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Conceitos Básicos 

Envelhecimento  

O envelhecimento do organismo como um todo está relacionado com o fato das células do 

corpo ir morrendo uma após outra e não serem substituídas por novas como acontece na 

juventude.  Pode ser entendido como a conseqüência da passagem do tempo ou como o 

processo cronológico pelo qual um indivíduo se torna mais velho. 

 

Geriatria 

Ramo da medicina que foca o estudo da velhice, inclui a fisiologia, a patologia, o diagnóstico 

e o tratamento das doenças dos idosos. Ocupa-se não apenas da prevenção, do diagnóstico e 

do tratamento das patologias agudas e crônicas, mas também da recuperação funcional e 

reinserção do idoso na sociedade. 

 

Gerontologia  

Ciência que estuda o envelhecimento nos seus aspectos biológicos, psicológicos e sociais. 

 

Cliente Geriátrico 

Aquele que apresenta três ou mais dos seguintes pontos: 

� Idade superior a 60 anos. 

� Pluripatologias. 

� Seu processo ou doença principal tem caráter dominante. 
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� Patologia mental acompanhada ou predominante. 

� Existe problemática social relacionada ao seu estado de saúde. 

 

Senescência 

Alterações orgânicas, morfológicas, e funcionais que ocorrem em conseqüência do processo 

de envelhecimento. Sendo assim, é uma fase normal da vida de um indivíduo sadio; 

geralmente iniciam-se depois dos 65 anos e não é manifestação doentia; na senescência não 

ocorrem distúrbios de condutas, amnésias, perda do controle de si mesmo; em outras palavras, 

é o idoso sadio. 

 

 

Senilidade  

Modificações determinadas pelas afecções que freqüentemente acometem os idosos. 

Caracteriza-se por um declínio gradual no funcionamento de todos os sistemas do corpo: 

cardiovascular, respiratório, genital, urinário, endócrino e imunológico, entre outros. 

 

Assistência geriátrica 

Conjunto de níveis assistências hospitalares, extra-hospitalares e sociais que respondem em 

determinada área da saúde as diferentes situações de doença ou necessidades dos idosos. Um 

conceito amplo e fundamental, onde de podem ver representados por todos os profissionais 

que trabalham com idosos. 

 

Expectativa de Vida 
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Define-se como o tempo médio de vida que resta a um individuo num determinado momento. 

Embora a mais comum seja a que se estima ao nascer, pode ser aplicada a qualquer idade. Por 

exemplo, se para uma mulher de 85 anos, a expectativa de vida é de cerca de seis anos, o 

conhecimento desse valor é importante para a tomada de decisões. Sendo assim, pode ser 

entendida como o tempo médio que resta de vida sem incapacidade (ou vida ativa), com 

incapacidade leve, com grande incapacidade ou com internação em qualquer tipo de 

instituição o que resulta de interesse crucial na hora do planejamento de atividades.  

 

  Esquema de Assistência 

Esquema recomendado pelas autoridades sanitárias onde será descrita a peculiaridade de cada 

nível assistencial. 

A) Cuidados primários de saúde. 

Seu papel primordial tem por base o fato de que, no nosso meio 95% das pessoas com 

mais de 65 anos vivem em seus domicílios. Esta permanência será o principal objetivo dos 

cuidados primários, sempre que tenha lugar em condições dignas. Para tal, atuar-se-á 

prioritamente nos seguintes aspectos: 

� Promoção e prevenção da saúde; 

� Detecção precoce da incapacidade e assistência antecipada; 

� Priorização de a visita domiciliar; 

� Ajuda a uma morte digna 

� Educação em saúde do indivíduo e dos seus cuidadores 

B) Diferentes serviços hospitalares. 

Aproximadamente 40% dos leitos dos hospitais estão ocupados por pessoas com idade 

superior a 65 anos. Na sua maioria, elas são e devem continuar sendo atendidas pelas 

especialidades correspondentes. A evidência dos resultados conseguidos faz com que a 

marginalização pela idade, baseada em critérios científicos seja cada vez menos freqüente. 
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Equipe de Avaliação e Cuidados Geriátricos. 

Trata-se de uma unidade hospitalar interdisciplinar, fundamental nos cuidados específicos aos 

pacientes geriátricos e de apoio aos cuidados primários da área correspondente. Integra a fase 

uma das prioridades do modelo de assistência geriátrica. Atualmente está sendo implantado 

nos hospitais gerais, fazendo parte dela, no mínimo um geriatra, um enfermeiro, um técnico 

de enfermagem e um assistente social. Seus principais objetivos devem ser:  

� Detecção precoce da incapacidade; 

� Resposta as interconsultas; 

� Elaboração consensual de protocolos; 

� Colaboração na coordenação e utilização dos recursos assistenciais da área da 

saúde; 

� Apoio aos cuidados primários. 

 

Hospital Dia Geriátrico 

Consiste no atendimento a pacientes idosos que necessitem de avaliação e atendimento por 

equipe multiprofissional e interdisciplinar, incluindo um conjunto de atividades, tais como, 

acompanhamento médico geriátrico, acompanhamento fisioterápico com reabilitação 

funcional, acompanhamento de terapia ocupacional, acompanhamento de fonoaudiologia com 

reabilitação da voz, audição, deglutição e psicomotricidade, acompanhamento psicológico 

com psicoterapia, estimulação cognitiva e comportamental, individual/grupal e orientação 

familiar, acompanhamento nutricional e social. Possui uma estrutura assistencial visto que os 

idosos são enviados para realizarem ou complementarem tratamentos médicos, terapêuticos, 

fisioterápicos ou de reabilitação que seriam de estadia prolongada em Hospital Geral ou 

também com a finalidade de evitar uma internação com fins exclusivamente terapêuticos. O 

objetivo do Hospital-Dia Geriátrico é cuidar do paciente idoso durante todo o dia, com a 
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finalidade de mantê-lo em seu micro-ambiente, sem necessidade de hospitalizá-lo, facilitando 

sua permanência no domicílio nos momentos difíceis, que por alterações bio-psico-sociais se 

toma perigosa sua estadia no lar, onde não há um apoio familiar contínuo. Deve ser dotado de 

uma planta física adequada para receber o paciente idoso, equipada com todos os aparelhos 

necessários para garantir o cumprimento dos planos terapêuticos indicados e com pessoal 

especializado. 

 

Unidade Geriátrica de Clientes com Doenças Agudas 

É um nível de assistência destinado a internação de idosos para avaliação minuciosa ou 

tratamento de processos agudos ou de reintensificações de processos crônicos. Suas vantagens 

sobre a assistência convencional, tal como para os hospiatais-dia estão largamente 

documentadas, sempre que se verifiquem em um hospital geral. Os principais indicadores de 

rendimento são: 

� Adequação das admissões de modo que 100% atendam aos critérios do cliente 

geriátrico; 

� Estadia média inferior a 15 dias; 

� Mortalidade inferior a 20%; 

� Contato ao ter alta com cuidados primários em 100%; 

� Internação em lar de idosos á alta inferior a 15% 

Unidade de Convalescença (UCI)  

Recurso destinado a restabelecer a função ou atividade, ou a diminuir as seqüelas de qualquer 

patologia previa. Pode incluir clientes geriátricos com diferentes doenças de base, que 

requerem uma recuperação funcional após processos clínicos, cirúrgicos ou traumatológicos. 

As UCI’s devem oferecer: 

� Estadia média de 20 a 30 dias; 

� Mortalidade inferior a 10%; 
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� Internação em lar de idosos á alta inferior a 25% 

Unidades para Clientes Crônicos 

Proporcionam cuidados institucionalizados a clientes com deterioração crônica da capacidade 

funcional, para que se mantenham no máximo níveis de saúde e de bem estar mental e social. 

Atualmente empregam-se outros termos, como residências assistidas, unidades de longa 

estadia, centro sócio sanitário e asilos. As diferenças entre eles são mais teóricas do que 

práticas. São passíveis de internação nestes centros os idosos de alto risco e os clientes 

geriátricos que requerem cuidados contínuos impossíveis de serem prestados nos domicílios, 

constitui a melhor alternativa a internação permanente.  

 

Situações de Saúde e Doença 

Para personalizar serviços e estabelecer objetivos os idosos podem dividir-se em: 

Idoso é: características físicas, funcionais, mentais e sociais e estão de acordo com a idade 

cronológica. Estima-se que 15 a 40% dos indivíduos de 70 anos não tem enfermidades 

explicitas. A assistência baseia-se na prevenção, e nos cuidados primários. 

Idoso doente: aquele que apresenta patologia aguda ou crônica, de gravidade variável, 

raramente invalidante, e que não se ajusta aos critérios de cliente geriátricos. A assistência 

baseia-se sobre os cuidados convencionais com os idosos. 

Idoso frágil ou de alto risco: aquele que pela sua situação clinica mental ou social encontra-

se em equilíbrio muito instável, com grandes probabilidades de ser internado em uma 

instituição, a menos que se administrem adequadamente os seus problemas. As principais 

causas que conferem fragilidades ou alto risco são: 

� Ter mais de 80 anos; 

� Viver sozinho; 

� Viuvez há menos de um ano; 

� Mudança de domicilio há menos de um ano; 

� Patologia crônica que condicione incapacidade funcional; 

� IAM ou insuficiência cardíaca há menos de seis meses; 
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� Doença de Parkinson; 

� DPOC; 

� Quedas; 

� Déficit visual elevado; 

� Hipoacusia elevada; 

�  Doença terminal. 

� Ingestão de mais de três fármacos com efeitos secundários 

� Necessidade de cuidados de saúde no domicilio uma vez por mês; 

� Incapacidade funcional; 

� Deterioração cognitiva; 

� Depressão 

� Situação econômica precária. 

O objetivo principal com este grupo será a prevenção, tanto a primária, como secundária e 

terciária. 

O Relacionamento do profissional de Saúde com o Idoso e a família 

 

A família é tão importante quanto o cliente, depende-se dela para alcançar qualidade de vida 

ao cuidador e ao cliente. O atendimento tem que ser multidisciplinar, família e profissionais 

trabalhando juntos, achando soluções para as dificuldades de manejo do cliente no seu dia a 

dia, com uma avaliação minuciosa, sistematização do trabalho e integração da equipe para 

conhecer melhor o cliente e sua dinâmica familiar. Criar ambiente estimulante para a família e 

o idoso. 

Particularidades das famílias dos idosos 

� Palco de conflitos emocionais de uma existência, choque de gerações, com 

aspectos defensivos em relação a uma possível intervenção; 
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� Dependendo da patologia: cansaço, tremores, ressentimentos, 

incompreensão, gerando atitudes diferentes, sensação que não há nada a 

fazer, indecisão, insegurança a respeito do próximo passo; 

� Cada membro recebe e reage à situação de maneira diferente 

(aceitando,negando, pondo em dúvida) depende do seu papel no contexto 

familiar; 

� A família não deseja gastar com o idoso; 

� A família pode projetar na equipe problemas anteriores de seu 

relacionamento com o idoso, a equipe torna-se alvo de ataques e 

incompreensão; 

� Não entendimento do processo de envelhecimento. 

Particularidades da Equipe de Enfermagem 

Toda equipe que trabalha com idosos deve fazer uma avaliação minuciosa do idoso e da 

família visando: 

� Proporcionar visão geral das patologias, para estabelecer métodos para 

avaliação da progressão da doença e estratégias de adaptação; 

� Auxiliar no diagnóstico; 

� Estabelecer estágio da doença vigente e funções remanescentes; 

� Oferecer ao cuidador informações para que ele possa compreender o que 

ocorre com o idoso na doença atual e o que esperar na progressão; 

� Indicar o nível de suporte familiar ou institucional que o idoso necessitará 

do futuro. 

� Atitudes corretas: abertura, transparência, confiança mútua, objetivos 

comuns, planos de tratamento, peridiocidade de atendimento, rigidez e 

flexibilidade. 

� Atitudes incorretas: desconfiança, irregularidade de atendimento, não ouvir, 

distância ampla da família, prepotência, dar informações fora de hora e a 

pessoas que não sejam da família. 
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Reações do idoso em face de doença e a hospitalização. 

A doença constitui no idoso uma ameaça que gera uma situação de insegurança, a 

hospitalização produz uma ameaça a vida, a saúde e a integridade física. O idoso encontra-se 

em um meio estranho e desconhecido, em seu quarto sem darem explicações entram pessoas 

que ele não conhece, e cuja sua função, algumas vezes ele não entende. O idoso sente-se 

frustrado, logo que chega ao hospital são retirados seus pertences e objetos pessoais. Ele terá 

de submeter-se a normas e regras impostas sobre o que comer o que vestir, horário que poderá 

receber visitas. Os procedimentos terapêuticos podem ser agressivos como: punções, 

sondagens, enemas, dietas especiais, interrupção do sono para administração de fármacos.   

Mecanismos de Adaptação do Idoso Em face de Doença 

Colaboração 

Tem interesse em manter-se vivo, colabora e suporta todos os procedimentos. Podem ser 

pessoas que tenham sido bastante felizes. Muitos idosos respondem desta maneira ás 

situações de doença. 

 

Negação 

Nas primeiras etapas de adaptação, aparece freqüentemente o mecanismo de defesa de negar o 

próprio estado. O cliente não agradece a informação, nem as recomendações, dando menor 

importância para os sintomas. Pode mostrar-se preocupado com problemas insignificantes, 

menosprezando aqueles que são graves. Alegria injustificada ou a falta de interesse indicam 

também negação. Muitos não gostam de conversar com os demais, evitando assim identificar-

se com eles. 

 

Raiva e Hostilidade 

Os pacientes que dependem de outros para suas atividades cotidianas são propensos a um 

caráter dominante e violento. Os episódios de violência podem ocorrer quando ele está sujeito 

a uma obrigação, quando se submete a normas muito restritivas, ou quando se viola a sua 
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intimidade. Ele pode sentir-se irritado, magoado ou furioso. Devem-se levar em conta as 

manifestações de comunicação não verbal, como punhos cerrados, formas de olhar e o tom de 

voz. Pode mostrar-se questionador, exigente, provocador, desrespeitador ou sarcástico. Critica 

quem o trata, atacando as pessoas de quem depende. Freqüentemente a raiva é descarregada 

sobre alguém ou algo distinto daquilo que originou a frustração e que tenha menos 

probabilidade de reagir. Ele poderá estar muito descontente com seu médico, mas não se 

atreve a queixar-se com receio de receber piores cuidados, pelo que dirigirá a sua 

agressividade para equipe de enfermagem, Esse tipo de conduta aumenta frustração do 

cliente, que se sente incompreendido, gerando um círculo vicioso. 

 

Rebeldia 

A atitude de rebelião e dominação pode ser indicadora de insegurança. O cliente aproveita 

qualquer ocasião para externar seus receios e aceita com dificuldade a dependência necessária 

para se manter de repouso ou tomar a medicação prescrita. 

 

Exigência e Pedido 

A necessidade de aceitação, de sentir-se estimado e diferente é demonstrada por um 

irresistível desejo de atrair a atenção e o interesse. O cliente chama freqüentemente o pessoal 

da enfermagem, monopolizando com conversas extensas. Tudo isso esconde uma necessidade 

de ser aceito. Deve ter-se em mente que o cliente ansioso e que faz contínuos pedidos, pode 

realmente sentir os sintomas que refere. No entanto, se tenta satisfazer todas as solicitações de 

dependência do cliente, verifica-se que ele é insaciável, e conseguir o equilíbrio é difícil.  

 

Isolamento e Introversão 

O cliente retrai-se e evita a relação com os demais, passa longos períodos dormindo, ou com 

as portas fechadas, não querendo compartilhar sentimentos. Certo grau de isolamento é 

necessário na adaptação em face de doença, mas convertem-se em conduta patológica quando 

se intensifica ou se prolonga em excesso. Um cliente que se sinta triste ou abandonado pode 

deixar de lutar.  
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Dependência e Regressão 

A incapacidade de ser auto-suficiente dificulta a tomada de decisões sobre o futuro, 

propiciando a renúncia a própria responsabilidade. Alguns idosos delegam totalmente a 

responsabilidade aos profissionais ou familiares. É clientes dependentes que procuram 

orientação, o que reforça a sua convicção de que são incompetentes e irresponsáveis.  Podem 

ocorrer condutas regressivas com comportamentos infantis, como incontinência do esfíncter, 

recusa de comer e tomar os medicamentos. Aqueles que se encontram por vontade própria 

nesse estado, podem querer continuar nele indefinidamente.  

 

Anatomia do Envelhecimento 

Toda equipe que trabalha com idosos deve conhecer minuciosamente as peculiaridades 

anatômicas relacionadas ao envelhecimento. O profissional deve saber diferenciar os efeitos 

do envelhecimento normal das alterações produzidas por patologias que podem acometer os 

idosos. 

 

Cuidados com a higiene dos idosos 

 

Incluem-se todas as atividades que tendem a conservar a saúde. Para o cuidado da pele sã, as 

principais atividades são a limpeza e a hidratação. A higiene tem de ser feita diariamente; em 

idosos doentes é freqüente ser realizada na cama. 

Cuidados com a boca 

Deve-se lavar a boca após cada refeição e sempre que necessário. Quando o paciente é 

independente, usará a sua própria escova e pasta dentifrícia. Se estiver muito incapacitado, o 

profissional realiza a limpeza, do seguinte modo: 

� Misturar em um copo o anti-séptico oral e água, em partes iguais. 

� Montar uma espátula com uma gaze, que será embebida na solução. 
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� Limpar a língua movendo a espátula de um lado para o outro para não provocar 

náuseas. Depois, limpar o palato, a parte inferior e as laterais da boca e, finalmente, as 

gengivas. 

� Se o paciente tem prótese dentária, esta será lavada com água, anti-séptico e escova. 

Cuidados com os olhos 

Limpam-se com gazes esterilizadas embebidas em soro fisiológico, começando desde o 

ângulo lacrimal até o ângulo externo do olho, retirando-se todas as secreções. Utiliza-se uma 

gaze para cada olho. 

Os pacientes comatosos ou semi-inconscientes devem permanecer com os olhos fechados. 

Convém colocar, sobre as pálpebras, uma gaze embebida em soro fisiológico, para manter a 

umidade e evitar o aparecimento de úlceras córneas. 

 

Cuidados com os pés 

Os pés dos idosos apresentam problemas freqüentes, devido a alterações circulatórias, 

deformidades ósseas, diabetes etc., sendo necessário prestarem-lhes especial atenção: 

� Lavá-los com água e sabão. 

� Secar cuidadosamente, sobretudo entre os dedos. 

�  Hidratar com cremes ou óleos.  

� Aplicar vaselina nos calcanhares e em locais de calosidade. 

� Tratar as unhas. 

�  Vigiar a sua coloração e o aparecimento de lesões cutâneas. 

 

Higiene do cabelo 

O cabelo deve ser lavado, pelo menos, uma vez por semana, do seguinte modo: 
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� Colocar o paciente em decúbito dorsal, de modo que a cabeça fique livre. Para tal, 

retirar o travesseiro, enrolar alguns lençóis e colocá-los debaixo dos ombros. 

� Cobrir a cama para que não se molhe e colocar uma bacia debaixo da cabeça. 

� Introduzir tampões de algodão nos ouvidos. 

� Molhar o cabelo. Ensaboar o cabelo, enxaguando-o com água abundante. 

� Enxugar com uma toalha e, se possível, utilizar um secador de cabelo. 

� Pentear ou escovar o cabelo. 

 

Higiene genitoanal 

Realiza-se diariamente e sempre que seja necessária: depois de evacuar, depois de fazer um 

edema, antes de colocar uma sonda vesical, a cada vez que se muda uma fralda em pacientes 

incontinentes etc. 

 

Região genital 

Na mulher 

Colocar o paciente em decúbito dorsal, com as pernas flexionadas. 

Lavar com água e sabão, e uma gaze, os grandes e os pequenos lábios, e o meato urinário, da 

frente para trás com técnica de arrasto. 

Enxaguar com água e irrigar com anti-séptico de mucosas (quando for indicado) 

Secar cuidadosamente, insistindo nas pregas, de modo que não fiquem úmidas. 

No homem 

Colocar o paciente em decúbito dorsal. 

Lavar com água e sabão o pênis e os testículos. 
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Retrair o prepúcio e lavar a glande com uma compressa. 

Enxaguar com água, irrigar com anti-séptico (quando for indicado) e secar suavemente. 

Baixar o prepúcio, para evitar que se produza edema de glande. 

 

Região anal 

Colocar o paciente em decúbito lateral. 

Lavar a região com esponja e água com sabão da frente para trás. 

Enxaguar com água e secar. 

Se a pele estiver irritada, pode ser necessário aplicar um creme protetor. 

 

Alterações estruturais nos idosos 

 

No processo normal de envelhecimento ocorrem inúmeras alterações normais relacionadas 

com a idade em todos os sistemas de organismo. Elas podem se manifestar em diferentes 

momentos em cada pessoa, por isso é importante saber diferenciar as alterações normais das 

patológicas.  

A) Células e Tecidos: 

�  ⇓ Do número de células ativas; 

�  Abrandamento do ritmo da multiplicação celular; 

�  Atrofia e perda de elasticidade tecidular; 

B) Composição Global do Corpo e peso Corporal 

�  ⇑ Do tecido gordo em relação ao tecido magro; 

�  Modificações no peso corporal e no peso dos órgãos; 
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C) Músculos, Ossos e Articulações: 

�  ⇓ De 25 a 30% da massa muscular; 

�  ⇓ Da mobilidade de diversas articulações; 

�  ⇓ Da distância entre os discos vertebrais; 

�  ⇓ Da dimensão da caixa torácica; 

�  Perdas de cálcio; 

�  ⇓ Do funcionamento locomotor e problemas de equilíbrio; 

� Maior incidência de fraturas. 

D) Pele e Tecido Subcutâneo 

�  Perda dos tecidos de suporte cutâneo; 

�  Atrofia e baixa da eficácia das glândulas sebáceas e sudoríparas; 

�  Perda de elasticidade da pele; 

�  Persistência da prega cutânea; 

�  Aparecimento de rugas; 

�  Acentuamento das proeminências ósseas; 

�  Descair das faces, queixo e pálpebras, e alongamento dos lobos das orelhas; 

� Nas mulheres aparecimento de hipertricose (véu facial) 

E) Tegumentos 

�  Pelos finos e raros, exceto na face; 

�  Perda de cabelos, calvície ou cabelos brancos; 

�  Acizentar ou descolorir dos cabelos; 

�  Espessamento das unhas (Onicogrifose); 

Alterações nos Órgãos do Sentido 

A) Visão 

� Arco Senil 

� Acumulo de lipídio em volta do olho 
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� Circulo esbranquiçado ao redor da íris 

� Catarata, que é o espessamento e menor permeabilidade do cristalino que resulta na 

turvação da visão. 

� Diminuição do tamanho da pupila, causando menor capacidade para leitura, 

desconforto a luz, quedas, colisões e dificuldade em manusear objetos pequenos.  

                  

                         Figura 1 Catarata em idoso.   Figura 2 Arco Senil. 

B) Audição 

� Aumento do volume da fala do cliente, tendência a virar a cabeça em direção a 

pessoa que está falando, pedir para que repita o que foi dito. 

� O tímpano torna-se mais espesso e acumula cerume, formando tampões. 

� Respostas incorretas, porém a cognição é normal. 

� Pode isolar-se, demonstrar pouca atenção, ficar frustrada com raiva e deprimida. 

� Ausência de resposta a um ruído alto.  

� Presença de presbiacusia. 

 Figura-Tampão de Cerume 
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C) Olfato e Paladar 

� ⇓ Do paladar, maior reflexo nauseativo; 

� ⇑ Do tamanho do nariz e do número de pelos; 

�  Incapacidade de perceber odores, o que leva a diminuição do apetite; 

� Menor produção de saliva; 

� Gengivas mais finas, diminuindo a capacidade de suportar a pressão de uma 

prótese dentária; 

� Os dentes tendem a separar-se, é freqüente a perda progressiva. 

 

Alterações nos Sistemas do Organismo 

Sistema Cardiovascular 

� Ocorre um espessamento das válvulas cardíacas e rígidas (esclerose e fibrose), o 

que leva a complicação de cardiopatia já existente, o que leva a um aumento da 

pressão arterial; 

� A função cardíaca não se altera com o envelhecimento. A FC em repouso e o 

tamanho do coração não têm relação com a idade; 

� Responde mais lentamente ao estresse, depois do aumento provocado pelo estresse 

o idoso necessita de mais tempo para que a FC volte ao normal; 

� Queda do consumo de oxigênio; 

� Aumento da PA 160 x 90 mmhg é considerado normal para pessoas acima de 65 

anos; 

� Taquicardia persistente pós-estresse.  
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Figura 1 (Coração Jovem) Figura 2 (Coração Idoso) 

Sistema Respiratório 

� Ocorre um enfraquecimento da musculatura respiratória, retração elástica da                               

parede torácica diminui; 

�  A PO2 diminui com a idade em virtude de desequilíbrios da vetilação-perfusão.                      

Todavia, os idosos não ficam hipóxicos, a não ser que haja uma doença                        

concomitante; 

� Diminuição no sistema de transporte ciliar da mucosa; 

� Aumento do lúmen, diminuição dos cílios e dos seus movimentos, aumento do 

tamanho das glândulas brônquicas; 

� Diminuição do reflexo de tossir aumento de secreções no pulmão, dificuldade para 

expectoração. 

Sistema Digestivo 

� Alterações no fígado, vias biliares e pâncreas; que podem alterar a função secretora, 

motora, de absorção ou todas simultaneamente; 

� O trânsito dos alimentos fica mais lento, com menor absorção de substâncias e 

tendência a prisão de ventre; 
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� Diminuição do tamanho do fígado, o fluxo sanguíneo também diminui, alterando o 

metabolismo hepático de muitas substâncias, entre elas os fármacos, que podem 

resultar no aumento dos níveis e do tempo de permanência destes no organismo. 

Sistema Genital 

� Nas mulheres, após a menopausa ocorre uma diminuição importante na produção de 

hormônios; 

� Ocorre à diminuição do tamanho dos ovários, involução uterina, atrofia da vagina e 

perda da massa mamária; 

� Diminuição da lubrificação do canal vaginal pela falta de hormônios, o que torna o 

ato sexual doloroso e aumenta o risco de infecções; 

� Nos homens ocorre a diminuição da testosterona a partir dos 80 anos; 

� A ereção torna-se mais lenta, diminui a sensibilidade peniana e o tamanho testicular; 

� O volume de esperma reduz-se consideravelmente; 

� O aumento da próstata pode dificultar a drenagem da urina para o exterior. 

Sistema Renal 

� O fluxo sanguíneo renal diminui o que faz com que os idosos sejam mais suscetíveis 

a deterioração da função renal; 

� A capacidade de concentração e diluição da urina é alterada quando o idoso é 

submetido à privação ou sobrecarga de água. Isto implica maior repercussão, uma 

vez que a sensação de sede no idoso está deprimida; 

� Como muitos fármacos são eliminados por essa via, os seus níveis podem estar 

aumentados no sangue, com prováveis efeitos secundários. 

Sistema imunológico 

� Infecções mais freqüentes; 

� Maior incidência de diversos tipos de câncer; 

 

Sistema Nervoso 
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� Mudanças estruturais e neoquímicas; 

� Modificações nos níveis sensoriais, motores, da capacidade intelectual e do 

comportamento; 

� Alterações de percepção, memória, sono, coordenação motora e controle muscular. 

 

Características das Patologias em Geriatria 

 

É importante lembrar que não existem doenças próprias do idoso, embora algumas tenham o 

apelido de “senis”, como a osteoporose e a demência, essas doenças podem se manifestar em 

outras faixas etárias, embora não seja muito comum. A deterioração de órgãos e sistemas que 

se produz com o envelhecimento, é acompanhada de perdas no âmbito social (aposentadoria, 

isolamento), econômicas e familiares (falecimentos, doenças de pessoas próximas). Tudo isso 

gera medo, insegurança e dificuldade no acesso aos recursos de saúde e sociais. A 

peculiaridade das patologias geriátricas apóia-se na deterioração que acarreta sobre os 

aspectos funcional, mental e social do idoso.  

� Funcional: Pode aparecer uma incapacidade para as atividades básicas da vida 

diária (deambulação, alimentação, higiene, mudanças no vestuário e continência) 

assim como para as chamadas instrumentais (tarefas domésticas, uso do transporte, 

manuseio do dinheiro e controle da própria medicação). Estas atividades são 

fundamentais para garantir a autonomia do idoso, A situação de incapacidade varia, 

dependendo do grau em que as atividades sejam afetadas. 

� Mental: As doenças podem afetar em nível cognitivo, limitando a memória e a 

capacidade de raciocínio e abstração, e em afetivo, predispondo a depressão. 

� Social: O aparecimento de uma doença pode condicionar a internação em um lar de 

idosos, a necessidade de ajuda domiciliar e a impossibilidade de viver só.  
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Principais Patologias Geriátricas 

CARDIOVASCULARES Insuficiência Cardíaca 

IAM 

Hipertensão Arterial 

Distúrbios Venosos 

Arteriopatias Periféricas 

RESPIRATÓRIAS Bronquite Crônica 

Pneumonia 

Tuberculose 

CA de Pulmão 

DIGESTIVAS  Úlceras Duodenais e Gástricas 

CA de estômago e de Cólon 

Hepatopatias Crônicas 

Cirrose 

Prisão de Ventre 

Fecalomas 

URINÁRIAS Infecção Urinária 

Hipertrofia 

CA de Próstata 

Incontinência Urinária 
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HEMATOLÓGICAS Anemia 

Leucemia  

Linfomas 

Mieloma múltiplo 

SISTEMA NERVOSO Doença de Alzheimer  

Doença de Parkinson 

Demência Vascular 

Acidente Vascular Encefálico 

Trombose 

Embolia Cerebral 

PSQUIÁTRICAS Depressão 

Transtornos de Ansiedade 

Síndrome Confusional Aguda 

METABÓLICAS E ENDÓCRINAS Diabetes 

Desidratação 

Alteração de Tireóide 

Obesidade 

REUMATOLÓGICAS E 

TRAUMATOLÓGICAS 

Artrose 

Osteoporose 

Fraturas: quadris, rádio, úmero 
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Artrite Reumatóide 

Doença de Paget 

Artrite da temporal  

Polimialgia Reumática 

 

Doença de Parkinson 

É um distúrbio neurológico lentamente progressivo que afeta com freqüência os idosos. Afeta 

a capacidade do sistema nervoso central em controlar os movimentos do corpo. É mais 

comum entre os homens e ocorre mais freqüentemente na quinta década de vida. 

Na doença de Parkinson há uma perda significativa de dopamina nas profundezas do cérebro. 

Esse déficit de dopamina resulta da perda de células nervosas na substância negra (onde 

normalmente a dopamina é produzida em elevadas concentrações). 

Sinais e Sintomas – há quatro sintomas principais na doença de Parkinson: 

� Rigidez: quando o braço, perna ou pescoço são movimentados. 

� Tremor de repouso: acentuam-se mais quando o idoso está em repouso. 

� Bradicinesia: lentidão ao iniciar o movimento, resultando em diminuição da 

expressão facial, mudança nos padrões da fala, andar com os pés arrastando, 

dificuldade em fazer movimentos com os dedos. 

� Perda dos reflexos posturais: pouco equilíbrio e coordenação. 

 

Diagnóstico – o diagnóstico inicial pode ser difícil, à medida que a doença progride o 

diagnóstico é feito baseado nos sinais e sintomas. A progressão da doença varia de cliente 

para cliente. Não existe exame laboratorial para confirmar a doença. Sem tratamento, ocorre 

a incapacidade acentuada em cerca de nove anos. 
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Tratamento – não existe cura para a doença de Parkinson, mas existem determinadas drogas 

para aliviar os sintomas e auxiliam a manter a mobilidade e a capacidade de funcional do 

cliente o máximo de tempo possível. Um novo tratamento está sendo estudado que é o 

transplante de células tronco. 

 

Assistência de Enfermagem 

� Auxiliar o idoso nas AVDs (atividades de vida diária) 

� Apoio psicológico ao idoso e familiar 

� Estimular sempre a comunicação e o estímulo mental 

� Estimular o idoso a caminhar 

� Estimular atividades de auto cuidado 

� Estimular a comunicação 

� Evitar o isolamento 

� Permitir ao idoso a máxima independência 

� Tratar o idoso com respeito e dignidade 

� Promover ambiente físico seguro. 

� Manter posição sentada nas refeições 
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Doença de Alzheimer (DA) 

A doença de Alzheimer é um estado crônico que resulta em perda progressiva do 

funcionamento neurológico. É caracterizado por declínio das funções cognitivas (processo 

mental que envolve o pensar, perceber, conhecer, compreender, raciocinar, julgar, lembrar e 

estar consciente dos próprios pensamentos) progressiva e demência. A doença tem um inicio 

gradual e progride lentamente. A duração média da doença do seu início até a morte é de 

aproximadamente de oito a dez anos. 

A DA com início tardio ocorre após os 65 anos ou mais, já a de início precoce ocorre nas 

pessoas com menos de 65 anos com uma evolução mais rápida. 

Embora a causa exata da DA seja desconhecida, várias causas possíveis estão sob 

investigação como a diminuição da acetilcolina (substância amplamente distribuída nos 

tecidos do corpo e cérebro e que está envolvida no processamento correto de informações 

com relação ao pensamento, comportamento e a memória). 

Foram identificados quatro estágios para a DA: 
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Estágio Inicial – fase de esquecimento e incerteza 

Estágio Médio – fase confusional 

Estágio Posterior – fase de demência 

Estágio Final – fase terminal 

Como a população idosa aumentando progressivamente, a DA apresenta uma preocupação da 

atenção à saúde importante para as gerações presentes e futuras. 

 

Sinais e Sintomas - a doença inicia-se com um esquecimento generalizado e progride até o 

ponto de a pessoa ficar muda e totalmente dependente de outras pessoas para o cuidado 

físico. Existem os sintomas comportamentais como: tornar-se agressivo, fazer perguntas 

repetitivas, insônia, etc. 

Diagnóstico – não existe um exame específico par diagnosticar a DA. Quando existe a 

suspeita, é importante realizar uma avaliação médica e neurológica completa. O médico pode 

solicitar uma tomografia computadorizada (CT) ou ressonância magnética (RM) 

Tratamento – Não existe um tratamento específico para DA, mas existem determinadas 

drogas usadas para tratar demência leve à moderada na DA 

 

Assistência de Enfermagem 

� Auxiliar o idoso nas AVDs (atividades de vida diária) 

� Aumentar a capacidade cognitiva (através de jogos de memória) 

� Oferecer suporte emocional ao idoso e familiar 

� Estimular sempre a comunicação e o estímulo mental 
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� Tratar problemas criados pela progressão da doença (incontinência, demência, 

agitação, etc). 

� Proporcionar ambiente calmo e tranqüilo 

� Evitar uso de dispositivos de restrição 

� Tratar o idoso com respeito e dignidade 

� Promover ambiente físico seguro. 

 

 

 

Insuficiência Cardíaca 

Ocorre quando a quantidade de sangue que o coração bombeia por minuto (débito cardíaco) é 

insuficiente para satisfazer as necessidades de oxigênio e de nutrientes do organismo. 

Significa a redução da capacidade do coração para manter um rendimento eficaz. 

Causas: 

� Doenças que alteram a contratilidade do coração, por exemplo, doença 

ateroesclerótica,  

� Doenças que exigem um esforço maior do músculo cardíaco como ocorrem na 

hipertensão arterial ou na estenose da válvula aórtica que, com o tempo, podem levar 

à Insuficiência Cardíaca Congestiva do ventrículo esquerdo.  
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� Doenças pulmonares como o enfisema podem aumentar a resistência para a parte 

direita do coração e eventualmente levar à Insuficiência Cardíaca Congestiva do 

ventrículo direito. 

� Doenças que podem fazer com que uma quantidade maior de sangue retorne ao 

coração, como o hipertireoidismo, a anemia severa e as doenças congênitas do 

coração. A insuficiência de válvulas pode fazer com que uma quantidade de sangue 

maior reflua para dentro das cavidades e o coração poderá descompensar por ser 

incapaz de bombear o excesso de oferta. 

 

 

Infarto Agudo do Miocárdio 

 Refere-se à morte de parte do miocárdio, que ocorre de forma rápida ou aguda devido à 

obstrução do fluxo sanguíneo das artérias coronárias para o coração. 

 

 

Acidente Vascular Encefálico 

 Resulta da restrição de irrigação sanguínea ao cérebro, causando lesão celular e danos nas  
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funções neurológicas. As causas mais comuns são os trombos, o embolismo e a hemorragia.  

Pode ser de dois tipos: 

� Acidente vascular isquêmico – falta de circulação numa área do cérebro provocada por 

obstrução de uma ou mais artérias por ateromas, trombose ou embolia. Mais comum 

em idosos, com diabetes, colesterol elevado, hipertensão arterial, problemas 

vasculares e fumantes. 

� Acidente vascular hemorrágico – sangramento cerebral provocado pelo rompimento 

de uma artéria ou vaso sangüíneo, em virtude de hipertensão arterial, problemas na 

coagulação do sangue, traumatismos.  

 

 

Fatores de riscos 

Pressão arterial (PA) 

É o principal fator de risco de AVC, seja hemorrágico ou não. Não há razões para que, nas 

pessoas de idade mais avançada, se aceite como normal o aumento da pressão arterial, ou se 

dê pouca importância ao seu controle. 

A prevenção baseia-se no controle dos fatores de risco, sendo a identificação e o tratamento 

da hipertensão arterial (HA) as medidas imediatas mais eficazes nos grupos de risco. 
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Sintomas 

Fundamentalmente, o cérebro está dividido em duas partes: hemisfério ou metade direita e 

hemisfério ou metade esquerda. Cada uma destas metades é responsável por diferentes 

atividades do organismo. 

 No hemisfério esquerdo, encontramos as funções de: 

� Metade direita do corpo, isto é, movimento e sensibilidade da perna, do braço e do 

hemitronco direitos. 

� Linguagem. 

� No hemisfério direito localizam-se as funções de: 

� Metade esquerda do corpo, ou seja, movimento e sensibilidade da perna, do braço e 

do hemitronco esquerdos. 

Os comandos de cada hemisfério cerebral dirigem-se à metade contrária do corpo. Assim, na 

falta de irrigação no hemisfério cerebral esquerdo, ocorre uma alteração das funções 

estabelecidas nele, ou seja, alteram-se o movimento da metade direita do corpo e também a 

linguagem. Quando ocorre o mesmo no hemisfério direito, altera-se o movimento da metade 

esquerda do corpo. 

Existem muitos graus de afetação no AVC. Algumas pessoas não conseguem contrair 

qualquer músculo da parte afetada, enquanto outros conservam certa capacidade de 

movimento. 

Além do movimento, nestes pacientes podem ver-se prejudicadas outras funções. Podem 

aparecer: 

� Dificuldades na formação e/ou na compreensão da linguagem (afasia), quando a lesão 

localiza-se no hemisfério esquerdo, já que neste se encontram os centros de controle 

da linguagem. 

� Desfaria. 

� Labilidade emocional: passagem do riso ao choro e vice-versa de forma inesperada. 
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� Incontinência urinária. 

� Perda de visão do mesmo lado da hemiplegia. 

 O paciente hemiplégico, numa primeira fase, além da perda de movimento, pode 

apresentar flacidez da parte afetada que, posteriormente, se converte em espasticidade ou 

rigidez. Quando estas aparecem, as extremidades hemiplégicas tendem a adotar posturas 

estereotipadas e movimentos característicos, chamadas sinergias. Habitualmente, o membro 

superior afetado aparece em sinergia flexora, enquanto o membro inferior apresenta uma 

sinergia extensora. A recuperação deve iniciar-se com direção centrífuga, ou seja, do tronco 

para os membros. 

 A hospitalização dos pacientes durante a fase aguda de um AVC agudo implica gastos 

consideráveis. No entanto, estima-se que a internação hospitalar melhora a sobrevivência e a 

qualidade de vida posterior (o acidente vascular cerebral abandonado à sua livre evolução 

aumenta a invalidez provocada pelas seqüelas). Existe uma série de fatores clínicos que 

tornam imprescindível a internação hospitalar. 

 

Infecção Urinária  

As infecções do trato urinário (ITU) são as mais comuns nos idosos. Os fatores de risco mais 

comuns são: a estase urinária, atividade sexual e cateterismo. A urina normal é livre de 

bactérias. A maioria das ITUs são causadas por microorganismos do cólon, Escherichia coli, 

nas mulheres, e a espécie Proteus, nos homens. Geralmente se inicia na uretra (uretrite), 

progride para a bexiga (cistite) e se não for tratada, alcança os rins (pielonefrite). 

 

Sinais e Sintomas  

Alguns idosos com ITU podem não apresentar sintomatologias. Outros podem apresentar 

mais comuns como: 
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� ·Disúria 

� Micção freqüente com volume diminuído 

� Diurese turva ou concentrada 

� Sensação de mal-estar 

� Dor abdominal generalizada 

� Febre 

� Hematúria 

 

Diagnóstico 

� Urina I e urocultura lembrando que, a técnica para a coleta da urina, é fundamental no 

resultado do exame. 

� Antibioticoterapia - a escolha dependerá do resultado da urocultura. 

� US 

� Urografia excretora ou cistoscopia. 

 

Assistência de Enfermagem 

� ·Estimular ingestão hídrica (06 a 08 copos de água diariamente) 

� Evitar alimentos condimentados, cafeína, álcool, que agravam a ITU. 

� Orientar a idosa a limpar-se da frente para trás após as eliminações urinárias e 

intestinais 

� Observar aspecto da urina: volume, odor e presença de sedimentos. 

� Verificar SSVV: principalmente hipertermia e taquicardia 

� Colher exame de urina com técnica asséptica 

�  Orientar o idoso e familiar quanto à doença e o esquema de tratamento. 

� Orientar o idoso a tomar medicação exatamente conforme a prescrição médica. 

� Não parar de tomar a medicação quando os sintomas passarem ou a infecção voltará. 
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Incontinência Urinária 

É a perda involuntária de urina através da uretra, que provoca problemas higiênicos, 

psicológicos e sociais do indivíduo. 

 

Causas 

Fatores físicos 

 Doenças associadas a transtornos da bexiga e de estruturas vizinhas: infecções 

urinárias, hipertrofia da próstata, prolapso uterino, prisão de ventre, compactação fecal. 

 Doenças do sistema nervos, que podem causar paralisia, imobilização, deterioração 

mental e confusão (trombose cerebral, Parkinson, demência etc). 

Fatores psíquicos 

 Alterações ambientais bruscas: hospitalização, mudança de domicílio etc. 

  Fatores emocionais: estados de depressão e ansiedade (pode ser uma maneira de atrair 

a atenção ou de protestar). 

 Falta de intimidade. 

Fatores sociais 

 Dificuldades de acesso e condições de moradia deficientes. 

 Em muitos casos, as privadas têm uma altura inadequada ou não estão disponíveis. Se 

existem problemas de mobilização, as escadas ou longos corredores podem desencadear a 

incontinência antes de se chegar ao banheiro. Durante a noite, quando as luzes estão 

apagadas, a situação agrava-se. 

Outros 
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 Fármacos que aumentam a diurese, que introduzem o sono ou que produzem sedação. 

 É freqüente em pacientes a quem foi retirada, recentemente, a sonda vesical. 

 

Tipos 

Incontinência de esforço 

É motivada por um aumento súbito da pressão intra-abdominal. O esfíncter uretral está 

incompetente e permite que a urina saia sem que se manifeste o desejo de urinar. O riso, 

soluços, a tosse, o levantar-se e baixar-se e outros esforços podem desencadear a 

incontinência. Afeta, fundamentalmente, mulheres multíparas e aumenta na menopausa. 

 

Incontinência de urgência 

O paciente tem desejo súbito de urinar, sem que seja possível alcançar o banheiro a tempo. 

Produz-se pela contração involuntária da bexiga, acentuando-se ao abrir a torneira ou com a 

aproximação do banheiro. 

Incontinência reflexa 

A pessoa não sente impulso de urinar. É causada por lesões nervosas, que permitem que a 

bexiga se esvazie sem receber qualquer estímulo cerebral. 

Incontinência por enchimento excessivo 

A bexiga retém urina até a pressão ser tão grande que o esfíncter se abre, permitindo a saída 

da urina. É freqüente no homem, quando há aumento do tamanho da glândula prostática, ou 

quando existe retenção urinária.  

Incontinência pós-miccional 
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Consiste na saída de uma pequena quantidade de urina, habitualmente sem muita percepção, 

inclusive vários minutos depois de haver-se completado a micção. Isto se deve ao fato de que 

a bexiga não se esvaziou completamente, permanecendo nela urina residual. Aumenta se a 

eliminação não é cômoda ou se utiliza à comadre em vez do vaso sanitário. 

Às vezes é difícil distinguir o tipo de incontinência, já que pode haver uma mistura de vários 

tipos no mesmo indivíduo. 

 

Tratamento e Controle da Incontinência 

Tratamento Etiológico 

Em primeiro lugar, é preciso procurar solucionar a causa que origina a incontinência (prisão 

de ventre, infecção urinária etc.). Às vezes, são necessários tratamentos farmacológicos ou 

cirúrgicos. 

Tratamento Funcional 

Existem outras medidas que podem contribuir para a solução ou melhora do problema. 

 

Reeducação de esfíncteres ou treino vesical 

 Sua finalidade é levar o paciente a um padrão miccional mais normal e cômodo, 

habituando a bexiga a evacuar a um determinado ritmo. 

 O plano deve ser individualizado para cada paciente. Deve-se ter em conta os hábitos 

vesicais, a ingestão de líquidos, o estado mental do paciente, o ambiente social, a relação com 

a família e a atitude do paciente face ao problema. 

 Convém conhecer a periodicidade com que o paciente usa o vaso sanitário (esta pode 

variar na mesma pessoa ao longo do dia), utilizando para isso gráficos de controle. O registro 
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deve ser feito durante vários dias, anotando-se cada vez que o paciente urinar, tanto de forma 

continente como incontinente. Isto permite estudar em que momento se produz os acidentes e 

a sua possível causa. As folhas de controle oferecem uma idéia bastante exata da eficácia da 

reeducação e asseguram a continuidade dos cuidados. 

 A micção pode ser mais freqüente ao levantar-se, ao deitar-se, antes ou depois das 

refeições e, também, após a ingestão de algumas bebidas como café ou chá. Estimula-se o 

paciente a que vá ao banheiro nesses momentos. Não se pergunta ao paciente se quer urinar, 

mas sugere-se a ele que está na hora de ir ao banheiro. O paciente deve permanecer sentado 

na privada durante 5 minutos, ouvindo o ruído de uma torneira aberta. Se isto não for eficaz, 

convida-se o paciente a urinar a cada duas ou 3 horas (pode-se tocar uma campainha ou um 

despertador para lembrar a hora), em princípio apenas durante o dia, tenha ele vontade ou não 

e mesmo que se encontre molhado. Quando o paciente se molha, adianta-se o controle em 

meia hora até haver uma idéia aproximada do espaço de tempo necessário para que se 

mantenha seco. O paciente nunca deve ir antes do momento fixado e, se tiver vontade de 

urinar, deve agüentar. Após conseguir a continência durante o dia, esta será tentada durante a 

noite (levantando-se por duas vezes, sempre em horas fixadas). 

 Os pacientes com grande deterioração mental, mas com boa mobilidade, podem 

manter-se secos durante o dia com idas regulares ao banheiro, sendo inevitável à 

incontinência noturna. 

 Alguns objetivos podem ser alcançados em um ou dois dias; outros requerem semanas 

ou mesmo meses. Os sucessos ajudam a manter a motivação, razão pela qual se deve planejar 

objetivos em curto prazo, pouco ambiciosos, reanimando positivamente o paciente. 

 Só depois de conseguida a continência, e quando já não existirem acidentes, se podem 

retirar as fraldas absorventes. 

  

Exercícios pélvicos 
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 Ajudam a aumentar a força e o tônus dos músculos da região pélvica: 

� Permanecer de pé ou sentado, confortavelmente. Contrair a espaços regulares de 

tempo, mas com força, os músculos em redor do ânus, mantendo-os sob tensão 

durante 5 segundos, relaxando-os depois (imaginando que se quer controlar uma 

diarréia). 

� Sentar-se comodamente na privada, quando se deseja urinar. Durante a micção, 

interromper voluntariamente o fluxo urinário, contraindo os músculos da região 

perineal. 

Recomenda-se que se façam os exercícios durante cerca de 10 minutos, três vezes ao dia, a 

intervalos regulares e durante vários meses. Estes exercícios implicam uma interrupção 

mínima nas atividades cotidianas, podendo ser realizados em qualquer local, sem que 

ninguém se dê conta. 

 

Massagem vesical 

 Tem como objetivo o esvaziamento mais completo da bexiga e a incontinência entre 

os esvaziamentos. Realiza-se se aplicando uma leve pressão sobre a região vesical, exercida 

com os dedos ou com o punho, no final da micção, o que estimula a contração da bexiga. 

Também é útil sentar-se com os pés apoiados, inclinando-se para frente. 

 

Tratamento sintomático 

 Quando não é possível resolver a incontinência, a administração adequada do 

problema pode melhorar a qualidade de vida do paciente e dos seus cuidadores. Existem 

diferentes dispositivos para controlar a incontinência. É preciso escolher o tipo de ajuda mais 

adequada, de acordo com as características do paciente, assegurando-se de que ele e a sua 

família saberão manejar o dispositivo escolhido. 
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Condutores 

Tem a função de recolher, transportar e armazenar a urina. 

Aspectos psicológicos 

 A resposta psicológica de cada incontinente varia em cada caso: 

 As pessoas com deterioração mental grave podem não estar conscientes do problema. 

No entanto, a vida familiar é, por vezes, muito afetada (o paciente pode evacuar em locais 

inadequados, como no chão, no bidê etc). 

 Outros idosos têm sentimentos de culpa, vergonha ou negação, mesmo diante de uma 

evidência clara de incontinência (podem dar longas explicações para justificar o cheiro e as 

manchas, ou esconder roupas sujas em armários ou caixas). Isto dificulta a procura de ajuda, 

dando lugar há meios pouco adequados e frustrantes. 

 Há uma perda de auto-estima, medo de ser alvo de reprimendas ou de provocar 

rejeição daqueles que o rodeiam. Alguns pacientes encontram-se tão tensos quando são 

levados ao banheiro, que os esfíncteres uretrais não relaxam, sendo incapazes de urinar até 

que voltem a estar na sua cama ou poltrona. 

 É freqüente pensar que o problema é insolúvel, ou que é conseqüência da idade. Estas 

posturas podem ser próprias de profissionais que aceitam a incontinência como alo 

inevitável. 

 A atuação insensível ou demasiada rápida provoca confusão e precipita a 

incontinência. Os idosos devem ser tranqüilizados, assegurando-lhe que ninguém os culpará 

se ocorrer um incidente. Tratar essas pessoas como se fossem crianças travessas constitui um 

erro, já que elas não são responsáveis pela sua conduta. 

 O esforço físico e psicológico para manter a continência é importante para os 

pacientes e seus cuidadores que, em muitos casos, são pessoas frágeis e também idosas. O 
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profissional deve prestar apoio e informação, tanto ao paciente como à sua família, de modo 

a favorecer a sua motivação. 

 

Incontinência fecal 

 É freqüente em idosos muito deteriorados, com demência ou que tenham sofrido uma 

trombose. Pode associar-se a compactação fecal (fecaloma), diarréia aguda ou excesso de 

laxantes. 

 Este problema é desagradável e muito angustiante, tanto para o paciente como para o 

cuidador (alguns pacientes com alterações mentais graves sujam, com matéria fecal, seu 

próprio corpo e objetos ao seu alcance, criando situações desagradáveis). 

 É recomendável seguir um programa para reeducar os hábitos intestinais, até se 

estabelecer um ritmo aceitável nas dejeções, de forma que os acidentes sejam excepcionais. 

A conduta de alguns pacientes muda imediatamente antes da eliminação: ficam nervosos, 

agitados ou deambulam. Uma avaliação cuidadosa pode permitir aos cuidadores identificar os 

sinais de alarme e chegar ao banheiro a tempo. Para evitar que o paciente se suje, devem-se 

usar absorventes de modo permanente. 

Prisão de Ventre 

Diminuição na freqüência das dejeções, menos de três a quatro por semana, que pode evoluir 

com a passagem difícil de fezes secas e que, ocasionalmente, se acompanha de sensação de 

evacuação incompleta. 

 É um problema muito freqüente nas pessoas idosas. No entanto, um grande número de 

idosos queixa-se de prisão de ventre, mas apresenta um ritmo intestinal adequado. Isto se 

deve à escassa informação acerca dos padrões de eliminação normais: se uma dejeção diária é 

o habitual, muitos indivíduos sãos defecam duas a três vezes por semana. 
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 A defecação diária pode chegar a converter-se em uma autêntica obsessão para o 

idoso, provocando-lhe grande ansiedade. 

Causas: 

� Dietéticos: dieta pobre em fibras, ingestão reduzida, alimentos muito refinados. 

� Emotivos: desinteresse por defecar em pacientes dementes ou deprimidos. 

� Continência voluntária. 

� Imobilização, acamamento.   

� Viagens, mudanças de domicílio. 

� Uso abusivo de laxante. 

� Anomalias na motilidade intestinal: provocadas por doenças como diabetes, 

alterações do sistema nervoso etc. 

� Alterações inflamatórias: hemorróidas, fístulas anais etc. 

� Alterações obstrutivas: tumores. 

� Fármacos. 

 

Complicações 

� Compactação fecal (fecaloma) 

� Fissuras anais e hemorróidas 

� Incontinência fecal 

� Obstrução intestinal 

� Desidratação 

� Síndrome confusional 

 

Tratamento 

Tem por objetivo reinstaurar um padrão normal de evacuação intestinal. 
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Cuidados Gerais: 

� Ingestão abundante de líquidos. 

� Dieta rica em fibras vegetais, que aumente o resíduo intestinal: pão integral, frutas, 

verduras, hortaliças e farelos. Os suplementos de fibra podem provocar flatulência ou 

causar fecalomas em pacientes imobilizados. 

� Atividade física diária. 

� Reeducação do ritmo intestinal. 

� Responder sem demora ao desejo de defecar. 

� Iniciar uma rotina que consiste em tentar defecar diariamente, mesmo não sentindo 

necessidade, há uma hora fixa, de preferência 15 a 20 minutos depois do café da 

manhã ou de uma refeição abundante, e dispor do tempo suficiente para a defecação, 

permanecendo na privada durante, pelo menos, 10 a 20 minutos. 

� Adotar uma posição adequada, de cócoras ou sentado, elevando os pés sobre um 

banco baixo, enquanto se inclina o corpo ligeiramente para frente. Pode ser útil 

massagear a região abdominal. 

� O paciente deve estar cômodo, em um local aquecido e privado. 

� Utilizar a privada sempre que seja possível, a qual deverá Ter uma altura adequada. O 

emprego da comadre implica um grande esforço muscular, além do fato de que se 

produzem cheiros e ruídos elementos inibidores para o paciente. 

� Manter a comadre em bom estado, já que, se está suja, tem a tampa partida ou se não 

existe papel higiênico, a defecação pode ser inibida. 

� Registrar no local adequado o número de dejeções, o tamanho, a cor e a consistência 

das fezes, a hora e a data. Não é suficiente perguntar ao paciente, pois, em muitos 

casos, ele ignora se defecou. 

 

Sonda retal 
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A sonda retal é um cateter de material plástico e transparente, que se introduz de 7 a 10 cm 

através do esfíncter anal, até chegar ao último segmento do intestino grosso. 

Indicações do procedimento 

� Facilitar a expulsão de gases. 

� Administração de enemas. 

� Drenagem contínua de conteúdo fecal líquido ou semilíquido, quando há diarréia, 

melenas. 

 

Compactação fecal (Fecaloma) 

 É a acumulação anômala de matéria fecal, que forma uma massa endurecida na 

porção inferior do reto. Produzem-se quando diminui a mobilidade das fezes no intestino 

grosso e é absorvida uma maior quantidade de água. A ampola retal é preenchida por fezes 

secas, formando porções de grandes dimensões e bastante duras, que não conseguem avançar 

no intestino, apesar da sensação de urgência que criam. O estímulo continua, fazendo 

aparecer dejeções líquidas com muco abundante, que passam pelas fezes compactadas 

(pseudodiarréia). 

 A compactação fecal é uma ameaça sempre presente nos pacientes geriátricos, 

inclusive naqueles que dizem cumprir com regularidade as suas necessidades fisiológicas, já 

que, às vezes, o reto se esvazia de forma incompleta. 
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Figura-Presença de Fecaloma.   Figura 2 Retirada de Fecaloma. 

 

Tratamento 

� Efetuar um toque para confirmar o diagnóstico (o extravasamento fecal líquido pode 

confundir-se com diarréia). 

� Extração manual do fecaloma. 

� Aplicar enemas de limpeza até que a evacuação seja completa. 

� Prevenir novas compactações: dieta e ingestão adequada de líquidos, atividade física, 

bons hábitos intestinais e uso correto de laxantes. Pode ser necessário administrar 

periodicamente um enema ou supositório de glicerina, em pacientes que têm o 

intestino muito distendido ou que se encontram muito imobilizados. 

 

Diarréia 

 Considera-se que há diarréia quando ocorrem mais de três dejeções por dia, ou 

quando as fezes são líquidas. 

Causas 

 Uso abusivo de laxantes, infecções, medicamentos, alterações da motilidade 

intestinal. 

Cuidados 

 É necessária uma ingestão hídrica adequada, uma vez que nos idosos há um elevado 

risco de desidratação. Deve-se atender prontamente à chamada do paciente que solicita ajuda 

para defecar. 

 Diarréia Infecciosa -. Acomete principalmente idosos que vivem em condições 

precárias de saneamento básico e de higiene. 



 

 
 

 

    
"Tradição em formar Profissionais com Qualidade” 
 

Avenida XV de Novembro, 413-Centro - Ferraz de Vasconcelos –SP-CEP: 08500-405 
Tel.: (11) 4678-5508- colegiosaobento@uol.com.br 

 

COLÉGIO TÉCNICO 

 SÃO BENTO 

Os principais agentes bacterianos são: Escherichia colli, shigella sp e Salmonella 

 

Manifestações Clínicas: 

� Aumento da freqüência 

� Diminuição da consistência das fezes 

�  Desidratação 

� Dor abdominal 

� Fraqueza, apatia. 

� Aumento da concentração de urina 

�  Hipopotassemia: arritmias 

� Taquicardia 

Diagnóstico: 

� Coprocultura 

� Hemograma, gasometria e eletrólitos, são realizados quando ocorrem complicações. 

Tratamento: 

� ·  Hidratação 

� Estimular aceitação da dieta, devido ao alto catabolismo. 

� A dieta deve ser de fácil digestão, com baixo teor de gordura e fibras, temperatura 

morna ou fria. 

� Tratamento medicamentoso: antidiarréicos para inibir a motilidade intestinais e 

antibióticos. 

 

Assistência de Enfermagem 

� Verificar SSVV e peso 

� Controlar a freqüência, coloração, odor, consistência das fezes. 
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� Observar freqüência, quantidade, cor e odor das evacuações. 

� Manter região anal sempre limpa, seca e aplicar cremes tópicos para prevenir e até 

tratar assaduras. 

� Avaliar sinais de desidratação: pele e membranas ressecadas urina escura e oligúria. 

� Observar sinais de confusão mental 

 

Colostomia 

 Abertura artificial do intestino grosso na parede abdominal, pela qual se desviam as 

fezes para o exterior. Este orifício é realizado mediante cirurgia, em doenças do trato 

digestivo, como tumores, obstrução. Pode ser temporária ou permanente. 

   

Figuras- Bolsas de Colostomia. 

 

Úlcera Gástrica e Duodenal 

Ferida bem definida, circular ou oval, causada pelo revestimento do estômago ou do duodeno 

ter sofrido lesão ou simples erosão pelos ácidos gástricos ou pelos sucos duodenais que se 

desenvolvem quando são alterados os mecanismos de defesa que protegem o estômago ou o 

duodeno do suco gástrico. Os idosos podem não apresentar nenhum sintoma, sendo assim o 

diagnóstico só é feito mediante complicações. 
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Figura-Úlcera duodenal 

 

Úlceras de decúbito 

 Lesões produzidas na pele e em partes moles, quando se mantêm comprimidas 

durante tempo prolongado, entre uma proeminência óssea e uma superfície dura. 

 As úlceras podem ser causa de dor, infecções e aumento da imobilidade. Podem 

prolongar as estadias hospitalares e, em muitos casos, contribuem para apressar a morte. 

 O aparecimento de úlceras de decúbito é favorecido pela idade, embora esta não seja 

um fator de risco propriamente dito. Produz-se um envelhecimento cutâneo, que torna a pele 

mais fina, frágil e menos elástica. 

Causas 

 Pressão: É a causa mais importante. Atua diretamente sobre as proeminências ósseas, 

produzindo oclusão dos vasos sangüíneos e linfático. Isto provoca diminuição da irrigação 

sanguínea (isquemia) e, finalmente, morte dos tecidos (necrose). 

 Pressões ligeiras aplicadas durante longos períodos são mais lesivas que pressões 

fortes aplicadas em períodos curtos. 
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Figuras-Estágio das Úlceras de Decúbito 

 

Osteoporose 

Doença que atinge os ossos. Caracterizada pela diminuição da quantidade de massa óssea, 

desenvolve ossos ocos, finos e de extrema sensibilidade, mais sujeitos a fraturas de quadris, 

úmero e rádio. É mais comum nas mulheres, já que na menopausa a ausência do hormônio 

feminino faz com que os ossos percam massa e cálcio e fiquem porosos como uma esponja. 
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Características específicas da doença 

Sintomas 

Comparadas com o que acontece com os jovens, às doenças em geriatria podem ser pouco 

sintomáticas; por exemplo, muitas infecções podem evoluir sem febre. A dor é outro sintoma 

que, às vezes, mostra-se atenuado ou mesmo inexistente, por exemplo, num infarto do 

miocárdio. 

Os sintomas são menos claros, as doenças aparecem de forma atípica; por exemplo, uma 

infecção urinária pode manifestar-se com um quadro de confusão aguda. 

 

Adaptação à doença 

Ocasionalmente, os idosos adaptam seu modo de vida à doença, o que dificulta a 

identificação do problema. Por exemplo, um paciente com insuficiência cardíaca, que sofra 

de dificuldade respiratória com o esforço, diminui progressivamente a sua atividade, e o 

sintoma permanece oculto; igualmente, um idoso com demência, que se perde na rua, deixa 

de sair. 
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Sintoma sobreposto 

Os idosos podem sofrer de várias doenças ao mesmo tempo, se tornado difícil detectar novos 

sintomas. É de importância capital reconhecer o problema que desajustou o complexo 

equilíbrio da saúde dos nossos pacientes. 

Diagnóstico 

Dificuldade de obter a história clínica 

Devida às apresentações atípicas, aos problemas de comunicação por afasia ou por déficit 

sensorial (surdez), e porque muitos sintomas considerados normais para a idade têm a sua 

importância subestimada. 

Avaliação geriátrica  

É muito importante para o diagnóstico em geriatria. 

Detecção de patologia oculta 

Freqüentemente, após estudar-se a patologia que motivou a consulta, aparecem outros 

problemas que estavam ocultos. 

O acesso a exames diagnósticos 

Não deve ser limitado nos idosos, devido à sua idade. Após uma avaliação adequada, deve-se 

fazer um balanço do risco/benefício dos possíveis exames, decidindo-se ou não pela sua 

realização, em cada caso. 

Maior dificuldade para alguns exames diagnósticos 

Muitos exames não podem ser levados a cabo com eficácia nos pacientes geriátricos, por 

circunstâncias como a imobilidade, colaboração deficiente ou efeitos secundários. 



 

 
 

 

    
"Tradição em formar Profissionais com Qualidade” 
 

Avenida XV de Novembro, 413-Centro - Ferraz de Vasconcelos –SP-CEP: 08500-405 
Tel.: (11) 4678-5508- colegiosaobento@uol.com.br 

 

COLÉGIO TÉCNICO 

 SÃO BENTO 

Tratamento 

Prioridades 

O tratamento indiscriminado da pluripatologia pode provocar mais prejuízo que benefício. 

Deve-se dar prioridade ao tratamento de situações reversíveis, antes que se tornem crônicas. 

Suscetibilidade aos efeitos secundários 

Os idosos são mais suscetíveis aos efeitos secundários, às interações e aos erros na dosagem 

de medicamentos. Deve-se utilizar o menor número possível de fármacos e os de dosagem 

mais simples, e assegurar-se de que o idoso ou sua família compreenderam perfeitamente o 

esquema para tomá-los. 

Conduta superprotetoras 

São freqüentes entre familiares e cuidadores, podendo ser prejudiciais, uma vez que limitam 

o processo de reabilitação. Quando o paciente começa a restabelecer-se, basta ajudá-lo e 

supervisionar a sua atividade, em vez de realizá-la por ele, embora isso possa exigir mais 

tempo. 

Repercussão sobre a situação anterior 

Pretende-se que a doença afete minimamente a vida do idoso. Para tal, podemos atuar sobre 

diferentes aspectos: 

Promover ao máximo a mobilização e autonomia, tanto quanto a situação física permitam. O 

paciente deverá ser motivado a realizar as atividades de auto-cuidado: vestuário, higiene, ir 

ao vaso sanitário... 

Reabilitação das capacidades perdidas em conseqüência da doença. São de importância vital 

a fisioterapia e a terapia ocupacional centrada nas atividades da vida diária. 
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Evitar que o paciente fique isolado e sem estímulos, para prevenir estados depressivos e 

síndrome confusional. É necessário tratar esses pacientes de maneira afetuosa e com respeito, 

facilitando as visitas de familiares e amigos, assim como organizar atividades recreativas e 

lúdicas. 

Adaptar o ambiente que envolve o idoso à sua incapacidade, para que ele possa reintegrar-se 

ao seu local de origem. Isto implica algumas modificações no lar, como apoio de mãos na 

banheira... 

A ajuda de instituições, de voluntariado, de tele assistência permite que os idosos 

incapacitados permaneçam no seu domicílio. 

 

Limitação no acesso aos tratamentos 

A idade não deve condicionar o acesso aos diferentes tratamentos, tais como cirurgia ou 

medicação. As decisões neste sentido são baseadas na avaliação geriátrica e, evidentemente, 

na opinião do paciente quando está bem-informado. 

Doença terminal 

Em geriatria, são muito freqüentes as situações clínicas irreversíveis, como o câncer sem 

tratamento curativo possível ou demências muito avançadas. Quando não se consegue a cura 

do paciente, é obrigatório um tratamento sintomático, assim como o apoio psicológico e 

social ao paciente e à sua família. 

A formação de cuidadores e familiares 

É um aspecto fundamental para garantir a continuidade dos cuidados que o idoso requer. 

 

Prognóstico e complicações 
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Pior prognóstico 

Nos idosos, as doenças podem ter um prognóstico menos favorável do que nos jovens, já que 

afetam um organismo mais deteriorado e com pluripatologia. O prognóstico tem estreita 

relação com o tipo de doença, a terapêutica e o estado prévio do paciente, e não tanto com o 

fato de se tratar de um paciente idoso. 

Evolução mais lenta 

A cura completa requer mais tempo e, freqüentemente, é necessário um período de 

reabilitação para evitar a deterioração funcional. 

Assistência de Enfermagem aos Idosos 

� Aceitar a pessoa como ela é, sem juízos nem críticas. 

� Agir de modo sereno e competente; proporcionar uma forma de tratamento respeitosa, 

amável e humana, embora firme. 

� Chamar o idoso pelo nome, personalizando o mais possível a sua assistência. O 

tratamento “você” não é conveniente, exceto se o paciente o solicitar. 

� Não empregar uma linguagem infantil para comunicar-se com o idoso; isto é 

humilhante e pode menosprezar a sua auto-estima, já comprometida pela sua 

incapacidade e dependência. Não dar mostras de excessiva confiança a um paciente 

desconhecido, pelo fato de se tratar de um idoso e de estar em uma situação de 

fragilidade. 

� O profissional deve identificar-se pelo nome e especialmente diante de pacientes com 

visão diminuída que dificulte o reconhecimento imediato. É preferível que o paciente 

seja sempre atendido pelos mesmos profissionais. 

� Respeitar a individualidade dos idosos, uma vez que não são todos iguais, apesar de 

fisicamente parecidos. Seu aspecto pode mostrá-los como feios e frágeis, mas alguns 

têm grande agilidade e lucidez mental, muitos senso de humor e uma personalidade 

que os torna únicos e diferentes entre si. Os idosos não têm que ter opiniões ou 
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reações iguais; é um erro pressupor seus pensamentos. 

� Estar disponível para escutar, dar apoio e esclarecer. Deve-se incentivar o paciente a 

tomar suas próprias decisões. Afirmações francas como “o senhor parece triste”, “isto 

deve ser muito difícil” podem favorecer a comunicação. É preciso dedicar tempo e 

mostrar interesse pelas preocupações do paciente e de sua família, sempre que estes 

desejem conversar. 

� O idoso costuma responder com calma, intercalando pausas. A conversação deve ser 

feita sem pressa e sem pressões, deixando-lhe tempo suficiente para respostas. Uma 

pessoa que fala lentamente, ou que em alguns momentos está confusa, não 

necessariamente dará informações incorretas. 

� Responder às perguntas de forma simples, breve, e lentamente. Informação em 

excesso poderá criar confusão. 

� Manter o contato visual e tátil com o paciente, por exemplo, segurando-lhe a mão, ao 

falar com ele. Dirigir-se diretamente ao paciente e não ao seu acompanhante, evitando 

que se mantenham, à sua volta, conversas que não lhe digam respeito. 

� Não elevar a voz, a menos que o paciente tenha uma hipoacusia (Deficiência da 

acuidade auditiva) Falar em tom baixo e reduzir os estímulos do ambiente. 

� Os pacientes inconscientes devem ser tratados como se estivessem acordados, ou seja, 

deve-se chamá-los pelo nome e explicar-lhes o cuidado que será tomado em tom de 

voz suave e tranqüilizador. 

� O paciente recém-internado necessita de uma boa acolhida, e de que lhe 

proporcionem a informação necessária sobre o ambiente físico que o rodeia 

(localização do banheiro, da campainha, da luz, dos corredores etc). Apresentá-los aos 

seus companheiros propicia maior confiança. 

� Respeitar a intimidade, saindo discretamente no momento oportuno, quando o idoso 

usa o vaso sanitário, recebe visitas, etc. 

� Estabelecer um plano de cuidados diários, que se desenvolva de forma sistemática. 

Isto permite que o idoso conheça seu horário de atividades, o que lhe proporciona 

segurança. Os objetivos estabelecidos devem ser modestos e de curto prazo. Devem-



 

 
 

 

    
"Tradição em formar Profissionais com Qualidade” 
 

Avenida XV de Novembro, 413-Centro - Ferraz de Vasconcelos –SP-CEP: 08500-405 
Tel.: (11) 4678-5508- colegiosaobento@uol.com.br 

 

COLÉGIO TÉCNICO 

 SÃO BENTO 

se levar em conta os seus hábitos e preferências, até onde for possível. 

� Estimular o idoso a intervir nos seus cuidados, dando-lhe tempo suficiente para que 

complete as atividades. Ele deve ser ajudado apenas quando necessário, reforçando os 

pequenos insucessos mediante o reconhecimento da sua colaboração e da sua 

experiência. Ajudar é sinônimo de facilitar ou colaborar, não de substituir, embora 

poupe tempo e, às vezes, seja imprescindível. 

� Mostrar otimismo e interesse pelo bem-estar do idoso e de sua família: a imaginação e 

o entusiasmo são contagiantes (realismo otimista) 

 

Problemas Sociais e Velhice 

 Os idosos apresentam alguns aspectos comuns, mas não constituem um grupo 

totalmente homogêneo, uma vez que existem diferenças entre os idosos de hoje (que são 

diferentes dos idosos de amanhã). Algumas delas são: 

� Os diversos estados de saúde física e mental condicionados pela idade, com presença 

desigual de incapacidades. 

� Os diferentes grupos etários dentro da idade geriátrica, marcados por circunstâncias 

sociais distintas. 

� Prevalência de um dos sexos: feminino. 

� Níveis de formação variáveis, com predomínio dos graus baixos e muito baixos. 

� Diversidade de poder aquisitivo, com maior porcentagem de pensões baixas. 

Devem-se evitar as generalizações ao falar da velhice, mas é preciso conhecer as 

características básicas e os traços mais distintos deste grupo etário. 

  

Circunstâncias específicas 

A aposentadoria 
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A passagem da idade adulta para a “velhice” vem marcada pela aposentadoria, que determina 

o final da etapa produtiva, atualmente estipulada aos 65 anos. Embora muitas pessoas, nessa 

idade, se encontrem na posse de plenas faculdades físicas e intelectuais, socialmente já são 

consideradas “velhas”. 

Em uma sociedade que considera a produção como uma das suas metas fundamentais, o 

trabalho converte-se no melhor meio de ganhar o respeito dos demais, assim como a própria 

auto-estima. A aposentadoria é vivida, por uns, como uma libertação e, por outros, como um 

afastamento com caráter certamente negativo. 

O desenvolvimento profissional realiza-se, geralmente, num contexto social (fábrica, 

escritório) onde se está em contato permanente com indivíduos afins, mantendo, assim, 

relações sociais. Ao aposentar-se, o indivíduo deve enfrentar o problema de preencher o 

vazio provocado pela perda dessas relações. 

Outro problema consiste em ter de preencher uma grande parte do dia: “arranjar algo para 

fazer”. Deve-se criar uma rotina que mantenha o idoso ocupado, dando sentido ao tempo de 

que dispõe. 

A estrutura social em que se desenvolveram cada pessoa tem influência direta na sua 

aposentadoria. Das pesquisas feitas com aposentados extraem-se as seguintes conclusões: 

� As pessoas que trabalham no setor agrário retiram-se paulatinamente e mais tarde do 

que aquelas que trabalham no setor industrial ou de serviços. 

� As pessoas assalariadas retiram-se antes dos trabalhadores independentes ou dos 

profissionais liberais, os quais sofrem uma ruptura menos traumática com a vida 

produtiva. 

� As mulheres que alcançam uma idade avançada em atividade retiram-se depois dos 

homens. 

 

Formas de convivência 
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Mais da metade dos idosos vive no seu próprio núcleo familiar, com o esposo ou esposa, ou 

com algum filho. 

Enquanto o cônjuge está vivo, a maior parte da população mantém a sua estrutura familiar. 

Como as mulheres enviúvam com maior freqüência que os homens, elas tendem a ficar só no 

lar que servia de morada ao casal, ou, em menor proporção, com os filhos. Os homens idosos 

vivem, geralmente, com as esposas e, quando ficam sós, passam a morar com os filhos. O 

percentual dos que vivem em instituições é reduzido (3%). 

Basicamente, vivem sós os solteiros e os separados, embora também estes freqüentemente 

vivam com irmãos ou com outros familiares. O número de idosos que vivem só diminui 

paralelamente à idade a partir dos setenta anos. 

 

Relações sociais 

Um componente essencial da vida do idoso são as suas relações com a família e com a 

comunidade. De fato, à medida que a idade avança, a família converte-se no centro principal 

das suas relações, proporcionando tanto ajuda e cuidados como companhia. A família 

converte-se no ponto de referência da sua estrutura social. A maioria dos idosos (80%) 

mantém uma união forte com suas famílias. Os casados e os viúvos mantêm maior contato 

com filhos e netos, enquanto os solteiros e os separados e têm com irmãos, sobrinhos e 

primos. 

  

A habitação 

Os idosos costumam morar em casas antigas. Vinte e sete por cento das casas de idosos têm 

mais de 75 anos, enquanto apenas 12% têm menos de 15 anos. A idade da construção é 

diretamente proporcional à idade dos seus ocupantes (quanto maior idade, em geral maior o 
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tempo de construção). A situação mais crítica ocorre em cidades com populações superiores a 

500.000 habitantes. 

A recente subida dos preços torna impossível, há alguns anos, o acesso à casa própria de 

pessoas com baixos rendimentos. 

A maior parte das moradias está equipada com eletricidade, água encanada e instalações 

sanitárias básicas (lavatório e privada). O telefone e o aquecimento, por exemplo, são mais 

freqüentes nas grandes cidades. 

 

Solidão e isolamento social 

O problema da solidão está ligado, em grande parte, à viuvez. Esta é uma circunstância à qual 

se associam alterações, geralmente negativas, que contribuem para o mal-estar das pessoas 

(quase sempre mulheres). 

Com a perda do cônjuge, as idosas vêm reduzidas as suas relações sociais, assim como sua 

receita. Quando não têm problemas importantes de saúde, tendem a continuar vivendo no 

mesmo domicílio, vivenciando, em muitos casos, a solidão. 

Nas sociedades modernas, a solidão é considerada uma condição da velhice, mas este 

sentimento não tem por que ser próprio da idade. As mulheres estão mais sujeitas à solidão 

do que os homens, assim como os de mais idade, relativamente aos mais novos. Os que se 

realizaram mais com o trabalho durante a vida produtiva, mantêm sentimentos mais 

positivos. As pessoas que se sentem só são, quase sempre, aquelas que apresentam pior 

saúde. 

O isolamento social é um dos aspectos mais negativos para a saúde física e mental dos 

idosos. 

Consideram-se causas de isolamento os seguintes fatores: 
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� Mudança de residência, sobretudo se ocorre do meio rural para o urbano. 

� Nível cultural: as pessoas de nível médio ou alto sofrem menor isolamento porque 

estão mais em contato com o mundo exterior (por meio da leitura, de viagens etc). 

� Nível de renda: uma renda elevada favorece os contatos sociais (comparecimento a 

espetáculos, reuniões etc.). 

� Sexo: as mulheres costumam sentir-se mais isolada devido à cultura da sua geração. 

� Estado civil: a viuvez é uma forma de isolamento, especialmente para as mulheres. 

� Invalidez ou deficiência física ou mental: determinam isolamento pela dificuldade de 

mobilização, que será talvez o fator psicossocial mais importante deste grupo. 

Solidão e isolamento social não têm de coincidir, embora geralmente se associem. Algumas 

pessoas que vivem só sentem-se sós, mas, ao mesmo tempo, preferem estar só (viúvas). 

Preferem preservar a sua independência à custa do isolamento. 

 

A pobreza 

A velhice está associada à pobreza, mas os estudos realizados apresentam discrepâncias em 

relação a esta avaliação. Pode-se considerar que, devido ao sistema de pensões, a situação 

dos idosos tenha melhorado. Não obstante, alguns aposentados encontram-se nos níveis mais 

baixos, inclusive abaixo do limite de pobreza. 

No entanto, como as pensões se revalorizam anualmente, a situação dessas pessoas pode ser 

melhor do que a de outros grupos sociais, como os desempregados. Além disso, os idosos de 

menor idade recebem pensões maiores devido à melhora das mesmas nos últimos anos. 

Atualmente, os grupos mais pobres entre a população idosa são constituídos de mulheres e, 

mais especificamente, de viúvas de idade mais avançada. 

 

Recursos sociais 
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Geralmente, o interesse centra-se nos recursos institucionais e comunitários (lares e ajuda 

domiciliar), esquecendo-se que é a família a responsável por uma parte importante dos 

cuidados com o idoso, dependendo dela, em maior parte, o seu bem-estar. É necessário 

distinguir entre: 

 

Recursos formais 

Diferenciam-se em três tipos: 

Serviços sociais comunitários: são aqueles que se destinam aos cuidados integrais dos 

idosos, dentro da comunidade em que vivem, e possibilitando-lhes a permanência no seu 

domicílio. Fundamentalmente, abrangem o serviço de apoio domiciliar, a tele assistência, os 

lares e clubes. 

Serviços sociais institucionais: são os que se prestam nos lares de idosos. 

Serviços sociais intermediários: encontram-se entre os dois anteriores. São exemplos os 

centros-dia ou de estadia temporária, e os lares tutelados. 

 

Recursos informais 

A família 

A principal responsabilidade dos cuidados ao idoso dependente recai sobre os seus familiares 

e a própria comunidade. A família é a unidade de apoio mais importante para os idosos, 

constituindo a modalidade de assistência predominante em todos os países. 

Pouco mais de metade dos idosos que convivem com familiares necessitam de cuidados 

relacionados à sua saúde. Mais de 40% necessitam de ajuda na higiene pessoal. Outras 

necessidades importantes relacionam-se com períodos de doença ou com a alimentação. 
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Existem diferenças, dependendo dos grupos sociais. Os de maiores recursos financeiros 

cuidam dos idosos que necessitam de companhia (idosos independentes). Ao contrário, os 

familiares das classes mais baixas cuidam, de forma prioritária, dos idosos com altos níveis 

de dependência. A família de classe média baixa é a única alternativa de cuidados viável para 

o idoso necessitado. A família de classe alta, ao contrário, oferece cuidados convenientes ao 

idoso capaz e, quando a situação e as suas necessidades se agravam, procura alternativas de 

cuidado extra familiares. 

Um fator negativo é o escasso apoio, profissional e institucional, que os cuidadores de 

pacientes idosos incapacitados recebem. Alguns dados revelam a enorme carga que implica 

manter esse tipo de cuidados. Oitenta por cento dos cuidadores dedicam, no mínimo, 4 horas 

diárias, sete dias por semana. Esta dedicação limita a sua vida pessoal e profissional, 

repercutindo na sua saúde física e mental. Demonstrou-se que os cuidadores têm uma 

prevalência de sintomatologia depressiva superior à da população geral, e maior taxa de 

consumo de psicofármacos. Eles manifestam, além disso, menor satisfação com sua própria 

vida e menor sensação de bem-estar. Metade dos cuidadores sofre tensões suficientemente 

importantes para necessitarem de tratamento físico e mental. 

As causas mais freqüentes da referida tensão são: os transtornos de conduta ou a excessiva 

exigência por parte da pessoa cuidada e determinados sintomas relacionados à doença 

(incontinência, mobilidade). Outros fatores que influem são a idade, a saúde física e mental, a 

relação com o paciente, à personalidade, o tipo de moradia, a necessidade de cuidar de outros 

familiares doentes, os problemas de emprego e a redução do tempo dedicado ao lazer. 

Na verdade, não existem dados que indiquem que as famílias estejam menos dispostas a 

cuidar dos seus idosos, mas que continuam a manter a sua disponibilidade e responsabilidade 

nestes cuidados. Todavia, chegado o ponto em que o cuidado exige demasiados sacrifícios, 

torna-se importante prestar apoio ao cuidador. 

Pretende-se melhorar o estado de saúde e bem-estar da população idosa, por meio de uma 

melhor utilização dos limitados recursos que existem, é muito importante que os profissionais 



 

 
 

 

    
"Tradição em formar Profissionais com Qualidade” 
 

Avenida XV de Novembro, 413-Centro - Ferraz de Vasconcelos –SP-CEP: 08500-405 
Tel.: (11) 4678-5508- colegiosaobento@uol.com.br 

 

COLÉGIO TÉCNICO 

 SÃO BENTO 

dedicados aos idosos saibam avaliar este problema e, mediante a sua intervenção, estimulem 

e não pressionem o cuidador, para que ele possa continuar o seu trabalho. 
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Para Refletir... 

O dia em que não for mais o mesmo tenham paciência e me compreenda... 

Quando derramar comida sobre minha camisa e esquecer como amarrar meus sapatos, tenha paciência comigo e se lembre das 

horas em que passei te ensinando a fazer as mesmas coisas. 

Se quando conversares comigo, eu repetir as mesmas histórias, que sabes de cor como terminam, não me interrompas e me 

escute. Quando eras pequenas, para que dormisses, tiveram que te contar milhares de vezes à mesma estória até que fechasses 

os olhinhos. 

Quando estivermos reunidos e sem querer fizer minhas necessidades, não fique com vergonha. Compreenda que não tenho 

culpa disto, pois já não as posso controlar. Pensa quantas vezes pacientemente troquei suas roupas para que estivesses sempre 

limpinho e cheiroso. 

Não me reprove se eu não quiser tomar banho, seja paciente comigo.  

Lembre-se dos momentos que te persegui e os mil pretextos que inventava pra te convencer a tomar banho. 

Quando me vires inútil e ignorante na frente de novas tecnologias que já não poderei entender, te suplico que me dê todo o 

tempo que seja necessário, e que não me machuques com um sorriso sarcástico. 

Lembre-se que fui eu quem te ensinou tantas coisas. Comer, se vestir e como enfrentar a vida tão bem como hoje você o faz. 

Isso é resultado do meu esforço da minha perseverança. 

Se em algum momento, quando conversarmos, eu me esquecer do que estávamos falando, tenha paciência e me ajude a 

lembrar. Talvez a única coisa importante pra mim naquele momento era o fato de ver você perto de mim, me dando atenção, e 

não o que falávamos. 

Se alguma vez eu não quiser comer, saiba insistir com carinho. Assim como fiz com você. 

Também compreenda que com o tempo não terei dentes fortes, e nem agilidade para engolir. 

E quando minhas pernas falharem por estar tão cansadas, e eu já não conseguir mais me equilibrar... 

Com ternura, dá-me sua mão para me apoiar, como eu o fiz quando você começou a caminhar com suas perninhas tão frágeis.  

E se algum dia me ouvir dizer que não quero mais viver, não te aborreças comigo. Algum dia entenderá que isto não tem a ver 

com seu carinho ou com o quanto te amo.  

Compreenda que é difícil ver a vida abandonando aos poucos o meu corpo, e que é duro admitir que já não tenha mais a vigor 

para correr ao seu lado, ou para tomá-lo em meus braços, como antes. 
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Sempre quis o melhor para você e sempre me esforcei para que seu mundo fosse mais confortável, mais belo e mais florido. 

E até quando me for, construirei para você outra rota em outro tempo, mas estarei sempre contigo e zelando por você. 

Não se sinta triste ou impotente por me ver assim. Não me olhe com cara de dó. Dá-me apenas o seu coração, compreenda-me 

e me apóie como o fiz quando começaste a viver. Isso me dará forças e muita coragem. 

Da mesma maneira que te acompanhei no início da sua jornada, te peço que me acompanhe para terminar a minha. Trate-me 

com amor e paciência, e eu te devolveremos sorrisos e gratidão, com o imenso amor que sempre tive por você. 

Atenciosamente, 

Teu Velho        (Autor Desconhecido) 

 


