambiental e monitorar a realização das modificações.



2.2 Depressão

Os transtornos do humor são uma 

das desordens psiquiátricas mais comuns 

em idosos, sendo responsáveis pela 

perda de autonomia e pelo agravamento 

de quadros patológicos preexistentes. 

Dentre eles, a depressão é a mais 

frequente e está associada ao maior risco 

de morbidade e de mortalidade, ao 

aumento na utilização dos serviços de 

saúde, à negligência no autocuidado, à 

a d e s ã o  r e d u z i d a  a o s  r e g i m e s 

terapêuticos e maior risco de suicídio 

(PARADELA; LOURENÇO; VERAS, 2005).
Fonte:
http://adepressao.blogspot.com.br/

 Conceito

A depressão no idoso define-se como uma síndrome psiquiátrica, 

caracterizada por humor deprimido, perda do interesse ou prazer, 

alterações do funcionamento biológico, com repercussões 

importantes na vida do indivíduo e com uma duração, sem 

tratamento, de meses a anos. A depressão na população idosa é 

comum, recorrente e frequentemente sub-diagnosticada e sub-

tratada, principalmente ao nível dos cuidados de saúde primários



2.2 Depressão

 Epidemiologia

No Brasil, estimativas de prevalência de depressão entre as 

pessoas  idosas  var iam de 4 ,7% a6,8%, dependendo 

fundamentalmente do instrumento utilizado, dos pontos de corte da 

gravidade dos sintomas. É um dos transtornos psiquiátricos mais 

comuns entre as pessoas idosas e sua presença necessita ser 

avaliada. As mulheres apresentam prevalências maiores que os 

homens na proporção de 2:1. Pessoas idosas doentes ou 

institucionalizadas também apresentam prevalências maiores 

(BRASIL, 2006).

 Diagnóstico

O diagnóstico de depressão é eminentemente clínico, baseado 

em anamnese pormenorizada com o idoso e um informante e na 

observação do comportamento do paciente. A contribuição da família 

é essencial em pacientes com déficit cognitivo, sintomas psicóticos ou 

em mutismo. Todos os idosos com depressão devem ser questionados 

sobre a ideação suicida. Questões diretas sobre a intenção suicida não 

aumentam o risco de suicídio e os pacientes ficam aliviados com esses 

questionamentos.
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Os sintomas da depressão podem variar em função dos 

indivíduos e podemser causados por várias outras doenças, 

geralmente coexistentes. Desta forma, o Ministério da Saúde 

considera que no momento da consulta ou acolhimento da pessoa 

idosa, o profissional de saúde deveestar atento para alguns sinais e 

sintomas que sugerem depressão, como:

Fonte: BRASIL, 2006.

Fadiga matutina

Sentimento de 

inutilidade ou culpa

Redução da 

afetividade

Diminuição da libido

Distúrbios do 

comportamento e 

da conduta

Agitação

Concentração 

reduzida

Nervosismo

Alteração do ciclo 

sono-vigília

Etilismo e/ou 

tabagismo de início 

recente

Perda de energia

Retardo psicomotor

Ansiedade

Alteração do apetite

Ideação suicida 
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O diagnóstico diferencial deve ser realizado levando em 

consideração os transtornos do humor, a reação de ajustamento com 

humor depressivo e o luto. Dentre os transtornos do humor, 

destacam-se os transtornos depressivos, e bipolar, por causa da 

condição médica geral ou induzida por substâncias (medicamentos ou 

substâncias psicoativas). Doenças físicas e medicamentos podem 

causar sintomas afetivos, desta forma, revisão da histórica médica, 

exame físico e investigação laboratorial são fundamentais em 

qualquer tipo de depressão geriátrica.

 Tratamento

O tratamento visa à supressão dos sintomas depressivos, à 

redução do risco de recidiva e recorrência e à melhoria da qualidade de 

vida e da capacidade funcional. De forma geral, existem alguns 

recursos terapêuticos, como o atendimento individual (orientação e 

acompanhamento, psicoterapia e farmacoterapia), o atendimento em 

grupo, as atividades comunitárias e o atendimento à família. 



2.3 Violência Contra 
Pessoa Idosa

Os diversos abusos e os maus 

t r a t o s  à s  p e s s oa s  i d o s a s 

representam um grave problema 

de saúde pública. 

Infelizmente é um 

fenômeno pouco 

r e conhec i do  e 

denunciado.

São graves as suas consequências, 

principalmente aquela que leva a 

um não reconhecimento do abuso
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A sociedade e idosos consideram que as condutas são normais 

da idade. Há resistência e dificuldade nos idosos, nos profissionais e 

na sociedade em falar sobre o tema e consequentemente a sua 

negação. É preciso romper com este silêncio (SÃO PAULO, 2009).

 Conceito

Segundo a Rede Internacional para a Prevenção dos Maus-Tratos 

contra o Idoso, a violência contra esse grupo social é um ato (único ou 

repetido) ou omissão que lhe cause dano ou aflição e que se produz 

em qualquer relação na qual exista expectativa de confiança 

(MINAYO, 2006).

A violência contra idosos se manifesta nas formas: estrutural, 

que ocorre pela desigualdade social e é naturalizada nas expressões 

da pobreza, da miséria e da discriminação; interpessoal, que se refere 

às relações cotidianas; e institucional, que se reflete na aplicação ou 

omissão da gestão das políticas sociais e pelas instituições de 

assistência. A violência intrafamiliar é uma importante representação 

da violência interpessoal, é toda ação ou omissão que prejudique o 

bem-estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito 

ao pleno desenvolvimento de outro membro da família. Violência 

intrafamiliar é aquela que acontece dentro da família, em casa ou fora 

dela, ou seja, nas relações entre os membros da comunidade familiar, 

formada por vínculos de parentesco natural (pai, mãe, filha/filho, etc) 

ou civil (marido/esposa, nora/genro ou outros), por afinidade (por 

exemplo, o primo ou parente do marido/da esposa) ou afetividade 

(amigo que more na mesma casa) (SÃO PAULO, 2009).
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 Epidemiologia

Os dados quantitativos retirados do Sistema de Informação de 

Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, mostram que óbitos de 

pessoas idosas por violências e acidentes ocupam o sexto lugar no seu 

perfil de morbimortalidade. No ano 2000, morreram 13.436 idosos 

por acidentes e vítimas de violências no país, significando, por dia, 

cerca de 37 óbitos, dos quais 8.884 (66,12%) foram de homens e 

4.552 (33,87%) de mulheres (MINAYO, 2006).

 Tipologia da violência

De acordo com Minayo (2006), existem diversas formas de 

violência contra a pessoa idosa. Veja a classificação abaixo:

Violência física: é o uso da força física para 

compelir os idosos a fazerem o que não 

desejam, para feri-los, provocar dor, 

incapacidade ou morte. Esse tipo de 

violência pode ser manifestada de várias 

formas: tapas, empurrões, socos, 

mordidas, chutes, queimaduras, cortes, 

estrangulamento, lesões por armas ou 

objetos, obrigar a tomar medicações ou 

outras substâncias (álcool ou drogas) 

desnecessárias ou inadequadas, tirar de 

casa à força, amarrar, arrastar, arrancar a 

roupa, abandonar em lugares 

desconhecidos. 

Abuso psicológico: 

corresponde a agressões 

verbais ou gestuais com o 

objetivo de aterrorizar, 

humilhar, restringir a 

liberdade ou isolar do 

convívio social.

Abandono: é uma forma de 

violência que se manifesta pela 

ausência ou deserção dos 

responsáveis governamentais, 

institucionais ou familiares de 

prestarem socorro a uma pessoa 

idosa que necessite de proteção e 

assistência.

Violência financeira ou 

econômica: consiste na 

exploração imprópria ou 

ilegal ou ao uso não 

consentido pela pessoa 

idosa de seus recursos 

financeiros e patrimoniais.
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Negligência: refere-se à recusa ou à 

omissão de cuidados devidos e necessários 

aos idosos por parte dos responsáveis 

familiares ou institucionais. A negligência é 

uma das formas de violência mais presente 

no país e se manifesta, frequentemente, 

associada a outros abusos que geram 

lesões e traumas físicos, emocionais e 

sociais, em particular, para os que se 

encontram em situação de múltipla 

dependência ou incapacidade

Auto-negligência: diz 

respeito à conduta da 

pessoa idosa que ameaça 

sua própria a saúde ou 

segurança, pela recusa de 

prover cuidados 

necessários a si mesma.

Violência sexual: refere-se ao ato ou 

jogo sexual de caráter homo ou hetero-

relacional, utilizando pessoas idosas. 

Esses abusos visam a obter excitação, 

relação sexual ou práticas eróticas por 

meio de aliciamento, violência física ou 

ameaças.

Violência emocional e social: refere-se 

à agressão verbal crônica, incluindo 

palavras depreciativas que possam 

desrespeitar a identidade, dignidade e 

autoestima. Caracteriza-se pela falta 

de respeito à intimidade, falta de 

respeito aos desejos, negação do 

acesso a amizades, desatenção a 

necessidades sociais e de saúde.

Violência medicamentosa: é 

administração por familiares, 

cuidadores e profissionais dos 

medicamentos prescritos, de 

forma indevida, aumentando, 

diminuindo ou excluindo os 

medicamentos.
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 Atuação dos profissionais de saúde frente à violência 

contra o idoso

A identificação de sinais de violência contra as pessoas idosas é 

frequentemente negligenciada no atendimento à saúde, quer pela 

dificuldade em identificá-los, quer pela ausência de suporte formal 

para auxiliar tanto a(s) vítima(s) quanto os profissionais. Essa 

identificação de sinais de violência contra as pessoas idosas é, 

também, com certa frequência, negligenciada no atendimento à 

saúde e deve ser notificada. Conforme a Lei nº 10.741/2003, art. 19, 

está previsto que os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos 

contra idoso são de notificação obrigatória ao Conselho Municipal ou 

Estadual dos Direitos do Idoso, delegacias de polícia e Ministério 

Público (BRASIL, 2007).

Há, sem dúvida, vários aspectos éticos e legais envolvidos. As 

vítimas, quando cognitivamente competentes, têm o direito de 

determinar o curso da intervenção, inclusive, podendo optar por nada 

fazer. Cabem aos profissionais, o suporte, aorientação, o 

atendimento, a notificação e o encaminhamento adequado frente 

acada situação que deverá ser avaliada de forma particular.É também 

responsabilidade da ESF a promoção de ações de prevenção dessas 

violências, por meio de educação em saúde com os familiares, 

estimulando uma rede de proteção à pessoa idosa.

VAMOS PRATICAR?

Faça uma pesquisa no Estatuto do 

Idoso e verifique quais condutas 

legais devem ser tomadas nos casos 

de violência contra a pessoa idosa.



2.4
Tabagismo

Os idosos tabagistas apresentam algumas características que os 

diferem dos mais jovens. Geralmente, fumantes com idade superior a 

50anos apresentam maior dependência da nicotina, fumam maior 

número de cigarros, fumam há mais tempo, têm mais problemas de 

saúde relacionados ao cigarro e sentem mais dificuldade em parar de 

fumar. Embora os benefícios com a interrupção do hábito de fumar 

sejam maiores entre os mais jovens, o abandono do cigarro em 

qualquer idade reduz o risco de morte e melhora a condição geral de 

saúde. Por exemplo, espera-se um aumento de dois a três anos na 

esperança de vida, após o abandono do cigarro, entre idosos com 65 

anos ou mais de idade, que fumam até um maço de cigarros por dia. 

Apesar disso, o tabagismo entre idosos tem recebido pouca atenção 

(GOULART, 2010). 

Fonte: R7.com



 Conceito

O tabagismo é uma toxicomania caracterizada pela dependência 

física e psicológica do consumo de tabaco. Os viciados seguem o 

comportamento idêntico aos dependentes de heroína e cocaína. 

Segundo a OMS, o tabagismo deve ser considerado uma pandemia, ou 

seja, uma epidemia generalizada, e como tal precisa ser combatido, 

visto que a exposição ao tabaco predispõe o indivíduo a ocorrência de 

doenças limitantes e fatais, como doenças respiratórias crônicas, 

vasculares periféricas, cerebrovasculares, cardiopatias e neoplasias, 

entre outras.

 Epidemiologia

O tabagismo é o mais importante fator de risco para 7 das 14 

principais causas de morte entre os idosos, constituindo um dos 

principais problemas de saúde pública da atualidade. Calcula-se que 

ocorrerão aproximadamente 7 milhões de óbitos atribuíveis ao 

consumo de tabaco entre 2020 e 2030 nos países em 

desenvolvimento . No Brasil, o tabagismo constitui uma das principais 

causas de mortes evitáveis, estimando-se que seja responsável por 

45% dos óbitos por infarto do miocárdio, 85% dos provocados por 

enfisema, 25% das mortes por doença cerebrovascular e 30% das 

provocadas por câncer(ZAITUNE et al., 2012).

2.4
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 Tratamento do tabagismo no âmbito do SUS

O tratamento do tabagismo no SUS é regulamentado pela 

Portaria Nº 1035/GM, de 31 de maio de 2004 e pela Portaria 

SAS/MS/Nº 442, de 13 de agosto de 2004. Estas portarias ampliam o 

acesso de abordagem e tratamento do tabagismo à atenção básica e 

média complexidade da rede do SUS, incluem no elenco de 

procedimentos financiados pelo Piso da Atenção Básica (PAB) aqueles 

referentes ao tratamento do tabagismo e aprovam o Plano de 

Implantação da Abordagem e Tratamento do Tabagismo na Rede SUS 

e o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Dependência à 

Nicotina(INCA, 2011).

As portarias citadas no parágrafo anterior também definem que 

o tratamento do tabagismo deve ser realizado por meio de uma 

abordagem cognitivo-comportamental obrigatória e apoio 

medicamentoso quando indicado, e poderá ser realizado em qualquer 

serviço de saúde pertencente ao SUS, de qualquer nível hierárquico, 

segundo critério do gestor municipal, desde que preencha os critérios 

de credenciamento definidos pelo Plano de Implantação (Portaria 

SAS/MS/Nº 442/2004).Conforme pactuação na Comissão 

Intergestores Tripartite, o Ministério da Saúde está adquirindo e 

encaminhando para as secretarias municipais de Saúde que 

possuírem unidades credenciadas para o atendimento ao tabagista no 

CNES, os medicamentos (adesivo transdérmico de nicotina, goma de 

mascar de nicotina e cloridrato de bupropiona) e os manuais do 

participante a serem utilizados durante as sessões de abordagem 

cognitivo-comportamental (INCA, 2011).

2.4
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SAIBA MAIS!

Leia mais sobre o tratamento do tabagismo no SUS 

em:

http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIA

S/Port2004/GM/GM-1035.htm

http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIA

S/Port2004/PT-442.htm
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