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Curso de Especialização em Saúde da Pessoa Idosa 
 

 

 

Principais Agravos Agudos de Saúde da Pessoa Idosa 

Unidade 05 Desidratação e Distúrbios Metabólicos 

  

 

 

Os objetivos dessa unidade são: 

 Descrever as manifestações clínicas e a abordagem terapêutica das principais DST no 

idoso; 

 Identificar os motivos para solicitação do teste de HIV para um idoso; 

 Indicar as ferramentas diagnósticas para infecção pelo HIV; 

 Listar as principais doenças oportunistas do idoso com AIDS e correlacioná-las com os 

sintomas; e 

 Identificar as principais interações medicamentosas entre os antirretrovirais e outros 

medicamentos de uso corriqueiro. 

 



2 

Curso de Especialização em Saúde da Pessoa Idosa 
 

Durante milênios, a evolução levou a espécie humana a desenvolver mecanismos regulatórios e 

autorreparadores dos processos biológicos que mantêm a vida. Alguns dos melhores exemplos 

dessas características adaptativas são o equilíbrio da água e eletrólitos e o controle das funções 

celulares pelos hormônios. 

O balanço hidroeletrolítico depende do bom funcionamento de uma série de fatores. Ao mesmo 

tempo, dezenas de hormônios controlam o funcionamento de órgãos e tecidos. 

FATORES 

Rins 

Filtram o sangue e excretam ou reabsorvem substâncias a depender da necessidade atual do 

organismo.  

ADH e PNA 

Hormônio antidiurético (ADH) e peptídio natriurético atrial (PNA): Produzidos no hipotálamo 

(ADH) e átrio direito (PNA), agem nos rins promovendo alterações na secreção/reabsorção de 

sódio e água.  

Sistema 

Sistema renina-angiotensina-aldosterona: Substâncias que agem umas sobre as outras ou sobre 

outros órgãos, promovendo a regulação da pressão arterial através da excreção de sódio e 

potássio. 

Dieta 

Quantidade de água, sódio e potássio ingeridos. 

 

Medicamentos 

Drogas que atuam alterando o funcionamento dos rins ou das outras substâncias citadas. Ex: 

alguns anti-hipertensivos, diuréticos, antibióticos, etc. 

 

Essas alterações fisiológicas abrem caminho para que, em consequência a diversas 

doenças e condições, a pessoa idosa se desidrate com mais facilidade, e apresente 

com mais frequência distúrbios eletrolíticos e da glicemia.  

 

Sabe-se, entretanto, que o avançar da idade acarreta uma série de alterações fisiológicas, de 

maneira a alterar o balanço desses sistemas. Dentre elas, destacam-se a perda progressiva de 

função renal, a diminuição da produção pancreática de insulina e a tendência à má captação 

celular de glicose (resistência periférica à insulina). 

Assim, em indivíduos idosos, atenção especial deve ser dada aos fatores de risco e aos 

sintomas de desidratação, dos distúrbios dos principais eletrólitos (sódio e potássio) e, nos 

pacientes diabéticos, das disglicemias (alterações dos níveis de glicose). A partir daqui 

estudaremos alguns agravos de saúde em relação a desidratação e disturbios metabólicos.  

 

Tópico 01 Introdução 
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O status de hidratação de um indíviduo é resultado, basicamente, da diferença entre o que é 

ingerido e o que é perdido (principalmente pela urina, fezes, respiração e sudorese). O 

organismo do idoso, entretanto, é mais sensível a alterações súbitas deste balanço e 

desenvolve sintomas mesmo com níveis pequenos de desidratação. 

Episódios de desidratação são mais comuns quanto mais avançada for a idade do paciente e 

podem acompanhar praticamente qualquer doença ou condição do indivíduo idoso que leve a 

diminuição da ingestão de líquidos ou a aumento das perdas. O quadro abaixo destaca algumas 

das causas mais comuns de desidratação em idosos. Clique sobre o mecanismo para conhecer 

as condições e os exemplos. 

Mecanismos 

Líquidos 

Redução da ingestão de líquidos 

Condições 

Rebaixamento do sensório; 

Anorexia; 

Dificuldade de deglutição; 

Exemplos 

Demência, Acidente Vascular Encefálico 

(AVE), Delirium; 

Doenças crônicas (infecções, neoplasias, 

doenças auto-imunes, etc); 

Demência, Neoplasias de cabeça e pescoço, 

Doenças neuromusculares. 

 

Diurese 

Diurese aumentada 

Condições 

Causas endógenas; 

Medicamentos. 

Exemplos 

Diabetes Melitus, Diabetes insipidus 

(Condição em que há produção deficiente do 

hormônio antidiurético, geralmente em 

consequência de infecção cerebral ou AVE), 

Diuréticos (furosemida, p. ex.). 

 

 

 

Tópico 02 Desidratação 
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Fezes 

Perda excessiva pelas fezes 

Condições 

Diarréia 

Exemplos 

Infecções intestinais, Diarreia osmótica (Tipo 

de diarreia resultante da ingestão de 

alimentos com alta osmolaridade, 

principalmente açúcares). 

 

Respiração 

Perda excessiva pela respiração 

Condições 

Taquipneia 

Exemplos 

Infecções respiratórias, Embolia pulmonar, 

Edema agudo de pulmão 

 

Febre 

Condições 

Infecções 

Exemplos 

Infecções virais, Pneumonia, Infecção 

urinária 

 

Sudorese 

Condições 

Atividade física; Temperatura ambiental 

elevada. 

Exemplos 

Atividade física excessiva, sem reposição 

adequada de líquidos; 

Locais de forte calor, especialmente no 

verão, sem reposição adequada de líquidos. 

 

*Atenção: a prescrição medicamentosa é prerrogativa do médico  

¹ Acidente vascular encefálico. ¹ Diabetes melito. ³ Condição em que há produção deficiente do hormônio antidiurético, 

geralmente em consequência de infecção cerebral ou AVE. 4Tipo de diarreia resultante da ingestão de alimentos com 

alta osmolaridade, principalmente açúcares. 
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Como identificar um idoso desidratado ? 

Os sintomas do idoso desidratado podem ser discretos e vagos nos 

quadros leves (as queixas podem se resumir a “não me sinto bem” ou 

“estou me sentindo fraco”). As alterações clínicas mais frequentes ocorrem 

nos quadros moderados a graves e incluem hipotensão postural, tonturas, 

taquicardia e perda de peso de um dia para o outro. Um quadro de 

delirium pode surgir em consequência somente da desidratação. Ao exame 

físico também se pode notar mucosas secas (ocular e oral), olhos 

encovados. A diurese se reduz e a urina adquire aspecto concentrado. 

E depois da identificação? 

Ao identificar um idoso desidratado, o profissional de saúde deve indicar, inicialmente, 

reposição de fluidos por via oral (desde que o paciente esteja em condições de ingerir 

adequadamente). Em casos em que há dificuldade de ingestão ou instabilidade hemodinâmica 

(hipotensão significativa), está indicada hidratação venosa. Cuidado adicional deve ser tomado 

com a quantidade e velocidade de infusão de líquidos no idoso, pois a função cardíaca pode 

estar diminuída e a reposição excessiva de líquidos pode precipitar congestão pulmonar. As 

alterações de sódio e potássio frequentemente acompanham quadros de desidratação e devem 

ser corrigidos apropriadamente. A causa básica da desidratação deve ser imediatamente tratada 

e medidas para antecipar e prevenir futuros eventos devem ser tomados. 

 

Distúrbios do sódio 

A hiponatremia pode refletir déficit real de sódio ou aumento proporcional da água corporal e 

tem múltiplas causas (quadro 3). Até 25% dos idosos internados apresentam esta alteração. Os 

sintomas são os da própria doença de base; hiponatremias severas (sódio abaixo de 125 

mEq/L) ou súbitas podem causar fadiga, letargia, desorientação, convulsões e coma. 

O tratamento inclui resolução da causa básica e correção dos níveis de sódio, que só é 

necessária quando há sintomas associados. Quando a causa da hiponatremia é dilucional, 

costuma-se indicar restrição hídrica; para as hiponatremias por depleção verdadeira de sódio a 

reposição venosa de cloreto de sódio deve ser lenta, sob risco de lesão neuronal por mudanças 

osmóticas bruscas. No quadro abaixo você conhece as causas mais comuns de hiponatremia no 

idoso. 

Depleção de sódio 

Baixa ingestão de sódio (especialmente nos idosos em dieta por sonda nasoenteral); 

Medicamentos; 

Perda por vômitos ou diarreia; 

Doenças dos rins ou das glândulas suprarrenais. 

 

Tópico 03 Distúrbios eletrolíticos e metabólicos 
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Aumento de água corporal total 

Ingestão / Infusão excessiva de líquidos; 

Medicamentos como IRSS; 

SSIADH (Síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético: produção excessiva de 

ADH pelo hipotálamo ou por outros tecidos em consequência de certas doenças.) causada por 

neoplasias, infecções e outras doenças; Doenças que levam a acúmulo de líquido extracelular: 

insuficência cardíaca, cirrose hepática, insuficiência renal, etc. 

* Atenção: a prescrição medicamentosa é prerrogativa do médico * Atenção: a prescrição medicamentosa é 

prerrogativa do médico  

Quais são as causas da hipernatremia? 

A hipernatremia quase sempre é decorrente da depleção de água corporal 

total, e suas causas coincidem com as da desidratação, anteriormente 

comentadas. Em idosos, o uso excessivo de diuréticos como a furosemida é 

uma das causas mais comuns de desidratação acompanhada de 

hipernatremia. Sintomas pelo excesso de sódio são semelhantes aos da 

desidratação, e a sensação de sede intensa é marcante. 

E como corrigir? 

A correção geralmente se dá com a administração de líquidos isotônicos (soro fisiológico a 

0,9%) para o tratamento da própria desidratação. Raramente é necessária a infusão de líquidos 

hipotônicos, que deve ser feita preferencialmente de forma lenta e em ambiente hospitalar. 

 

Conhecendo hipopotassemia, quais são os sintomas e manejo? 

O uso de diuréticos, por ser muito comum nessa população para o tratamento de hipertensão, 

insuficiência cardíaca e outros males, costuma ser o principal envolvido. É importante ressaltar 

que a intoxicação digitálica (pelo uso da digoxina em portadores de insuficiência cardíaca) é 

mais comum em pacientes com hipopotassemia, requerendo atenção e cuidados redobrados 

com esses pacientes. 

Principais causas da hipopotassemia 

 Medicamentos: diuréticos, principalmente a furosemida; 

 Diarreia e vômitos e; 

 Abuso de Laxantes. 

O sintomas mais frequentes do déficit de potássio são fadiga e anorexia. Em casos mais 

severos podem surgir cãibras (principalmente na musculatura dos membros inferiores), 

constipação intestinal e arritmias cardíacas, que podem ser sintomáticas ou serem flagradas 

apenas pela realização de eletrocardiograma. 

Nas formas leves de hipopotassemia (potássio sérico entre 3,0 e 3,5 mEq/L) a reposição pode 

Tópico 04 Distúrbios de potássio 
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ser feita por via oral (cloreto de potássio xarope ou comprimidos), enquanto nas formas mais 

severas (abaixo de 3,0 mEq/L, arritmias cardíacas, via oral impedida), pode-se usar a via 

endovenosa. As doses dos medicamentos precipitantes devem ser reduzidas se possível. 

Conhecendo a hiperpotassemia 

A hiperpotassemia resulta mais comumente do uso de medicamentos ou 

insuficiência renal (Mais informações no próximo quadro). Deve-se atentar 

para o tratamento do idoso hipertenso com insuficiência renal crônica, pois 

drogas como o captopril e o losartan podem elevar perigosamente o potássio. 

Normalmente a hiperpotassemia é assintomática, e sua principal complicação é o surgimento de 

alterações eletrocardiográficas. Em casos mais graves, pode haver arritmias súbitas com risco 

de parada cardíaca por fibrilação ventricular. 

O tratamento da hiperpotassemia envolve a interrupção ou redução de dose dos medicamentos 

implicados, uso de drogas para minimizar o risco de arritmias (gluconato de cálcio venoso, 

indicado em casos graves) e medidas para reduzir o potássio sérico (nebulização com fenoterol, 

administração de glicose e insulina concomitantes, uso de furosemida, resinas de troca por via 

oral, hemodiálise, entre outros). 

Causas mais comuns da hiperpotassemia em Idosos 

 Medicamentos: alguns anti-hipertensivos (iECA1 - captopril, enalapril, p. ex.; BRA2 - 

losartan, p. ex.), diuréticos poupadores de potássio (epironolactona, p. ex.); 

 Insuficiência renal; 

 Outras condições: hemólise, rabdomiólise, etc 

 

A prevalência de diabetes melito (DM) tipo II na população idosa é alta. Dentre as complicações 

agudas, a hipo e a hiperglicemia são as que requerem maior atenção do profissional de saúde. 

Hipoglicemia 

A hipoglicemia nos idosos é mais comum e de maior gravidade que no indivíduo jovem, o que 

faz com que os cuidados no tratamento (especialmente nos usuários de insulina) devam ser 

maiores. Além disso, deve-se ter em mente que o controle muito rígido da glicemia, além de 

trazer risco de hipoglicemia, na maioria das vezes não se traduz em benefício de longo prazo 

nessa fase da vida. Os sintomas de hipoglicemia costumam surgir quando a glicose plasmática 

encontra-se abaixo de 70 mg/dL, mas o limiar de tolerância pode variar em diferentes pessoas. 

 

Tópico 05 Distúrbios da glicose 
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No idoso, a crise de hipoglicemia costuma ocorrer quando o paciente faz uso do medicamento 

(oral ou insulina) e não se alimenta adequadamente. 

A crise de hipoglicemia deve ser imediatamente reconhecida e tratada, pois quadros 

prolongados por minutos a poucas horas podem evoluir para hipóxia cerebral (com elevado 

risco de sequelas) e para cardiorrespiratória com óbito. As doses dos medicamentos 

(principalmente insulina) devem ser checados. O tratamento envolve a administração de 

carboidratos de absorção rápida da seguinte forma (Clique nos títulos da caixa para conhecer 

os tratamentos): 

Paciente consciente 

Oferecer um alimento com cerca de 15 g de carboidratos (ex: 1 copo de suco de laranja, 1 

copo de refrigerante normal (não diet), 1 colher de sopa de mel, 3 a 4 balas moles, 1 copo de 

água com 1 colher de sopa de açúcar). 

Paciente inconsciente 

Não oferecer nada por via oral. Em ambiente extra-hospitalar, administrar glucagon 

intramuscular ou subcutâneo e em ambiente hospitalar, administrar glicose a 50% por via 

endovenosa. 

Hiperglicemia 

A hiperglicemia pode ser resultado de um controle medicamentoso pobre do DM ou surgir em 

consequência de outras condições, principalmente processos infecciosos. O uso de certos 

medicamentos comumente prescritos nos idosos, como os antipsicóticos atípicos, também pode 

desencadear hiperglicemia. 

O quadro é assintomático, na maioria das vezes; os sintomas geralmente se restringem àqueles 

classicamente descritos no DM descompensado: polifagia (sensação constante de fome), 

poliúria (aumento da diurese), polidipsia (sensação constante de sede) e perda de peso. 

Quando os níveis de glicose encontram-se muito elevados, os sintomas do estado 

hiperglicêmico hiperosmolar (EHH) surgem (observe no quadro abaixo). Ao contrário da 

hipoglicemia, as manifestações clínicas do EHH têm início insidioso e progressivo, evoluindo ao 

cabo de dias. 
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O tratamento do EEH em idosos é intra-hospitalar, pois trata-se de paciente complexo e 

potencialmente grave. A não instituição das medidas terapêuticas pode ocasionar evolução para 

choque hipovolêmico e óbito. As bases do tratamento são a hidratação vigorosa (com a devida 

monitorização e cuidado para não desencadear congestão pulmonar) e a administração de 

insulina. Como boa parte dos pacientes chega ao pronto-socorro com rebaixamento do 

sensório, as vias aéreas devem ser preservadas e a broncoaspiração, prevenida. 

É frequente a associação de hipopotassemia, que pode ser agravada pela administração da 

insulina, requerendo sempre reposição de potássio concomitante. Os fatores desencadeantes 

(infecções, p. ex.) devem sempre ser tratados. 

 

 

 

 

 

Tópico 06 Concluindo 
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CASO CLÍNICO  

Identificação: Fátima, 68 anos, natural e procedente de Fortaleza, aposentada, viuva, 

evangélica. 

Queixa Principal: “Diarreia e vômitos”. 

História da Doença Atual: 

Joana procurou atendimento médico referindo quadro de diarreia aquosa (4 episódios/dia), 

vômitos (2 episódios/dia) e febre não aferida iniciada há 2 dias. Refere uso de dipirona com 

melhora transitória do quadro febril e álgico. A acompanhante refere que Joana não está se 

alimentando bem nem ingerindo líquidos adequadamente e que se apresenta sonolenta.    

História Patológica Pregressa: 

Refere HAS, nega diabetes e dislipidemia. Refere tratamento para tuberculose em 2008 com 

alta ambulatorial. Informa história familiar para doenças cardíacas (mãe faleceu aos 65 anos 

por IAM e tia paterna aos 72 anos). Nega tabagismo e etilismo.  

Em uso de: captopril e hidroclorotiazida.   

Ao exame:  

 Estado geral regular,  anictérica,  acianótica, afebril, taquipneica, orientada, hipocorada 

(++/4+), desidratada (+++/4+), mucosas secas, turgor da pele reduzido 

 Ausculta Cardíaca: RCR, 2T, sopro sistólico (++/4+) mais proeminentes em foco 

mitral.   FC = 110 bpm 

 Ausculta Pulmonar: MVU, sem ruidos hidroaéreos. FR = 24 irpm 

 Abdome: plano, doloroso difusamente a palpação, RHA+, ausência de massas e 

visceromegalias.    

 Extremidades: pulso periférico fino, sem edema e sinais de cianose.  

 

01. Fátima é uma paciente idosa que apresenta ao exame físico sinais clássicos de 

desidratação. Sobre esse assunto, responda ao item correto. 

a) O balanço hidroeletrolítico depende da ação de hormônios, como a insulina, e não 

apresenta relação com outros fatores, como dieta, sistema renina-angiotensina-

aldosterona e função renal. 

b) Além das alterações verificadas no exame físico da paciente, pode-se também ser 

questionado sobre a diurese na paciente, pois na desidratação a urina tende a ficar 

mais diluída.   

c) A perda progressiva de função renal, a diminuição da produção pancreática de insulina 

e a resistência periférica à insulina são fatores que favorecem a desidratação no idoso. 

d) Geralmente os medicamentos não são fatores desencadeantes de desidratação. 

e) A quantidade de sódio e de potássio ingerida não interfere no grau de hidratação do 

paciente. 

Tópico 06 Atividade 
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02. Fátima apresenta vômitos e diarréia, quadro que frequentemente cursa com desequilíbrio 

hidroeletrolítico, como alteração nos valores séricos do sódio e do potássio. Sobre esse assunto, 

assinale a alternativa correta.  

a) A hiponatremia é uma condição rara, não sendo uma preocupação no paciente idoso 

com esse quadro.  

b) Cãibra é um sintoma frequente realcionado a hipopotassemia, sendo um achado 

precoce nos casos sem gravidade. 

c) O uso de anti-hipertensivos e de diuréticos não tem relação com o quadro apresentado 

pela paciente. 

d) A hiperpotassemia está relacionada a insuficiencia renal e ao uso de alguns 

medicamentos, como anti-hipertensivos. 

e) Geralmente a hiperpotassemia é assintomática, sem apresentar repercussões no 

idoso.   
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