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prefácioprefácio

O 
tema cuidado nunca esteve tão presente em nossas vidas como nesse período 
em que o mundo foi acometido pela pandemia do novo coronavírus. Esse ce-
nário trouxe inúmeras perguntas e nos levou a outras tantas reflexões sobre o 

cuidado: o cuidado com nossa mãe maior, o planeta Terra; o cuidado com nós mes-
mos, com nossos entes queridos e com todos os que convivem conosco; o cuidado 
com os que cuidam, ou os que se dedicam a cuidar dos outros...

A pandemia causada pelo novo Coronavírus nos revelou que somos todos seres 
frágeis e, por isso, precisamos nos convencer e assumir uma postura de que tam-
bém somos seres de cuidado!

Todos precisamos de cuidados em vários momentos de nossas vidas, desde o 
instante em que somos concebidos até o instante da nossa despedida. De maneira 
geral, os extremos da vida são os momentos em que os seres humanos mais neces-
sitam de cuidado, a primeira infância e a velhice.

Na velhice, a necessidade de cuidados tende a ser ainda maior quanto piores fo-
rem a trajetória individual, as oportunidades, a rede de suporte, que passam pelas 
políticas de cuidados de longa duração e da efetivação de direitos ao longo da vida.

Foi nesse contexto de pandemia, que o presente livro nasceu, fruto do Curso 
de Extensão para Cuidadores de Idosos, no âmbito do projeto “Estratégias tecno-
lógicas e educativas para o enfrentamento da Covid-19”. Às professoras Andréia 
Guerra Siman e Erica Toledo de Mendonça, minha homenagem por conceberem 
essa proposta que aliou as preocupações com estratégias de geração de renda em 
um contexto econômico pandêmico de aumento do desemprego, às preocupações, 
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olhar sensível e compromisso acadêmico com a formação para o cuidado das pes-
soas idosas, grupo etário fortemente exposto aos inúmeros prejuízos causados pela 
pandemia. A necessidade de distanciamento social acentuou a importância do “cui-
dado em casa”.

Assim, esse livro que tenho a honra de apresentar, reúne orientações básicas, 
mas essenciais para o cuidado da pessoa idosa no domicílio. Com linguagem sim-
ples e acessível, é composto por uma introdução e dez capítulos com assuntos de 
grande relevância.

A ordem dos capítulos foi organizada pensando nas principais alterações do 
corpo no envelhecimento, cujo conhecimento é fundamental para a qualidade de 
um cuidado. Na sequência, os capítulos apresentam importantes ações preventi-
vas, que contribuem para um envelhecimento saudável e ativo. O tema central na 
maioria dos capítulos é o cuidado, e ao final do livro foi incluído um capítulo para 
tratar do cuidado voltado a quem cuida, com vistas a garantir qualidade de vida das 
pessoas idosas e dos cuidadores.

O conjunto de conteúdos aqui reunidos faz desse livro um excelente instru-
mento de formação para pessoas que necessitam e/ou desejam ser cuidadoras, 
contribuindo para a qualidade do processo cuidado. De um lado, isso favorece a 
valorização da função de cuidador de idosos e de outro, contribui para uma assis-
tência adequada aos idosos que precisam de cuidados e para um envelhecimento 
saudável e digno.

Andréia Queiroz Ribeiro
Professora do Departamento de Nutrição e Saúde da UFV

Coordenadora do Programa de Extensão Universidade Aberta à Pessoa Idosa/UFV
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apresentaçãoapresentação

C
onsiderando a situação de emergência em Saúde Pública devido à Pandemia 
pelo novo Coronavírus que o mundo vivenciou nos últimos dois anos, os idosos 
se destacaram como o grupo mais vulnerável à infecção e suas complicações.

Para a Organização Mundial de Saúde, idoso é toda pessoa com 60 anos ou mais, 
que deve ter seus direitos assegurados pela sociedade, como acesso à informação, 
uma vida com dignidade, bem-estar e segurança. Destaca-se que o envelhecimento 
populacional é um fenômeno vivido em todo o mundo, e traz consigo a necessidade 
de organização da sociedade, com ações que englobem todos os setores (saúde, 
educação, previdência, assistência social, dentre outros), na perspectiva de prestar 
assistência ao idoso de forma mais ampliada para a promoção do envelhecimento 
saudável.

Ressalta-se que cada dia mais a realidade das famílias é permeada pelo cuidado 
de pessoas em idade mais avançada em casa, com ou sem doenças associadas. 
Os cuidados a essas pessoas muitas vezes são acompanhados de amor, carinho e 
muita dedicação, porém, o mesmo acontece numa perspectiva muito informal, sem 
orientações acerca das melhores ações ou condutas para prevenir agravos e tam-
bém melhorar a qualidade de vida dos idosos. Neste contexto, torna-se imperioso 
à pessoa idosa ter acesso a informações de qualidade, para seu autocuidado, assim 
como seu cuidador, de forma a se sentir mais preparado para tal função.

Quando pensamos na saúde da pessoa idosa e em todas as questões que estão 
envolvidas no cuidado nesta fase da vida, notamos o quanto o cuidador tem um 
papel importante na manutenção da saúde e na prevenção de complicações de do-
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enças junto aos idosos. Dentre as funções do cuidador, seja auxiliando nos cuidados 
a um idoso saudável ou frágil, acamado ou que apresenta alguma doença que ame-
aça a vida, destacamos: cuidados com alimentação, com os medicamentos, com o 
lazer e estimulação, com a higiene e cuidados com a pele, além da prevenção de 
complicações de doenças e de acidentes domésticos. Assim, ao longo dos capítulos, 
aprenderemos juntos sobre como lidar com as alterações normais do corpo decor-
rentes do processo de envelhecimento, e ainda como melhorar a vida da pessoa 
idosa que necessita de cuidados específicos.

Assim, o material compilado neste Guia apresenta como proposta qualificar ain-
da mais a formação e o trabalho dos cuidadores de idosos para situações do dia a 
dia, abordando também o enfrentamento da doença COVID-19, além de atividades 
de promoção da saúde do idoso. Para tanto, reuniu pessoas de diferentes áreas com 
distintas experiências na área do cuidado, que após compartilharem seus conhe-
cimentos em um curso para cuidador de idosos, compilaram materiais atuais que 
deram origem a este Guia.

Cada capítulo tem especificidades estilísticas, respeitando os padrões e as ca-
racterísticas dos autores; porém, todos foram escritos dentro do mesmo contexto 
e objetivo comum: orientar o leitor (familiar, amigo ou cuidador leigo) no cuidado 
com os idosos no domicilio. 

O percurso formativo do Guia ocorreu em um contexto da pandemia, causada 
pela COVID-19, que afetou a vida e a rotina de muitas famílias, gerando impactos 
não só na saúde, bem como sociais, econômicos, políticos, dentre outros. Esse ce-
nário despertou um grupo de professores da Universidade Federal de Viçosa, do 
Departamento de Medicina e Enfermagem, a debater sobre o enorme desafio de 
se manter cuidados mínimos e com dignidade humana ao idoso, num cenário de 
isolamento social. 

Partindo desses pressupostos, e atendendo à necessidade de orientar o idoso 
e levar capacitação aos familiares e cuidadores de idosos, esse Guia tem ainda o 
intuito de levar à comunidade extra-acadêmica o conhecimento relacionado ao 
tema, que se traduz em inúmeros benefícios: evidenciar a responsabilidade e o 
compromisso social da academia para com a comunidade; realçar a importância de 
um cuidado com orientação profissional; reunir conhecimentos para os interessa-
dos no tema, além da possibilidade de qualificação profissional a quem atua como 
cuidador de idosos.
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Esperamos que seja uma leitura interessante e que possa:
Sensibilizar idosos, familiares, amigos, cuidadores e futuros cuidadores quanto 

ao papel/importância do cuidado informal orientado voltado à pessoa idosa;
Despertar a importância e o papel da família no âmbito dos cuidados ao idoso;
Apresentar os principais problemas/necessidades de saúde advindos do enve-

lhecimento e os cuidados básicos para seu enfrentamento;
Discutir medidas de promoção da saúde e prevenção de agravos junto à pessoa 

idosa;
Fomentar a elaboração de futuros materiais educativos sobre os temas referen-

tes ao cuidado da pessoa idosa;
Contribuir para o planejamento de outras estratégias que possam ser desenvol-

vidas, inclusive no âmbito das políticas públicas, como programas de promoção da 
saúde do idoso, capacitação dos profissionais e cidadãos que atuam junto aos ido-
sos, de modo a viabilizar um adequado enfrentamento do envelhecimento saudável 
na sociedade.

Desejamos a todos uma leve e exitosa experiência de conscientização para mu-
danças e cuidados seguros juntos às pessoas idosas!

Andréia Guerra Siman
Erica Toledo de Mendonça
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CAPÍTULO 1

Alterações 
do corpo no 
envelhecimento
Jessica Luiza Ripani Rodrigues
Flávia Batista Barbosa de Sá Diaz 

INTRODUÇÃO  

O 
nosso organismo apresenta modificações desde o nascimento até o avançar 
da idade. Envelhecer é um processo contínuo e irreversível que gera diversas 
alterações nos sistemas biológico, mental e social do ser humano (MORAES & 

AZEVEDO, 2016).
É comum associar de forma equivocada o período da velhice com um momento 

de incapacidades e doenças, mas envelhecer não é sinônimo de fragilidades. Há 
uma linha entre o sentimento e o fator orgânico no qual se diferem entre: sentir-se 
velho e ser velho, onde ser velho e visto como uma condição que pode-se alterar 
(ESTRELA & MACHIN, 2021). 

Chamamos de senescência o processo de envelhecimento fisiológico do ser hu-
mano. São as modificações e alterações que o corpo sofre com o passar do tempo 
sem acarretar incapacidades ao indivíduo, é o envelhecimento natural e esperado. 
Já o processo de envelhecimento patológico chamado de senilidade é a incapaci-
dade do organismo de se adaptar ao processo de envelhecer, acarretando ao indi-
víduo incapacidades, doenças e perda da autonomia. Portanto, não é “normal” da 
idade adoecer e/ou apresentar incapacidades físicas, mentais e sociais (MORAES & 
AZEVEDO, 2016).

Em diferentes perspectivas, o envelhecimento pode ser reconhecido como uma 
oportunidade para reaproximação com os netos e família, como maneira de reparar 
a distância causada pelo trabalho. Na ótica feminina, a dispensação dos afazeres do-
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mésticos e cuidado dos filhos, gera espaço para o autocuidado e tempo para si. Por-
tanto, a velhice pode ser vivenciada de formas diversas (ESTRELA & MACHIN, 2021). 

Neste capítulo, estudaremos o processo de senescência do organismo huma-
no, ou seja, as alterações do corpo adquiridas com o envelhecimento fisiológico. 
Aprenderemos juntos como lidar com as alterações fisiológicas do corpo e como 
melhorar a vida da pessoa idosa através do cuidado. 

DESENVOLVIMENTO 

O envelhecimento corporal e musculoesquelético 

As mudanças que ocorrem no equilibro do organismo no metabolismo de água 
e eletrólitos é a principal causa que pré-dispõem o idoso a desidratação. O idoso 
apresenta redução de cerca de 20 a 30% sua quantidade total de água, o que au-
menta o risco de desidratação do mesmo. Este risco é intensificado pela diminuição 
da sede no idoso associado ao fato de que o diagnóstico de desidratação neste pa-
ciente é mais difícil de ser identificado devido as alterações na 
elasticidade e turgor da pele que são decorrentes da idade. 

A diminuição da massa e força muscular é a prin-
cipal mudança do envelhecimento fisiológico. 
Essa perda de músculos se inicia aos 40 anos 
de idade e se caracteriza pela diminuição da 
capacidade de realizar atividades aeróbicas, 
nas quais exigem esforço físico como andar 
de bicicleta ou correr. Igualmente acontece 
com os ossos (MORAES & AZEVEDO, 2016). 
Também há uma redução da massa óssea, 
principalmente nas mulheres pós menopau-
sa. Além disso, as células responsáveis pela 
lubrificação das cartilagens e articulações 
também sofrem perda das suas funções, com-
prometendo a amplitude dos movimentos 
do idoso (MORAES & AZEVEDO, 2016).
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Assim sendo, o idoso sofre consequências destas alterações, dentre elas: maior 
risco de apresentar desidratação aguda; dificuldade de se levantar de locais baixos 
como poltronas, cadeiras e até mesmo do vaso sanitário; dificuldade de subir e des-
cer escadas e rampas íngremes; menor flexibilidade, passando a realizar movimen-
tos lentos; o osso torna-se mais fraco ficando mais susceptível a fraturas (MORAES 
& AZEVEDO, 2016). Vale ressaltar que o cuidador deve compreender estas altera-
ções fisiológicas para prestar um cuidado  direcionado às necessidades do idoso.

Moraes & Azevedo (2016) listam alguns cuidados que auxiliam na diminuição 
das dificuldades geradas por essas alterações:

• Incentivar o consumo de líquidos como água, sucos naturais e frutas ricas 
em água como melancia e melão;

• Elevar a altura do vaso sanitário como um assento ou base mais alta;
• Preferir por poltronas ou cadeiras com apoio para os braços, facilitando 

assim o movimento de levantar-se;
• Utilizar de suportes como tábuas para aumentar a altura da cama; 
• Utilizar de travesseiros e/ou almofadas para aumentar a altura do assento 

do sofá; 
• Incentivar realização de exercícios físicos de acordo com a orientação do 

médico;
• Manter uma alimentação rica em proteínas, leites e seus derivados, ver-

duras e legumes;
• Atentar-se para manter um ambiente seguro, evitando-se quedas.

     
Alterações dos órgãos dos sentidos

>> Visão e olhos
Dentre as principais alterações dos olhos e da visão no processo de envelheci-

mento, estão: a redução da produção de lágrimas aumentando assim a irritação 
ocular; campo visual diminuído levando o idoso a esbarrar em objetos e em quinas 
de moveis, menor acuidade visual, redução da visão principalmente de pequenas 
distâncias; menor noção de profundidade como prever a distância de objetos e obs-
táculos como degraus. 
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Diante disso, existem algumas ações que podem ser tomadas para melhorar a 
qualidade de vida da pessoa idosa. Moraes & Azevedo (2016) recomendam os se-
guintes cuidados:

• Organização do ambiente, evitando-se obstáculos e objetos que possam 
provocar quedas e tropeços;

• Proteger as quinas dos objetos;
• Manter um ambiente bem iluminado; escolha uma luz de vigília a noite 

para iluminar o caminho até o banheiro como exemplo a luz do corredor, 
evite o abajur e luzes muito intensas próximo a cama;

• Os degraus devem ser sinalizados do início ao fim da escada, com fita an-
tiderrapante e colorida, que se destaque;

• Calendário, jogos, revistas e jornais devem ter grafias maiores;
• Caso o idoso utilize óculos o incentive a manter o uso em todos os mo-

mentos, não somente durante a leitura; 
• Se o médico autorizar, estimule o uso de lágrimas artificiais.

>> Audição e orelhas 
Com o envelhecimento ocorrem alterações nas orelhas e no sistema auditivo. Os 

pelos aumentam de volume e espessura e há também maior produção de cerume. 
Há uma perda lenta e gradual para sons em altas frequência, portanto falta em voz 
alta não resolve o problema do idoso pois pode piorar a compreensão dos sons. É 
importante uma avaliação do médico com o aparelho otoscópio para averiguação 
da presença de rolha de cerume (MORAES & AZEVEDO, 2016).  

 Para Moraes & Azevedo (2016), se o idoso apresenta algo alteração na audição, 
pode-se lançar mão dos seguintes cuidados: 

• Fale palavras simples e comuns para o vocabulário do idoso;
• Articule as palavras pausadamente, de forma clara sem exagerar e se for 

necessário utilize de gestos;
• Fale de frente para o idoso e próximo;
• Não grite, utilize uma voz audível. Lembre-se, sons altos e agudos são 

mais difíceis entender para a pessoa idosa; 
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• Não é recomendado a limpeza com hastes flexíveis (cotonetes) pois po-
dem empurrar o cerume para o ouvido interno. Recomenda-se a lavagem 
do ouvido com o médico de forma rotineira.

>>Tato e pele
O envelhecimento está associado a diminuição progressiva da sensibilidade tér-

mica e mecânica da pele, além também da própria redução do tátil. Isso se dá pela 
redução natural de mecanorreceptores neurais presentes na pele humana. Portan-
to, o idoso está mais propício a queimaduras, lesões e acidentes domésticos. 

A exposição ao sol é o principal fator para envelhecimento da pele e para redu-
ção de seus componentes. A pele idosa é mais ressecada e sujeita a sensação de 
coceira. 

Garcia, et al. (2019) destaca que é importante que o cuidador tenha os seguintes 
cuidados:

• Proteger bolsas/compressas quentes e frias com tolhas ou fraldas de pano 
afim de evitar queimaduras da pele por calor ou frio;

• Banhos devem ser em temperatura amenas, evitando o uso de esponjas 
abrasivas para previr o ressecamento da pele;

• Garantir que dobras da pele e região entre dedos estão bem secas após o 
banho, prevenindo-se micoses e lesões fúngicas; 

• Incentivar o uso do protetor solar e cremes hidrantes além da hidratação 
oral com ingestão de líquidos. 

>> Paladar e olfato
A língua sofre alterações em sua estrutura com o envelhecimento. As papilas 

gustativas ficam diminuídas o que consequentemente acarreta a alteração na pre-
ferencias de sabores na alimentação (MORAES & AZEVEDO, 2016).. O idoso passa 
a preferir alimentos mais salgados e doces por ser o sabor mais perceptível ao seu 
paladar. Outro fator que influencia a preferência pelo sal e açúcar é a mudança na 
alimentação devido o surgimento das doenças crônicas, como hipertensão e dia-
betes, já que com a redução do salgado e doce nas refeições tendem ao um sabor 
amargo e azedo (MORAES & AZEVEDO, 2016).
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O olfato é um sentido importante na construção dos sabores dos alimentos e por 
sua vez também há uma redução das glândulas olfativas na velhice. Desta maneira, 
o idoso pode ter como consequência a redução do apetite e percepção de cheiros 
no ambiente (MORAES & AZEVEDO, 2016).

A seguir, Moraes & Azevedo (2016) ressalta algumas estratégias que o cuidador 
pode utilizar para compensar estas mudanças no paladar e olfato:

• Oferecer alimentos coloridos e uma refeição bonita aos olhos;
• Utilizar de temperos e ervas naturais para realçar o sabor dos alimentos;
• Atentar para a temperatura adequada dos alimentos;
• Incentivar ou realizar a higiene oral corretamente, não se esquecendo da 

limpeza da língua;
• Atenção aos odores que oferecem risco ao idoso como o de gás, mofo e 

alimentos estragados.

>> Sistema urinário
O processo de senescência traz alterações físicas e de funcionalidades importan-

tes no sistema urinário.  As principais estruturas que compõem o sistema genituri-
nário passam por transformações. 

O rim, órgão responsável pela filtração do sangue e produção da urina, tem sua 
capacidade de filtração reduzida o que pode levar ao risco maior de desenvolver 
uma insuficiência renal (MORAES & AZEVEDO, 2016).

A bexiga por sua vez tem sua capacidade de armazenamento diminuída, reduz 
sua capacidade de se contrair e relaxar e sua capacidade de adiar a micção, dentre 
outras alterações.  Contudo, o idoso está mais susceptível a desenvolver infecção do 
aparelho urinário, incontinência urinária e/ou aumento da frequência de micções. 
A uretra, que é o canal por qual eliminamos a urina, também sofre alterações sendo 
a principal a atrofia, que é redução em seu tamanho gerando como consequência 
a chamada urgência miccional, ou seja, a necessidade urgente de urinar (MORAES 
& AZEVEDO, 2016).

O homem idoso pode ter hiperplasia prostática, que em outras palavras é o au-
mento da próstata. A hiperplasia prostática traz como consequência a retenção e a 
incontinência urinária (MORAES & AZEVEDO, 2016).
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Já a mulher idosa pode sofrer com as alterações como a atrofia vaginal e fraque-
za muscular do assoalho pélvico, ocasionando dor nas relações sexuais, urgência 
e ardência ao urinar e perda involuntária de urina (MORAES & AZEVEDO, 2016).

Incontinência Urinária
Incontinência urinária (IU) é qualquer perda involuntária de urina. Apenas o pro-

cesso de envelhecer não é a razão do desenvolvimento desse problema, mas sim a 
fusão de diversos fatores. 

Há diversas causas para o desenvolvimento da IU, como a alteração física do tra-
to urinário, alterações do sistema nervoso e até mesmo o uso de medicamento. É 
importante ressaltar que a IU afeta negativamente a pessoa, reduzindo a qualidade 
de vida dos idosos com consequências físicas, sociais e psicológicas. Não é normal 
da idade perder involuntariamente qualquer volume de urina. Portanto, o idoso 
deverá passar por avaliação médica (MORAES & AZEVEDO, 2016).

Como formas de minimizar o a perda involuntária de urina e trazer mais qua-
lidade de vida ao idoso acometido por este problema, o cuidador de idosos pode 
realizar as seguintes condutas, segundo Moraes & Azevedo (2016):

• Incentivar o idoso a criar o hábito de ir ao banheiro a cada duas horas, 
mesmo sem o desejo de urinar, assim evita-se a perda de urina por não 
conseguir chegar a tempo ao banheiro;

• Orientar ao idoso utilizar roupas fáceis de serem retiradas, evitar cintos e 
muitos botões; 

• Evitar ingesta de líquidos a noite.

Atualmente, existem diversos dispositivos que podem auxiliar a melhorar a qua-
lidade de vida daqueles que sofrem com a IU. A seguir alguns exemplos destacados:

• Absorventes geriátricos: Indicados para perda de urina em gotejamento. 
São delicados e discretos da roupa. A versão masculina tem formato de 
concha e tanto a feminina quanto a masculina possui fita adesiva para 
manter o absorvente fixado corretamente a roupa intima. A versão femi-
nina é muito similar aos absorventes menstruais, também possuem mó-
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dulos adequados para diferentes volumes de perda de urina, do leve ao 
intenso. 

• Roupa intimas absorvíveis: Muitos idosos possuem resistência ao uso da 
fralda geriátrica devido aos estereótipos e preconceitos sofridos pela da 
sociedade. Como alternativa à fralda geriátrica, as roupas intimas absor-
víveis são ótimas opções. Se assemelham a calcinha e cueca. Existem as 
versões descartáveis como as fraldas e a versão reutilizáveis que são con-
feccionadas de tecido com camadas próprias absorvíveis e que neutrali-
zam os odores.

• Coletor urinário: Dispositivo urinário masculino. Apresenta em sua cons-
tituição um preservativo masculino que é afixado ao pênis e que em sua 
ponta há uma abertura ligada ao um extensor que por sua vez liga ao 
reservatório de armazenamento da urina. Este é um dispositivo indicado 
para incontinência urinária de maior gravidade e é uma opção não inva-
siva quando comparada aos cateteres vesicais de urina.  Há versões nas 
quais a bolsa reservatório pode ser afixado ao corpo da pessoa por debai-
xo da roupa, mantendo descrição.

CONCLUSÃO

Podemos compreender o envelhecimento com um processo natural no qual 
ocorre uma diminuição progressiva das reservas funcionais do indivíduo. Entretan-
to, o envelhecimento pode ocorrer sem déficit da função, de forma senescente ou 
com perda da funcionalidade, de forma senil.

O cuidador de idosos deve estar preparado para auxiliar a pessoa idosa nos dife-
rentes tipos de envelhecimento. Ele deve estar presente para facilitar e melhorar a 
qualidade de vida da pessoa idosa, nos pequenos cuidados, na escuta, no olhar, na 
atenção e no afeto. Conhecer o processo de envelhecimento pode ser uma ferra-
menta importante para o cuidador prestar uma assistência mais efetiva e baseada 
em evidências científicas.
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Prevenção de 
acidentes domésticos 
com a pessoa idosa
Juliana de Souza Lima Coutinho
Naiara Lima Chaves
Andréia Guerra Siman

O
s acidentes domésticos são a sexta maior causa de morte em idosos, sendo a 
grande maioria associados à realização ou tentativa de realização das Ativida-
des de Vida Diária, que são subdivididas em Atividades Básicas de vida Diária 

(ABVD), Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD) e Atividades avançadas de 
Vida diária (AAVD), alguns exemplos a seguir.

Tabela 1. Atividades de Vida Diária (AVD)

ABVD 
(Autocuidado)

AIVD 
(Independência)

AAVD 
(Socialização)

Alimentar-se
Manipular 
medicamentos

Uso de carta telefone 
ou e-mail

Vestir-se
Administrar as finanças 
e fazer compras

Viajar

Banhar-se
Utilizar os meios de 
transporte

Atuar em clubes, igreja 
ou outras atividades

Transferir-se Preparar alimentos Uso da internet

Ter continência
Realizar tarefas 
domésticas

Dirigir veículos a 
motor

O cuidador tem importante papel na prevenção desses acidentes, já que ele tem 
por função básica auxiliar e suprir as demandas desse idoso para as Atividades de 
Vida Diária, ou seja é ele quem auxilia o idoso nessas atividades.

Nesse sentido, cabe a esse cuidador implementar medidas para prevenir a 
ocorrência de acidentes com o idoso, principalmente no ambiente doméstico. Os 
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acidentes podem ser de várias causas, sendo os principais: quedas, queimaduras, 
engasgos e lesões. Falaremos das medidas preventivas e imediatas para cada um 
deles.

QUEDAS

A queda é uma mudança de posição 
inesperada, não intencional, em dire-
ção ao chão ou em outro nível mais bai-
xo. Deve estar bem claro que cair não é 
normal da idade.

As quedas estão fortemente associa-
das a complicações e, muitas vezes, são 
a principal causa de declínio funcional e 
óbito nos idosos, é muito importante entender sua gravidade e por isso as medidas 
preventivas devem ser realizadas antes de acontecer a queda. Não espere o idoso 
ter o acidente para querer mudar!

Medidas preventivas

Existem diversas medidas para prevenir queda no idoso! Aqui vamos focar no 
que pode ser modificado pelo cuidador: calçado seguro, ambiente seguro e transfe-
rência segura, da seguinte forma:

> Preferir calçados com solado mais grosso e antiderrapante;
> Dar preferência para calçados com elevação discreta 

no calcanhar;
> Dar preferência para calçados presos no 

tornozelo;
> Evitar chinelos ou sapatos sem 

sustentação no tornozelo, a chance 
de escorregar é muito grande.

CALÇADO SEGURO

Calçado ideal, 3 características principais: 
Solado grosso, elevação na parte de trás e 

preso no calcanhar.

W
es

le
y 

Ab
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ud
e
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> Retirar tapetes soltos, se não for possível, substituir por antiderrapantes;
> Retirar móveis que obstruem a passagem;
> Evitar mudanças sempre tentando manter ao alcance os objetos que 

forem úteis;
> Retirar objetos e brinquedos soltos do chão;
> Manter o ambiente sempre iluminado, especialmente durante a noite;
> Utilizar almofadas firmes em sofás e cadeiras
> Implantar barras de apoio para mais segurança e independência para o 

idoso.

> Estimular a movimentação;
> Estimular a realização de transferência e troca de posição sempre de 

forma cautelosa evitando movimentos bruscos;
> Ao levantar da cama colocar-se de lado, após abaixar as pernas 

assentando com auxílio dos braços, após alguns minutos assentado 
iniciar a atividade desejada.

AMBIENTE SEGURO

TRANSFERÊNCIA SEGURA

Barras de apoio e segurança.

Medidas Imediatas

Em caso de queda é importante ficar calmo para poder avaliar a necessidade de 
chamar ajuda, alguns passos importantes serão descritos a seguir, mas lembre-se: 
TODA QUEDA DEVE SER INVESTIGADA.
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> Verifique se o idoso está consciente e, em caso positivo, pergunte se ele 
sente dor em alguma parte do corpo. Depois veja se possui machucados 
com sangramentos.

> Caso o idoso não consiga mexer determinada parte do corpo e relate 
uma dor muito forte, é provável que tenha fraturado algum osso.

> Evite movimentar o idoso. Ajude-o a ficar em uma posição reta e 
confortável. - Se for necessário ir até o hospital, o ideal é levá-lo o mais 
imóvel possível e, de preferência, chamar uma ambulância.

> Se a queda não for considerada grave, faça-o ficar sentado por algum 
tempo até se recuperar do trauma. Observe-o ao longo do dia e no 
dia seguinte pergunte como ele está se sentindo e observe se o local 
afetado possui hematomas. Caso a dor persista ou tenha aumentado, o 
ideal é levá-lo até o hospital para realizar uma radiografia.

QUEDA

QUEIMADURAS

São qualquer dano na pele e/ou tecidos mais profundos decorrentes do calor, 
frio, eletricidade, radiações, exposição solar sem proteção adequada ou substân-
cias químicas.

Idosos representam um grupo de risco importante para queimaduras, principal-
mente aqueles com algum grau de comprometimento cognitivo, como observado 
no capítulo de alterações de memória.

Habitualmente as queimaduras em idosos estão associadas a acidentes domés-
ticos, como cozimento de alimentos, com água e óleo quente. 

As queimaduras podem ser classificadas em: 

1º GRAU – Atinge somente a epiderme
2º GRAU – Atinge Epiderme e derme
3º GRAU – Atinge TODAS as camadas profundas

Devemos lembrar que a pele do idoso é menos elástica, mais enrugada e de-
sidratada, dificultando a cicatrização, sendo muito importante focar nas medidas 
preventivas para que as queimaduras não ocorram.
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Medidas preventivas 

Nos idosos, as queimaduras são mais comumente produzidas pelo fogo direto, 
líquidos aquecidos, como água, leite, caldos e outros, vapor de água aquecida (es-
caldadura), álcool (bastante frequentes) e exposição excessiva ao 
sol (insolação) e as medidas preventivas devem estar relaciona-
das a esses fatores.

1º GRAU 2º GRAU 3º GRAU

> Não tomar banho com água superaquecida;
> Cuidado com as compressas quentes, bolsas com água 

quente;
> No fogão, não deixar os cabos das panelas e bico da 

chaleira para fora;
> Não deixar velas acesas durante a noite, troque por 

vela eletrônica;
> Utilizar de lembretes visuais para idosos 

independentes que utilizam a cozinha;
> Para idosos com demências não deixar que 

utilizem o fogão sem auxílio, podendo instalar 
travas no gás ou botões do fogão;

> Sempre manter a pele bem hidratada com creme 
hidratante, assim em caso de acidentes por 
queimadura há maior chance de recuperação.
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Medidas imediatas

Queimaduras de 3º Grau e algumas de 2º Grau exigem avaliação médica imedia-
ta e por vezes internação hospitalar. Existe risco de desidratação, distúrbios hidro-
eletrolíticos graves e infecção bacteriana.

LESÕES DE PELE

As lesões de pele são comuns em idosos devido ao enfraquecimento da pele e 
falta de cuidados diários. As principais lesões em idosos decorrentes de acidentes 
são as lesões por fricção, ou skin tears.

> Remover o que causa a queimadura;
> Remover roupas, joias, anéis e próteses, exceto se estiverem aderidas ao 

local queimado, o edema local pode dificultar sua retirada;
> Resfriar o local queimado com água em temperatura ambiente e 

corrente por 10 a 15 min, para frear o calor, aliviar a dor, reduzir o 
edema;

> Não aplicar água fria ou gelo sobre o local;
> Não colocar pasta de dentes, manteiga, sal, açúcar ou qualquer produto 

caseiro pois eles podem complicar ainda mais a queimadura.

> Na dúvida, procure o serviço de saúde;
> Bolhas não devem ser rompidas ou estouradas pelo idoso ou cuidador. 

Quando recomendada a retirada da bolha, isso deve ser feito por um 
profissional;

> Realizar as limpezas com soro fisiológico, e somente utilizar coberturas 
prescritas por um profissional;

> Nunca cobrir o local com materiais que possam aderir, como algodão.

QUEIMADURAS DE 1º GRAU

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA QUEIMADURAS
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A lesão por fricção (ou skin tears) é um tipo de lesão traumática que ocorre 
principalmente nas extremidades do corpo, como resultado de fricção, levando a 
separação das camadas da pele. É uma lesão rasa, limitada à pele. 

São problemas que requerem atenção dos cuidadores pois tem grande potencial 
para serem prevenidas.

Medidas preventivas

Medidas imediatas

> Verificar diariamente a pele do idoso;
> Proteger áreas mais vulneráveis: Utilizar gazes, faixas, camisas, meias, 

calças cumpridas ou outros materiais suaves para mais proteção;
> Durante a mudança de posição no idoso dependente, evite arrastá-lo e 

procure movê-lo utilizando-se de um lençol móvel;
> Evitar puxar ou agarrar a pessoa durante as mobilizações;
> Evitar o uso de fitas e curativos adesivos diretamente em contato com a 

pele;
> Manter as unhas aparadas e lixadas, tanto da pessoa idosa quanto das 

pessoas que realizam cuidados;
> Sempre manter a pele bem hidratada, assim, em caso de acidentes por 

lesão de pele há maior chance de recuperação.

> Em caso de lesões de pele superficiais a primeira coisa a ser feita é lavar 
a ferida com muito cuidado com água e sabão. Certificando que o local 
ficou limpo e livre de partículas e sujidade. Não retire a pele rompida!

> Seque bem a pele ao redor da ferida;
> Cubra com gaze ou pano limpo e entre em contato com o serviço de 

saúde;
> Fique atento a sinais de infecção: Pele ao redor vermelha e quente, 

secreção purulenta, febre, sinais de confusão e agressividade;
> Jamais coloque álcool, pomadas e outros produtos sem avaliação de um 

profissional
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ENGASGOS

O engasgo é quando um alimento sólido, pastoso ou líquido entra nas vias respi-
ratórias, podendo ocasionar aspiração e sufocamento. A dificuldade para engolir ou 
engasgos ao se alimentar devem ser valorizadas e representam um sinal de alerta 
para o risco de aspiração. Nunca deve ser considerado normal da idade.

O fonoaudiólogo é o profissional responsável pela avaliação da deglutição e pode 
sugerir mudanças que facilitam a deglutição e assim reduzir o risco de aspiração.

Medidas preventivas

> Sempre SENTAR o idoso para se alimentar;
> Caso seja acamado, elevar a cabeceira pelo menos 45°;
> Só oferecer se ele estiver acordado e alerta;
> Idoso com demência pode se esquecer que está comendo e deve ser 

orientado: tem comida na boca, pode engolir;
> Siga as orientações do fonoaudiólogo ou médico, alguns idosos precisam 

de adequações, por exemplo apenas alimentos pastosos;
> É importante aproximar o alimento das narinas do idoso e deixar o 

alimento sempre à frente dele para estimular a salivação.

MEDIDAS PREVENTIVAS QUE DEVEM SER REALIZADAS 
ANTES DE INICIAR A OFERTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS
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> Oferecer o alimento em pequenas quantidades;
> Respeitar o tempo do idoso, esperar ele engolir completamente antes de 

ofertar a próxima garfada;
> Evitar oferecer líquidos durante a refeição, eles são difíceis de ser 

controlados na cavidade oral, facilitando a entrada de alimentos nas vias 
aéreas;

> Evitar a oferta de alimentos secos;
> Evitar o uso de copos grandes para evitar que o idoso vire a cabeça para 

trás enquanto engole;
> Interromper imediatamente a oferta em caso de engasgos, alteração no 

ritmo da respiração, sonolência extrema...

> Manter o idoso sentado por 30min, para evitar refluxo;
> No idoso com dificuldade de mastigação, após a refeição deve-se pedir 

para abrir a boca e verificar se ainda há resíduos na cavidade oral, se sim, 
o cuidador deve retirá-lo.

MEDIDAS PREVENTIVAS QUE DEVEM SER REALIZADAS 
DURANTE A OFERTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS

MEDIDAS PREVENTIVAS QUE DEVEM SER REALIZADAS 
DEPOIS DA OFERTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS

Medidas imediatas

MANOBRA DA FÚRCULA
Apertar utilizando um dedo no 
final do pescoço – onde fica um 
buraco – com 
pressão e 
rápido.

MANOBRA DE HEIMLICH
Abrace o idoso pelas costas 
apertando com os dois braços a 
boca do estômago.

Atenção:
Não bata nas costas!
Não peça para 
levantar os braços!
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FUGAS

As fugas ocorrem com mais frequência em idosos com de-
mência, que esquecem da própria condição. O fato não 
deve ser levado com rigidez, pois o idoso não sabe 
que está fazendo algo perigoso.

Medidas preventivas

Medidas imediatas

CONCLUSÃO

É possível e sempre melhor evitar que os acidentes domésticos ocorram, pois 
sabe-se que suas consequências podem ser graves ou até fatais para o idoso. 

Nunca julgue o idoso caso algum acidente aconteça, pois na maioria das vezes 
ele pode não ter total noção dos riscos. Por isso, enquanto cuidador, procure sem-
pre atuar para prevenir que aconteçam e, caso venham a ocorrer, busque fazer o 
possível para minimizar suas complicações. 

> Não deixar chaves de fácil acesso;
> Instalar travas em portas e janelas;
> Instalar sinos ou alarmes nas portas;
> Disfarce as portas;
> Identificar as roupas com nome e endereço;
> Manter o idoso com roupas que ele se sinta bem em casa mas 

desconfortável para sair;
> Manter os vizinhos, comerciantes e amigos informados sobre esse fato.

> Procurar em locais em que o idoso costumava frequentar como igreja ou 
bares da vizinhança;

> Caso não tenha sucesso, acionar o serviço de polícia do município.
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E lembre-se, cuidador: você não está sozinho! Em caso de dúvidas procure por 
orientação de um profissional da equipe de saúde que possa lhe ajudar a imple-
mentar as medidas de prevenção. 
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Abordagem ao idoso com 
alterações de memória e/ou      
incapacidade cognitiva
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H
abilidades mentais são necessárias para que o indivíduo consiga perceber, 
compreender e emitir respostas aos estímulos que são ofertados em seu co-
tidiano. Essas habilidades permitem que as pessoas possam gerir suas vidas, 

com autonomia, a partir da capacidade de decisão. Essas habilidades podem ser 
chamadas de cognição.

Dentre as propriedades da cognição, estão as funções de orientação, em relação 
ao tempo, lugar e reconhecimento de pessoas; atenção; memória; percepção dos 
estímulos sensoriais (audição, visão, olfato, paladar e tátil); pensamento; lingua-
gem; cálculo; organização e planejamento; julgamento; resolução de problemas e 
outras características necessárias para a vida cotidiana.
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Diversos aspectos podem ser determinantes para o declínio cognitivo, como, fa-
tores biológicos, hábitos de vida, local e ambiente onde o indivíduo viveu, contexto 
laboral, relações interpessoais, envelhecimento e outros. Todos esses fatores têm 
potencial de interferir no processo cognitivo e consequentemente nas habilidades 
desses indivíduos.

Alguns estudos mostram que falhas na memória e lentificação de pensamento 
podem ser atribuídas ao processo de envelhecimento normal e não interferem na 
qualidade de vida ou perda funcional nos idosos, ou seja, são 
alterações esperadas no processo de envelhecimento.

Podem ocorrer também alterações patológicas, que 
causam danos à cognição e interferem diretamente no 
cotidiano do idosos, pois interferem em sua 
capacidade de tomar decisões para gerir a 
própria vida, bem como desempenho ati-
vo e seguro nas atividades de vida diá-
ria. Quando as alterações na cognição 
levam a perda da capacidade de gerir 
a própria vida, temos a incapacidade 
cognitiva.

Neste capítulo vamos abordar o papel 
do cuidador pensando nesses dois gran-
des grupos de alterações: a alteração do 
envelhecimento sobre a memória e a inca-
pacidade cognitiva.

Alterações de memória que não 
levam a perda de funcionalidade, 
como esquecer onde deixou as 
chaves ou onde guardou a bolsa

Alterações de cognição que 
levam a perda de funcionalidade, 
atrapalhando a vida cotidiana 
como: não reconhecer as pessoas 
ou não lembrar onde mora.

ALTERAÇÕES DO 
ENVELHECIMENTO

INCAPACIDADE 
COGNITIVA
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O processo de envelhecimento é complexo e nele temos mudanças fisiológicas 
do organismo que podem interferir na memória, atenção e outras funções cogni-
tivas. Alguns acontecimentos, como não lembrar onde guardou as chaves ou onde 
deixou a bolsa e até mesmo usar com frequência a frase “está na ponta da língua”. 
Esses eventos não costumam ter grande impacto no cotidiano do idoso, mas são 
notados e com frequência são lembrados como queixa de esquecimento. Esse tipo 
de esquecimento pode ocorrer em qualquer idade, no entanto tendem a aumentar 
à medida que envelhecemos.

O cuidador pode auxiliar nesse processo com práticas que estimulem a manuten-
ção das habilidades cognitivas dentro do cotidiano dos idosos. Essas práticas estão 
relacionadas a hábitos de vida e estratégias que podem ser adotadas em qualquer 
fase da vida, e se tornam cada vez mais importantes à medida que envelhecemos. 

As principais medidas que devem ser estimuladas pelo cuidador serão descritas 
no quadro a seguir:

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Alguns nutrientes são fundamentais para o funcionamento apropriado da 
memória. Deve-se estimular alimentação variada, rica em vegetais e frutas, 
mantendo a alimentação colorida.

SONO REGULAR
Durante o sono profundo, o cérebro se desconecta dos sentidos e processa e 
armazena a memória. Estimule que o idoso tenha um ambiente adequado para 
dormir, luzes baixas, sem estímulos como TV ou rádio.

CONSUMO DE ÁGUA
A água auxilia no bom funcionamento do sistema nervoso, assim a desidratação 
pode causar confusão e desorientação. Estimule o idoso a consumir aproximados 
2l de água por dia caso não tenha contraindicação médica.

PRATICAR ATIVIDADE FÍSICA
Exercícios feitos regularmente trazem benefícios importantes para o cérebro, 
ajudam na memorização. Uma simples caminhada diariamente tem grande 
potencial.

HÁBITOS SAUDÁVEIS
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O planejamento de uma atividade consiste em elencar os itens necessários 
para o desempenho; categorizar as etapas, fazer uso de dispositivos externos, 
como cronômetro e listas e a organização ambiental de acordo com as 
atividades. O planejamento prévio das atividades e organização do ambiente 
facilitam desempenho das atividades e diminuem as chances de erro.

Proporcionar um ambiente organizado, fazendo uso de dispositivos externos, como caixas 
organizadoras, para organizar os objetos por função ou atividade; arquivos para documentos; 
definição de locais específicos para guardar 
objetos pessoais, especialmente aqueles 
que costumeiramente tem 
dificuldade em 
lembrar onde 
colocou.

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES

ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE

A organização das 
atividades regulares, 
como tomar banho, 
comer, dormir e 
outras atividades para 
favorecer estruturação 
da vida cotidiana. 
Estabelecer uma 
rotina, contribui 
para a diminuição 
da ansiedade, da 
irritabilidade, da 
instabilidade e da 
ociosidade podendo 
proporcionar 
uma sensação de 
estabilidade às pessoas 
com demência.

ORGANIZAÇÃO DA ROTINA
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Para manutenção da orientação temporal, pode-se disponibilizar 
calendários, de preferência os que apresentam um dia por 
folha, e relógios, manter esse idoso a par das informações 
e acontecimentos do dia a dia. Para a orientação espacial, é 
importante estimular o idoso a observar as características dos 
ambientes, reconhecer pontos de referência e sempre que 
possível apresentar outras possibilidades de rotas dentro da 
comunidade e/ou nos trajetos que costuma fazer.

ESTRÁTEGIAS PARA ORIENTAÇÃO

INCAPACIDADE COGNITIVA

A incapacidade cognitiva, de forma geral, ocorre quando as alterações na cog-
nição interferem diretamente no cotidiano do idosos, em sua capacidade de tomar 
decisões e gerir a própria vida. Diante desse contexto, é esperado que haja neces-
sidade da implementação de estratégias compensatórias para o enfrentamento de 
dificuldades no desempenho das Atividades Instrumentais de Vida Diária, como sair 
de casa sozinho, preparar refeições ou gerenciar o próprio dinheiro, e aquelas que 
envolvem a participação social e/ou demandam de habilidades cognitivas.

A incapacidade cognitiva pode ocorrer por diversas causas, sendo as demências 
a causa mais comum. As demências são um conjunto de alterações que ocorrem no 
cérebro e que modificam o funcionamento intelectual, provocam dificuldade de ra-
ciocínio, desorientação, dificuldade em fazer contas, linguagem, comprometimento 
no desempenho das Atividades Instrumentais de Vida Diária, posteriormente nas 
Atividades Básicas de Vida Diária e alterações de comportamento. 

Na demência dificilmente essas alterações são percebidas e relatadas pelo pró-
prio idoso, quem reconhece a dificuldade geralmente são os familiares ou o cuida-
dor, que precisa suprir essas necessidades do idoso. 

O dia a dia com um idoso com incapacidade cognitiva pode ser desafiador, esses 
idosos frequentemente apresentam perda de memória, alterações de comporta-
mento e dificuldade na realização das atividades do dia a dia e por isso o cuidador 
deve estar atento para perceber as dificuldades e fazer uso de estratégias para fa-
cilitar o cuidado. No quadro abaixo estão descritas as principais atividades e habili-
dades que são afetadas.
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HABILIDADES COGNITIVAS

Interação Social
• Lembrar de faces e nomes;
• Manter-se a par dos acontecimentos e do entorno
• Lembrar compromissos

Atividades 
Instrumentais de 
Vida Diária

• Gerencia o lar; • Guardar e encontrar objetos;

• Gerir o próprio dinheiro; • Lembrar de pagar contas;

• Sair de casa sozinho; • Planejar rota e locomover-se na comunidade;

• Fazer compras; • Lembrar dos itens das compras;

• Preparar alimentos; • Planejar, preparar e servir refeições;

• Manutenção da saúde. • Lembrar de tomar medicações.

Manejo da perda de memória

A perda de memória nos idosos com demência não poderá ser revertida, as 
medidas são implementadas para manter a orientação no idoso e evitar períodos 
de agitação, que dificultam o cuidado desses idosos, bem como retardar o avanço 
e consequentes perdas.

 A memória é caracterizada por um processo que consiste em três eta-
pas, sendo elas, a captura de informações, o armazenamento e 
evocação de informações. Quando este processo é afetado, há 
dificuldade para organizar novas informações, gravá-las de 
maneira espontânea e eficiente, e consequentemente, a ca-
pacidade de resgatar as informações será deficitária.

Vale ressaltar que o processo citado refere ao processo 
de aquisição de novas memórias, e é nesse momento em 
que não observa-se grande impacto no desempenho e 
funcionamento desse idoso. Mas com o avanço do de-
clínio cognitivo a evocação de memórias de longo 
prazo, aquelas já armazenadas, é deficiente, sendo 
este o momento em que as dificuldades se apre-
sentam de forma mais clara. O infográfico da página 
seguinte apresenta algumas estratégias que podem 
ser utilizadas para minimizar as dificuldades decorren-
tes dos déficits de memória. 
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LEMBRAR DE FACES E NOMES Para facilitar a memorização pode-se fazer associação, com 
nome de pessoas conhecidas, personagens, músicas, palavras que iniciam com a primeira letra 
ou sílaba do nome e sobrenome; recorrer aos sentidos, visual, associando a pessoa a algum 
momento ou registros fotográficos, fala e audição por meio da repetição do nome e uso de 
dispositivos externos de memória, como diários, caderno de anotações ou agendas; manutenção 
da interação social com as pessoas.

LEMBRAR COMPROMISSOS Para lembrar-se de compromissos, primeiramente o idoso 
precisa estar orientado em tempo e ter uma rotina estabelecida; fazer uso de dispositivos 
externos de memória, como calendário, agenda, lista ou diário de atividades, despertador, 
cronômetro e outros dispositivos que possam fazer lembretes.

PLANEJAR ROTA E LOCOMOVER-SE NA COMUNIDADE Para locomover-se na comunidade é 
importante estimular a atenção durante os trajetos, para criar um registro/imagem mental dos 
lugares; identificar pontos de referência; realizar o mesmo trajeto mais de uma vez e possibilitar a 
utilização de novos trajetos, para estimular e ampliar o reconhecimento dos locais.

LEMBRAR DOS ITENS DAS COMPRAS Para a realização das compras é preciso realizar um 
planejamento e organizar uma lista desde o ambiente domiciliar, observando os itens faltosos 
na dispensa; fazer uma sequência de produtos de acordo com a organização do supermercado 
frequentado, minimizando as chances de esquecer algum item.

LEMBRAR DE TOMAR MEDICAÇÕES O gerenciamento dos medicamentos pode ser organiza-
do por meio de dispositivos externos de memória que facilitam a administração de medicamen-
tos conforme receitados, como caixas organizadoras, corta-comprimidos, uso de calendário, 
despertador, ou recursos tecnológicos, como aplicativos específicos para gerenciamento da 
medicação.

PLANEJAR, PREPARAR E SERVIR REFEIÇÕES Antes do preparo da refeição é importante 
estimular o planejamento de cada etapa; organização de todos os recursos necessários e fazer 
uso de cronômetros.

MANTER-SE A PAR DOS ACONTECIMENTOS E DO ENTORNO Durante o momento de 
apreensão de novas informações é necessário que o idosos esteja em um ambiente livre de 
distratares que possam interferir na manutenção da atenção; é importante fazer uso dos 
múltiplos sentidos para favorecer atenção, como visão e audição, através da visualização de um 
vídeo ou assistindo televisão.

LEMBRAR DE PAGAR CONTAS Assim como para os compromissos, para pagar constas o idoso 
precisa estar orientado em tempo e ter uma rotina estabelecida; fazer uso de dispositivos 
externos de memória, como calendário e agenda para datar e organizar as datas de pagamento; 
pode-se fazer uso de pasta organizadora para gerir os boletos de acordo com o mês; fazer uso 
de débito automático e sempre certificar-se em relação a memorização de senhas. 

GUARDAR E ENCONTRAR OBJETOS É importante manter a organização do ambiente e dos 
objetos, podendo categorizar e agrupar os objetos de acordo com o uso ou necessidade; definir 
lugares fixos, principalmente para os itens esquecidos com maior frequência.

ESTRATÉGIAS PARA MINIMIZAR DÉFICITS DE MEMÓRIA
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Essas medidas têm o potencial de facilitar o dia a dia, mantendo o cotidiano 
mais calmo e organizado. Idosos com demência respondem ao ambiente em que 
vivem, assim um ambiente desorganizado aumenta a chance de o idoso ficar agita-
do e agressivo, da mesma forma, ambiente calmo e organizado aumenta a chance 
de o idoso seguir a rotina e facilita o cuidado.

 
Alterações de comportamento

Em fases mais avançadas é frequente que o idoso apresente sintomas de com-
portamento como agitação, ansiedade, irritabilidade, desinibição, delírio, alucina-
ções, alterações de sono e outros.

A abordagem das alterações de comportamento pode ser realizada através de 
medicamentos, mas principalmente por intervenções não farmacológicas na rotina 
do idoso. As orientações já apresentadas no tópico de alterações de memória au-
xiliam também na diminuição das alterações de comportamento, então também 
devem ser aplicadas para essa finalidade.

Além disso, temos algumas ações específicas de como lidar e se comportar 
quando o idoso apresenta alguns comportamentos alterados 
e geralmente inadequados, como inventar histórias que não 
são reais, tentar fugir, ficar agressivo sem motivo aparente e 
outros.

Para essas situações específicas, deve-se 
ter em mente que o confronto di-
ficilmente irá resolver a situação, 
sendo frequentemente um agra-
vante. Assim, o princípio de como 
lidar com essas alterações deve 
ser baseado na calma e com-
preensão, lembre-se que os 
comportamentos inadequados 
não são propositais nem in-
tencionais.

Algumas orientações específicas 
para as alterações de comportamento serão descritas no infográ-
fico da página seguinte.
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AGITAÇÃO 
Manter o ambiente calmo, evitar aglomerações ou lugares com muitos estímulos/
distratores; não o contrariar; estabelecer e manter rotina; usar frases curtas e falar 
devagar; levar o idoso para um ambiente familiar ou desempenhar alguma atividade 
de sua preferência. O carinho, toque e abraços podem ajudar a acalmá-lo.

SEXUAL 
Encarar com naturalidade, não gritar ou entrar em confronto com o idoso; dar a ele 
uma ocupação e o distrair; tentar mudar de assunto ou afasta-se do contexto que 
pode ter exacerbado a sexualidade. É importante frisar a necessidade de relatar 
para o médico esses comportamentos, para realizar ajustes no tratamento.

ALUCINAÇÕES VISUAIS
Ao identificar alucinações, evite discutir; não repreenda a pessoa por perder 
objetos ou esconder coisas; verifique se há algum fator ambiental que possa estar 
a causar as alucinações e os delírios; certifique-se de que não há privação sensorial, 
como déficit visual; tente corresponder aos sentimentos desencadeados pelas 
alucinações, como a sensação de ser perseguida ou ter medo, faça ela sentir-se 
protegida; tente distrair a pessoa com alguma atividade significativa.

FUGA
Comportamentos de fuga podem ser comuns, principalmente quando houveram 
mudanças; desta forma é importante direcionar o idoso para atividades e ambientes 
familiares; sempre que possível, reforçar os acontecimentos até o presente 
momento; manter objetos ou itens familiares no ambiente; não espere uma 
tentativa de fuga para direcionar o idoso a um ambiente familiar; realize passeios no 
ambiente domiciliar atual.

VENDO E DIZENDO COISAS QUE NÃO SÃO REAIS 
Tentar tranquilizá-lo e não entrar em conflito com ele. A melhor solução é concordar 
e distraí-lo. É importante explicar a pessoas próximas que alguns fatos ou situações 
do cotidiano contadas por ele não são verdadeiras e fazem parte da doença.

ESTRATÉGIAS PARA LIDAR COM ALTERAÇÕES DE COMPORTAMENTO

Dificuldade na realização das atividades do dia a dia

Todas as alterações que foram citadas acima, interferem diretamente no desem-
penho das atividades Instrumentais de vida diária, como cuidar do próprio dinheiro, 
preparar refeições, gerenciar medicações, fazer compras, entre outros, e posterior-
mente para as Atividades de vida diária como, vestir, tomar banho, se alimentar, ir 
ao banheiro, controlar a urina e fezes.
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Nesse sentido, compreende-se que o cuidador de idosos tem como função prin-
cipal suprir essas necessidades em relação as atividades de vida diária no cotidia-
no. Contudo, o cuidador deve sempre ter em mente que não deve fazer tudo pelo 
idoso, mas sim fornecer supervisão, orientações e assistência quando necessário, 
de modo a estimular sua autonomia e independência para realizar ou participar 
no desempenho ativo e seguro das atividades, mantendo estímulos e retardar o 
declínio cognitivo e funcional, assim como permitir que esse idoso seja ativo e cor-
responsável por suas atividades.
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CAPÍTULO 4

Orientações fisioterapêuticas 
básicas para o atendimento à 
pessoa idosa e a importância da 
participação do cuidador
Fabricio Sette Abrantes Silveira

P
ara uma boa abordagem no atendimento a pessoa idosa, é necessário antes de 
tudo ter em mente que cada indivíduo é único e apesar das sugestões fisiotera-
pêuticas elaboradas neste capítulo, cabe ao cuidador adaptar as atividades de 

acordo com as necessidades e capacidades de quem está sendo cuidado.
A atenção fisioterapêutica no cuidado ao idoso versa sempre em manter o me-

lhor possível da sua autonomia, buscando atrativos que possam dar condição para 
tal. As orientações fisioterapêuticas são úteis para todos os estágios da vida, mas 
ganha importância se tratando de pessoas idosas, com cuidados não só relacio-
nados ao tratamento, mas principalmente a prevenção, a fim de assegurar uma 
melhor qualidade de vida. 

A participação do cuidador de idosos é fundamental neste processo. Este pro-
fissional deve sempre estar atento aos fatores que podem afetar a funcionalidade 
e a qualidade de vida da pessoa idosa. Esses, são denominados como as grandes 
síndromes geriátricas, conhecidos como os 5 “is” da geriatria: A instabilidade pos-
tural, a imobilidade, a incontinência urinária, a instabilidade cognitiva e a iatrogenia 
(intervenções realizadas que pioram o estado de saúde da pessoa idosa).

5 “is” da geriatria

instabilidade 
postural

imobilidade incontinência 
urinária

instabilidade 
cognitiva 

iatrogenia 
54321
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ORIENTAÇÕES FISIOTERAPEUTICAS 
ACERCA DOS CUIDADOS AO IDOSO

Para melhor compreender as orientações fisioterapêuticas elaboradas para os 
cuidados ao idoso, torna-se necessário entender as alterações musculoesqueléti-
cas provenientes do envelhecimento. Esse sistema passa por transformações com 
o avançar da idade que merecem atenção e intervenção para a preservação ou me-
lhoria do seu funcionamento, sendo um fator importante na prevenção de quedas. 

Isso porque, com o envelhecimento, ocorrem perdas orgânicas e funcionais de 
características individuais, culminando com declínio da capacidade de adaptação 
ao meio ambiente deixando o idoso mais exposto a eventos que venham a consti-
tuir riscos o que outrora não ameaçava.

Uma das alterações decorrentes com o avançar da idade é denominada de sar-
copenia. De forma resumida, a sarcopenia pode ser definida como a diminuição da 
força muscular por conta de alguns fatores associados com o avançar da idade. 

A diminuição da força muscular merece atenção pois influencia diretamente na 
marcha do idoso. O músculo quadríceps é o músculo que se encontra na parte an-
terior da coxa e é responsável por boa parte da força necessária para o idoso se 
levantar da cama e para conseguir levantar o pé enquanto anda. É muito comum 
perceber a necessidade de fortalecimento deste músculo. Um exemplo clássico é 
observar o idoso caminhando, se ele porventura arrasta os pés em vez de levan-
tá-los ao trocar os passos, é um sinal de sua fraqueza. Quando isso acontece, é 
comum observar também um afastamento dos pés durante a marcha, fazendo uma 
base de apoio mais alargada para buscar um melhor equilíbrio para compensar a 
dificuldade de levantar os pés durante a caminhada. 

Vale a pena ressaltar que muitas vezes o idoso tem esse tipo de caminhar por 
questões costumeiras ou pelo tipo de calçado que está usando, como por exem-
plo chinelo saindo do pé e de tamanho desproporcional, não necessariamente por 
fraqueza da musculatura. Cabe ao cuidador ficar atento a estes detalhes pois são 
fatores que implicam diretamente na marcha do idoso e que, se não observados, 
podem ocasionar quedas. 

Como sugestão simples para trabalhar o fortalecimento do músculo quadríceps, 
pegue uma cadeira, peça para o idoso se assentar, fique em frente a ele e o peça 
para levantar-se e depois se assentar novamente. Trabalhe com repetições sempre 
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verificando o grau de dificuldade relatada pelo idoso. Deixe-o sempre descansar um 
pouco e ofereça ajuda estendendo a sua mão a ele se perceber que há dificuldade 
para realizar o movimento. 

Como outra opção de exercício para atingir o mesmo objetivo, peça ao idoso 
para ficar em pé e permaneça em frente a ele. Peça para que tire um pé do chão, 
levantando o joelho. Faça alternadamente, uma perna depois a outra, como se es-
tivesse marchando sem sair do lugar. Este exercício trabalha também o equilíbrio, 
logo uma boa dica para diminuir o risco de queda na sua execução seja realiza-lo 
dando as mãos para o idoso.

Caso a pessoa idosa não consiga realizar os exercícios da forma anteriormente 
proposta, é possível trabalhar o fortalecimento do quadríceps com o idoso deitado, 
em decúbito dorsal (barriga para cima). Para isso peça para que uma das pernas 
fique estendida enquanto a outra fique fletida (dobrada). Peça para levantar a per-
na que se encontra estendida, sem “dobrar” o joelho. Eleve a perna e volte até a 
superfície novamente, repetindo o exercício de acordo com a capacidade da pessoa 
idosa em realizá-lo. Se perceber facilidade para a realização do exercício, pode evo-
luir a carga utilizando elástico de resistência ou colocando caneleira para que possa 
potencializar o exercício, sempre respeitando seus limites. 

Mantendo ainda a posição de decúbito dorsal, peça a pessoa idosa para fletir 
os dois joelhos e em seguida elevar o quadril, desencostando a parte inferior das 
costas da superfície. Este exercício, denominado ponte, é importante para a mobili-
dade da coluna lombar e fortalecimento dos membros inferiores.

Uma variação do exercício descrito acima, é colocar, por exemplo, uma bola en-
tre as pernas da pessoa idosa pedindo para que ela possa apertar ao máximo e ao 
mesmo tempo pedir para que possa 
fazer uma contração da mus-
culatura como se estivesse 
prendendo o xixi. Este exercí-
cio, além de benéfico para os 
membros inferiores, estimula 
a musculatura do períneo e 
pode ser importante para o 
tratamento da incontinência 
urinária.
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MELHORANDO A CIRCULAÇÃO

Outro grupamento muscular que merece atenção é o tríceps sural, popularmen-
te conhecido como panturrilha ou batata da perna. 

Essa musculatura é conhecida como o segundo coração do corpo, isso porque 
é a sua contração que auxilia no retorno do sangue para o coração verdadeiro, 
para que possa ser novamente bombeado. Ilustrando melhor, o coração bombeia 
o sangue para todo o corpo, se analisarmos a pessoa idosa, principalmente aquela 
que faz menos exercício e que fica muito tempo na posição sentada por exemplo, 
a tendência é que ela possa ter um edema (inchaço) nas pernas e pés. Isso muitas 
vezes está relacionado a dificuldade do retorno do sangue novamente ao coração. 

Com o intuito de melhorar a circulação, é recomendado realizar exercícios para 
fortalecer a panturrilha. Assim como os exercícios para fortalecer a coxa (quadrí-
ceps) descritos anteriormente, exercícios para fortalecer a panturrilha podem ser 
feitos com a pessoa idosa sentada ou em pé. 

Se optar pela posição sentada peça para a pessoa idosa ficar na ponta dos pés 
como se estivesse empurrando o chão para baixo e depois voltar a apoiar o pé todo 
no chão. Repita esse movimento várias vezes para fazer com que os músculos da 
panturrilha possam ser contraídos e dessa forma fortalecidos para contribuírem 
como o retorno do sangue para o coração.

Se preferir, pode optar 
por realizar o exercício em 
pé, com a pessoa idosa fa-
zendo movimentos de ficar 
na ponta dos pés e voltar a 
posição normal. Nesse caso 
ofereça alguma superfície 
para que ela possa apoiar 
as mãos enquanto realiza 
o exercício, pois nesta po-
sição, ao ficar na ponta dos 
pés pode ocorrer desequilí-
brio e o apoio servirá para 
diminuir o risco de queda.

DICA IMPORTANTE: 
Sempre que for realizar exercícios com as pessoas idosas, 
evite atividades em que seja necessário estender o pescoço 
forçadamente (levantar excessivamente a cabeça) pois tal 
movimento pode levar a compressão da artéria vertebral, artéria 
que passa pela região do pescoço e isso pode provocar tonturas, 
aumentando risco de quedas.
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ATENÇÃO FISIOTERAPEUTICA AO 
IDOSO ACAMADO

O principal objetivo da atenção fisiote-
rapêutica a pessoa idosa acamada é mi-
nimizar as complicações provenientes 
do estado permanente no leito. Além 
disso, buscar sempre que possível 
uma maior independência funcional, 
isto é explorar ao máximo a sua auto-
nomia, mesmo que mínima.

A realização dos exercícios para este perfil de pessoa idosa deve sempre levar 
em conta o estado cognitivo e a capacidade de colaboração. Desta forma os exer-
cícios podem ser realizados de três formas distintas, podendo ser ativo, ativo assis-
tido e passivo. 

Os exercícios executados de forma ativa são aqueles em que o estado cognitivo 
e a força muscular da pessoa idosa estão preservados. Neste caso a simples orien-
tação de comando será suficiente para que o exercício possa ser realizado. 

Em alguns casos, apesar de um bom estado cognitivo e colaborativo, a fra-
queza muscular pode estar evidenciada, podendo a pessoa idosa ser capaz de 
iniciar o exercício, mas não conseguir sua execução completa, sendo necessário o 
auxílio para o complemento da atividade, neste caso denominado exercício ativo 
assistido. 

Nas situações em que não for possível a realização dos movimentos pela pessoa 
idosa de forma espontânea, o cuidador deverá fazer toda a movimentação por ela. 
Estes movimentos são denominados de exercícios passivos e são importantes para 
tentar minimizar as atrofias e os encurtamentos musculares.  Além disso servem 
como forma de minimizar o atrito no leito, sendo fundamentais, junto as mudanças 
programadas de decúbitos (posição), na prevenção de úlceras. 

Uma dica importante para realizar os exercícios com a pessoa idosa acamada é 
posicioná-la de forma correta, para que a realização das atividades possa ser mais 
bem aproveitada, diminuindo as possibilidades de uma execução errada. Esse posi-
cionamento correto passa por um alinhamento da coluna vertebral, evitando dores 
nessa região. 



49

CAPÍTULO 4

Orientações fisioterapêuticas básicas para o atendimento à pessoa idosa e a importância... 

Cuidando em casa: guia básico de cuidados ao idoso

1Pacientes que sofreram acidente vascular encefálico (AVE) popularmente conhecido como 
acidente vascular cerebral (AVC) tendem a assumir uma posição de flexão do antebraço, 
dos dedos das mãos e/ou dos joelhos. Nestes casos, sempre que possível, os cuidadores 

devem tentar trabalhar o padrão oposto desses movimentos, buscando estender os dedos, 
o antebraço e os joelhos. É importante sempre, respeitar as limitações da pessoa idosa, 
explicando a ela o que está sendo feito o porquê de tal atividade. 

2Evite manter posicionado por longo período de tempo o idoso deitado sobre o lado 
acometido pelo AVE. Fique atendo ainda a um posicionamento correto dos membros 
afetados afim de evitar luxações articulares, visto que o idoso nesses casos tem este lado 

do corpo muitas vezes “esquecido”.

3 Sempre que possível conte ao máximo com a ajuda da pessoa idosa para a para participar 
da realização do exercício, dando orientações, deixando-a executar o movimento dentro de 
seu limite e pedindo-a para informar sobre o surgimento de dores durante a realização das 

atividades, caso consiga relatar. 

4 Sendo possível, coloque a pessoa idosa sentada no leito. O simples fato de mudá-la de 
posição, favorece a ativar a musculatura responsável pela sustentação do tronco e postura. 
Realize esta mudança de forma lenta e gradual, visando diminuir a possibilidade de uma 

hipotensão (baixa da pressão arterial) postural. Uma boa dica é aproveitar este momento de 
mudança de posição e trabalhar com ela atividades para melhor a cognição, como quebra cabeça, 
desenhos, jogo da memória e outros que se ajustem a condição da pessoa cuidada. 

5 Ainda na posição sentada, peça ao idoso (ou faça por ele) a colocação da mão aberta sobre 
o colchão, fazendo uma descarga de peso em seu membro superior. Tal atividade contribui 
para o ganho de equilíbrio e sustentação do corpo, servindo ainda para fortalecimento do 

braço e melhora da sua propriocepção (reconhecimento da localização espacial do corpo).

6 Exercícios respiratórios são extremamente importantes para a pessoa idosa acamada. Faça 
exercícios em que o idoso possa conscientizar sobre a sua respiração, isso envolve perceber 
a sua inspiração, a expansão do tórax e a expiração. Importante: Exercícios respiratórios 

podem favorecer a tosse e a expectoração, importantes aliados na higienização brônquica. 

7 Alongamentos e exercícios que movimentam a articulação possuem uma grande 
importância para a melhora da amplitude articular (mobilidade articular). Nesses casos, 
torna-se importante a observação sobre a amplitude que a pessoa idosa consegue executar, 

dosando a força para se evitar dores posteriores a realização das atividades. 

8 As articulações do idoso comumente apresentam desgaste em suas cartilagens, patologia 
esta denominada de artrose, podendo limitar os movimentos com a presença de dor. Além 
disso, é importante ficar atento ao risco de fraturas, visto que o idoso acamado tem maiores 

chances de ter um quadro de osteoporose, que é a diminuição progressiva da densidade óssea, 
deixando o osso mais fraco quando comparado ao osso sadio. 

DICAS E OBSERVAÇÕES IMPORTANTES NO 
ATENDIMENTO DA PESSOA IDOSA ACAMADA
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ORIENTAÇÕES POSTURAIS NOS 
CUIDADOS A PESSOA IDOSA

A manutenção de uma postura correta ou o 
mais próximo possível do recomendado é de 
suma importância tanto para a pessoa idosa 
quanto para o cuidador. Atividades executadas 
com a postura incorreta podem acarretar dor e 
limitação dos movimentos. 

É comum no dia a dia do cuidador de idosos, 
atividades que envolvem o uso da força física, 
como mudanças de decúbito do indivíduo e ou-
tros movimentos que fogem do habitual. Para es-
tes casos, sempre que possível tente transferir o 
peso do corpo para os membros inferiores, evi-
tando flexionar muito a coluna, fazendo 
o possível para mantê-la bem alinhada e com o mínimo de tensão. 

Exercícios de alongamento e aquecimento ao início e ao término da jornada de 
trabalho pode contribuir para um melhor preparo do corpo para a realização destas 
atividades. 

Sempre, antes de realizar os movimentos, principalmente aqueles que são 
acrescidos da necessidade de carregar peso, procure avaliar qual a melhor forma e 
posição para executá-lo. Explore sempre o máximo de autonomia da pessoa idosa 
que está sendo cuidada, isto será benéfico para ambos. Evite movimentos bruscos 
pois favorecem o surgimento de tensões e lesões musculares e se for preciso e pos-
sível, peça ajuda para algum familiar para executá-lo. 

Lembre-se sempre que, para fazer o bem, é preciso estar bem.
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O 
processo de envelhecimento é algo que por muito tempo instigou a humani-
dade, resultando diversas teorias explicativas desse processo. No entanto, é 
consolidado o conhecimento acerca das diferenças entre os aspectos de enve-

lhecimento cronológico, envelhecimento biológico, envelhecimento psicológico e 
envelhecimento social. Sendo que, estas características não necessariamente apre-
sentam-se concomitantemente com o passar dos anos. De acordo com Shneider e 
Irigaray (2008) esses aspectos se interagem a partir do meio cultural em que vive o 
indivíduo. Sendo assim, o envelhecimento não pode ser considerado por um único 
parâmetro. 

Outros dois conceitos importantes nessa fase do desenvolvimento humano são 
a senescência e a senilidade. A senescência diz respeito às alterações do organismo 
devido ao avançar da idade, as quais são expressadas pela perda ou embranqueci-
mento dos cabelos, enruguecimento da pele, perda de massa muscular etc. A senili-
dade, por outro lado, diz respeito a alterações decorrentes do declínio dos sistemas 
fisiológicos, que resulta no aparecimento de doenças crônicas, como a hipertensão, 
a diabetes, a insuficiência cardíaca, renal ou pulmonar (TAYLOR; JOHNSON, 2015).

Neste sentido, além de fatores genéticos, o ambiente, os níveis de estímulos e o 
estilo de vida do idoso são pontos fundamentais dessa diferenciação e da interação 
dos múltiplos aspectos da velhice. 

Portanto, torna-se fundamental a aderência de hábitos de vida mais saudáveis 
que possam proporcionar melhora da saúde fisica e mental ainda antes do enve-
lhecimento. Dentre as boas práticas que devem ser adotadas, principalmente com 

CAPÍTULO 5

A prática da 
atividade física 
no idoso
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53

CAPÍTULO 5

A prática da atividade física no idoso

Cuidando em casa: guia básico de cuidados ao idoso

o avançar da idade está a prática de exercícios físicos por meio de programas de 
exercícios físicos monitorados, uma vez que os exercícios físicos têm, por efeito, 
retardar os prejuízos do envelhecimento, promovendo maior qualidade de vida a 
partir de melhores níveis de condicionamento físico e também de funcionalidade 
para realização de tarefas básicas do dia-a-dia, além da prevenção e controle de 
doenças comuns a esse público. 

O livro “Fisiologia do exercício na terceira idade” de Taylor e Johnson, 2015, por 
meio da figura do ciclo de exercício e envelhecimento, traz as seguintes fases do 
envelhecer:

Este ciclo evidencia uma reação em cadeia de consequências deletérias e facil-
mente perceptível na maioria dos idosos, uma vez que o avanço da idade represen-
ta uma guinada físico-estrutural importante a partir do declínio da vigorosidade, do 
aumento das dores, cansaços e doenças. Assim, o idoso tende a reduzir ou mesmo 
extinguir da sua vida as práticas de exercícios físicos, o que acaba acarretando uma 
diminuição acentuada de suas capacidades físicas. 

Outra importante consequência desse ciclo é a diminuição das relações sociais, 
devido ao confinamento residencial e às restrições de convívio impostas pela idade. 
A diminuição das relações sociais representa uma perda substancial na qualidade 
de vida do idoso que, por vezes, é ignorada, mas afeta sua autoestima, seu autocon-

AVANÇO DA IDADE

MENOS EXERCÍCIOS

DIMINUIÇÃO DAS CAPACIDADES FÍSICAS

ENVELHECIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL

DIMINUIÇÃO ADICIONAL DA ATIVIDADE FÍSICA

DETERIORAÇÃO FÍSICA
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ceito, sua sociabilidade, etc. A inatividade de um idoso pode se acentuar e chegar 
ao abandono parcial ou total de suas atividades cotidianas, suas tarefas habituais, e 
até do cuidado com a casa e consigo mesmo.

Assim, o resultado dessa inércia é a decadência física e mental, gerando um es-
tado de perda da independência e autonomia, ou seja, da capacidade de resolver 
seus problemas e de tomar decisões próprias. Ou ainda pior, essa inércia pode levar 
o idoso à morte, conforme Ribeiro et, al (2016) indicando que a inatividade física 
é um fator de risco importante, que leva cerca de 3,2 milhões de pessoas à morte 
por ano.

Diante desses números, destaca-se que os benefícios da prática de exercícios 
físicos no idoso, são: melhora da resistência muscular e da força geral; da condição 
cardiovascular; melhora da coordenação motora; flexibilidade e equilíbrio; melhora 
do quadro inflamatório; da digestão; da nutrição e do peso, além de melhoras de 
aspectos psicobilógicos como a ansiedade, a insônia, o humor e a depressão, bem 
como a melhora do vigor sexual. Todas essas melhorias tendem a levar o indivíduo 
idoso a uma condição funcional diária mais favorável que resulta em qualidade de 
vida e estado de bem-estar geral (Taylor e Johnson, 2015).

O idoso, de modo geral, pode realizar todos os tipos de exercícios físicos, guar-
dadas as devidas proporções e cuidados. É bem verdade que as academias, espaços 
reservados para práticas de exercícios físicos mais comuns, muitas vezes são lugares 
inapropriados para idosos com maior grau de debilidade física. Muitas vezes, faltam 
adaptações estruturais, adaptações dos próprios programas de exercícios, além da 
receptibilidade e atenção que esse público necessita. 

No entanto, destaca-se que existem atualmente alguns estúdios, academias e 
programas de exercícios especializados para idosos, como o programa “Saúde e 
Vida”, projeto de extensão do departamento de Educação Física de UFV. Ainda as-
sim são insuficientes para atender toda demanda desse contingente. É importante 
ter em mente que estes obstáculos não podem ser empecilhos para a adesão de 
uma prática regular de exercícios físicos para o idoso. Mesmo na impossibilidade do 
idoso assumir uma prática de exercícios regulares, seja por motivos financeiros, de 
saúde ou pela ausência de opções, o idoso pode ser submetido a uma vida mais ati-
va por meio do fomento de algumas atividades físicas simples e peculiares ao idoso. 

Vale ressaltar a diferença entre o conceito de atividade física e exercício físico. 
A atividade física é qualquer prática corporal que promove gasto calórico além dos 
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níveis de repouso. Ou seja, a maioria das atividades que 
realizamos no cotidiano podem ser consideradas como uma 
atividade física. E o exercício físico é uma prática estruturada 
a partir de planejamento, regularidade e objetivos espe-
cíficos, seja de condicionamento físico, reabilitação ou 
manutenção da saúde. Naturalmente, exercícios físicos 
devem ser acompanhados de profissional de Educação 
Física ou fisioterapeuta. Oliveira et, al (2018)

Neste sentido, as atividades físicas em ambiente natural 
ou em ambiente domiciliar podem ser boas alternativas para 
assegurar o direito e necessidade do idoso cuidar da sua saú-
de, uma vez que são atividades mais simples e mais viáveis. 
Embora o ideal sejam as atividades físicas coletivas pela ques-
tão da convivência social, tão importante para esse público, em 
casa ele tende a se sentir mais confortável e seguro 
na busca pela melhora de sua condição física. É nesse 
contexto que os cuidadores de idosos podem atuar no 
sentido de fomentar essas práticas, encorajando, estimulando e garantindo a segu-
rança do idoso num ambiente que lhe é favorável, pela confiança de uma pessoa 
que lhe presta cuidados. 

Essas atividades domiciliares podem e devem, sempre que possível, extrapolar 
para ambientes ao ar livre quando o idoso se sentir mais preparado para isso. No 
entanto, no ambiente da casa é possível realizar variados tipos de atividades físicas, 
diversos estímulos, desde as tarefas diárias da casa como varrer, limpar as janelas, 
lavar o quintal etc, até atividades mais especificas como subir escadas, sentar e le-
vantar de uma cadeira, realizar exercícios de alongamentos, mobilidade e equilíbrio 
com ou sem uso de implementos que não sejam tão complexos tanto para idoso 
quanto para as cuidadoras. Todas essas tarefas podem contribuir para a manuten-
ção ou ganho das funções motoras e das funções cognitivas, uma vez que, segundo 
Taylor e Johnson, 2015 a pratica de atividades físicas ao se tornarem rotineiras po-
dem gerar confiança e autoestima a indivíduos que sofrem de demência.  Caminha-
das, aulas de danças, hidroginásticas e outros tipos de atividades aeróbicos são in-
dicados devido às melhoras da circulação sanguínea no cérebro, além da evolução 
de capacidades cognitivas como a coordenação motora e da própria mobilidade. 
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Aos cuidadores de idosos cabe, além do incentivo à tarefa, planejar bem cada 
atividade, mesmo que esta não seja de sua responsabilidade direta, considerando 
todos os aspectos de segurança e satisfação do idoso. Para isso, deve-se respeitar 
as preferências do indivíduo, tanto relativas à tarefa em si, quanto relativas ao lugar 
e também ao horário para que haja maior aderência, evitando assim a desistência 
e o abandono à atividade. Os cuidadores de idosos são, em muitos casos, a melhor 
companhia que o idoso tem, e precisam estimular a sociabilidade do idoso, am-
pliando sua convivência coletiva e as trocas afetivas uma vez que essas relações 
são benéficas para o bem-estar de qualquer pessoa, principalmente dos idosos que 
tendem a sofrer mais abandono social. 

O cuidador deve se atentar para muitos detalhes além daqueles já mencionados, 
antes de submeter um idoso, principalmente idosos em debilidade física ou cogniti-
va mais severas a uma atividade física, especialmente aquelas realizas em ambientes 
externos. Para prevenir muitos problemas é necessário, antes de tudo, estabelecer 
uma comunicação efetiva com o idoso a fim de suprir suas demandas imediatas e 
se precaver de situações desagradáveis. Dentre elas, certificar-se que o idoso está 
bem alimentado, tanto em quantidade, quanto em qualidade, certificar se ele foi ao 
banheiro, se bebeu água, se o calçado e as roupas estão adequados, se o tempo está 
favorável etc. Ademais, é preciso sondar o local da prática no sentido de garantir a 
segurança do idoso, além de ter sempre um plano de emergência, como estar em 
posse de um telefone que possa ser usado à pronto, um kit de primeiros socorros 
e consentimento médico são elementos que devem ser levados em consideração. 
Todos esses cuidados são fundamentais para que a experiência seja o mais agradável 
possível e se repita constantemente, uma vez que a interrupção das atividades leva o 
idoso a perder rapidamente as melhorias de condicionamento adquiridas.

O cuidador de idosos, embora não possua habilidades técnicas para a orientação 
de exercícios físicos pode contribuir muito para a promoção da saúde do idoso, por 
meio de seu saber e experiência como cuidador. Por ser alguém em quem o idoso 
confia este deve encorajá-lo sempre a um etilo de vida mais saudável. Neste senti-
do, não se trata de dispensar o serviço do profissional de Educação Física ou Fisio-
terapia, pelo contrário, sempre que possível deve-se contar com o serviço desses 
profissionais, somando-se a eles os esforços da cuidadora em benefício do idoso. 
Assim, a cuidadora de idosos não deve ir além de sua competência no auxílio à ati-
vidade física, mas pode e deve promover ações simples que tornem a vida do idoso 
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mais ativa de acordo com a capacidade dele, sempre tomando todos os cuidados 
necessários e se informando para melhor desenvolver essa tarefa.  
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1. INTRODUÇÃO 

Q
uando pensamos na saúde do idoso e em todas as questões que estão envol-
vidas no cuidado nesta fase da vida, notamos o quanto o cuidador tem um 
papel importante na manutenção da saúde e na prevenção de complicações 

de doenças junto aos idosos.
Dentre as funções do cuidador, seja auxiliando nos cuidados a um idoso saudá-

vel ou frágil, acamado ou que apresenta alguma doença que ameaça a vida, des-
tacamos: cuidados com alimentação, com os medicamentos, lazer e estimulação, 
cuidados com a higiene e cuidados com a pele (Figura 1).

Dentre todos estes cuidados apresentados resumidamente na Figura 1, daremos 
destaque neste capítulo aos cuidados com a pele, que vão muito além da prevenção 
de feridas, pois envolvem também ações que promovem conforto e bem-estar aos 
idosos.

Deste modo, os temas que serão abordados neste capítulo são os seguintes:
• Características da pele do idoso;
• Cuidados gerais com a pele do idoso;
• Cuidados com a pele do idoso acamado: prevenção das lesões por pressão 

(feridas);
• Cuidados com a pele/pés dos diabéticos.

Cuidados 
com a pele 
do idoso
Erica Toledo de Mendonça
Diego Henrique Silveira Ramos

CAPÍTULO 6
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CUIDADOS COM A HIGIENE 
Higiene corporal (banho). Higiene oral (boca). 
Higiene íntima (troca de fraldas). Higiene do 
ambiente.

LAZER E ESTIMULAÇÃO 
Atividades física. Estimulação da memória. Convívio social.

CUIDADO COM A PELE 
Cuidados gerais e prevenção de feridas.

CUIDADOS COM A ALIMENTAÇÃO 
Horários. Quantidade. Variedade dos alimentos. 
Consistência: oferecer os alimentos que o idoso 
tem mais condições de engolir (líquidos, sólidos, 
pastosos). Condição do idoso: avaliar se ele 
consegue engolir normalmente, se tem risco 
de engasgar. Posição: sempre sentado, o mais 
elevado possível. Oferecer líquidos.

CUIDADOS COM OS MEDICAMENTOS 
Local de armazenamento. Não retirar das embalagens originais. Horários 
corretos. Criar rotina para organizar os horários dos medicamentos, em caixas 
organizadoras, por exemplo. Auxiliar e supervisionar o idoso na ingesta dos 
medicamentos.

FIGURA 1. Funções do cuidador de idosos

2. CARACTERÍSTICAS DA PELE DO IDOSO

A nossa pele é considerada o maior órgão do corpo humano, tendo a função de 
ser um grande manto protetor e resistente, que impede o crescimento de bactérias 
e outros agentes que causam infecção, e é formada de sebo (gordura), suor e água, 
que revestem nosso corpo externamente. Porém, com o processo de envelheci-
mento, a pele vai perdendo suas propriedades, se tornando mais frágil e com risco 
de rompimentos, causando lesões.

O Quadro 1 apresenta as principais alterações que a pele do idoso sofre.
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LEVAR O IDOSO PARA TOMAR SOL 
Esta prática ajuda a pele a produzir vitmina D, 
que auxilia na absorção do cálcio dos alimentos 
pelos ossos, deixando-os mais fortes e saudáveis. Os melhores horários para a 
produção de Vitamina D são entre 12 e 14 horas, onde devem ser expostos braços 
e pernas por cerca de 15 minutos. Para as demais situações de exposição do 
idoso ao sol, evitar os horários de 10 as 16 horas. Usar protetor solar e acessórios 
que auxiliem na proteção dos raios ultravioletas do sol, como chapéu, bone, 
roupas leves e de algodão e óculos escuros, que protejam o couro cabeludo, 
orelhas, olhos, testa, face, nariz, queixo e pescoço.

continua na página seguinte...

FIGURA 2. Cuidados gerais com a pele do idoso: 
exposição ao sol, alimentação e hidratação 

Quadro 1. Alterações mais comuns na pele dos idosos 

Alterações mais comuns na pele dos idosos (BORGES, 2008; CRUZ, 2019).

• Atrofia, mais fina e pregueada - aspecto de papel de seda

• Perda do manto protetor/função de barreira, diminuição das glândulas que produzem o suor: pele 
mais seca e descamativa

• Perda de resistência (colágeno), elasticidade do turgor 
(hidratação); fluxo de sangue diminuído

• Diminui o número de camadas celulares, o que reduz a 
espessura da pele

• Tempo de cicatrização aumenta

• Qualquer pancada/trauma casa hematomas, rompimentos

• Manchas senis

Adaptado de BORGES, 2008; CRUZ, 2019.

Com todas as alterações listadas no Quadro 1, a pele pode ficar mais fina, seca, 
descamativa (o que pode causar coceiras), desidratada, com perda da elasticidade e 
maciez (hidratação), podendo ter o risco de sofrer fissuras (rachaduras), sangramen-
tos e lesões maiores, o que exige cuidados diários do idoso, da família e do cuidador.

3. CUIDADOS GERAIS COM A PELE DO IDOSO

Diante das alterações da pele decorrentes do envelhecimento, alguns cuidados 
diários são necessários para manter a pele saudável e prevenir lesões, e são listados 
nas Figuras 2, 3 e 4.

Wesley Abijaude
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ALIMENTAÇÃO 
Manter a alimentação rica em vitamina C 
(laranja, limão, brócolis, couve, goiaba, abacaxi, 
dentre outros) e proteínas (carnes, leite, ovos), 
pois ajudam na cicatrização de feridas.

HIGIENE ÍNTIMA 
Troca frequente de fraldas. Não deixar o idoso molhado ou sujo (a urina e as 
fezes são irritantes para a pele). Limpeza da pele com água e sabão a cada troca 
de fraldas. Usar creme de barreira para proteger a pele a cada troca de fraldas 
(cremes à base de óxido de zinco).

HIDRATAÇÃO 
Ingestão de 1,5 a 2 litros por dia, de água, sucos e chás. Matenha uma garrafinha 
de água sempre perto para não esquecer de tomar.

FIGURA 2. Cuidados gerais com a pele do idoso: 
exposição ao sol, alimentação e hidratação 

continuação da página anterior...

Adaptado de BRASIL, 2009; GARBACCIO, FERREIRA e PEREIRA, 2016.

Adaptado de GARBACCIO, FERREIRA e PEREIRA, 2016; CRUZ, 2019.

HIGIENE CORPORAL - BANHO 
De preferência no chuveiro: causa maior bem estar e 
relaxamento e estimula a circulação do sangue corporal. 
Usar água morna (temperatura de 34 a 36°): a água quente 
remove a oleosidade natural da pele e causa ressecamento.
Atenção a buchas e esponjas! Use somente macias, que 
não “arranham” a pele do idoso. Não são recomendados 
sabonetes antissépticos e antibacterianos: ressecam a pele e 
podem causar lesões. Usar sabonete levemente acidificado 
a neutro, com o pH mais próximo da pele. Dê preferência aos sabonetes 
líquidos, que geralmente tem o pH mais próximo da pele, evitando assim seu 
ressecamento, coceira e rompimento. Em geral os sabonetes usados em bebês 
tendem a ser mais neutros, ressecando menos a pele.

FIGURA 3. Cuidados gerais com a pele do idoso: 
higiene corporal e íntima  

O QUE SIGNIFICA PH DA PELE?
A sigla pH quer dizer Potencial Hidrogeniônico, e é uma escala que mede a acidez, 
neutralidade ou alcalinidade de um meio qualquer, como a pele. Para manter o 

equilíbrio da pele, neste sentido, e não ressecá-la ou danificá-la, o ideal é usar produtos de 
higiene corporal com pH neutro (pH próximo do valor de 7, como os sabonetes de bebê por 
exemplo), e cosméticos sem fragrância ou corantes.
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Adaptado de BORGES, 2008; CRUZ, 2019.

HIDRATAÇÃO DA PELE 
Usar hidratante diariamente (com substâncias umectantes, emolientes) para 
evitar/tratar o ressecamento da pele: optar por produtos que tenham ureia, aloe 
vera, glicerina, e aplicar com movimentos circulares.
Ácidos graxos essenciais, AGE (óleo): formam uma película protetora na 
pele, evitando a perda de água e deixando a pela mais resistente. Devem 
ser usados principalmente em áreas do corpo que sofrem pressão e 
atritos na cama.

PREVENÇÃO DE ESCORIAÇÕES / PEQUENAS LESÕES NA PELE 
Evitar uso de adesivos / esparadrapos e evitar toque brusco na 
pele do idoso. Quando precisar manter uma ferida superficial na 
pele fechada (ocluída), dê preferência a usar ataduras (enfaixar) 
no lugar de utilizar fitas adesivas ou esparadrapos que 
podem agredir e romper a pele quando forem retirados.

FIGURA 4. Cuidados gerais com a pele do idoso: hidratação e pre-
venção de escoriações e pequenas lesões  

4. CUIDADOS COM A PELE DO IDOSO ACAMADO: 
PREVENÇÃO DAS LESÕES POR PRESSÃO (FERIDAS)

A lesão por pressão (LPP), também conhecida pelos antigos termos escara, úlce-
ra de decúbito e úlcera por pressão, pode ser definida como uma ferida na pele e 
nos tecidos moles (tecido muscular e gorduroso) situados logo abaixo dela, causada 
por inúmeros fatores, mas que tem como causa principal a falta de circulação de 
sangue no local acometido (BORGES et al, 2008; SBGG, 2015; MORAES et al, 2016).

As LPP podem ter vários tamanhos, profundidades e tecidos de diferentes cores 
em sua superfície, além de secreção de aspectos e colorações diferentes, podendo 
ser: clara, transparente, sanguinolenta, amarela, esverdeada, marrom, serosa (tipo 
“água de carne”), purulenta (espessa, com aspecto de pus, amarelada), em volumes 
que variam de pequeno, moderado a grande, podendo encharcar ou não o curativo 
(BORGES et al, 2008).

As LPP podem se apresentar em pele íntegra ou como ferida aberta e pode ser 
dolorosa. Com relação à profundidade, podem ser divididas, de uma forma geral, 
em quatro estágios (MORAES et al, 2016):
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• Lesão por Pressão Estágio 1: pele íntegra, que ainda não se rompeu, que 
apresenta uma área avermelhada que não embranquece quando tocada.

• Lesão por Pressão Estágio 2: lesão superficial, com pele rompida, a superfície 
da ferida pode ter coloração rosa ou vermelha, úmida. A lesão pode também 
apresentar-se como uma bolha. 

• Lesão por Pressão Estágio 3: lesão mais profunda, que atinge a camada gor-
durosa da pele. 

• Lesão por pressão Estágio 4: neste estágio ocorre perda da pele em sua es-
pessura total, onde podemos visualizar músculo, tendão, ligamento, cartila-
gem ou osso.

Com relação às causas das LPP, sabe-se que a elas ocorrem como resultado da 
combinação de vários fatores, que são: pressão intensa e/ou prolongada da pele 
do paciente, principalmente onde há proeminências ósseas mais evidentes, com 
a superfície da cama, em combinação com o cisalhamento (quando o paciente es-
correga na cama) e fricção (que ocorre quando duas superfícies em atrito, como 
por exemplo quando se arrasta o paciente na cama), além da presença de umidade 
(fralda molhada por muito tempo, leito ou cama úmidos), que deixa a pele com 
maior risco de se romper (BORGES et al, 2008; SBGG, 2015; MORAES et al, 2016).

Os fatores de risco, que contribuem para o aparecimento das feridas em idosos 
acamados, são: 

• Idade avançada;
• Pessoa inconsciente, que não tem controle dos seus movimentos ou não con-

segue mudar de posição na cama;
• Pessoa imobilizada, que não consegue se mexer por algum motivo (cirurgia, 

por exemplo);
• Perda de sensibilidade na pele;
• Perda de função motora (pessoas paraplégicas e tetraplégicas);
• Incontinência urinária ou fecal: incapacidade de segurar a urina e as fezes, 

o que pode causar exposição frequente da pele à umidade e a resíduos da 
urina e fezes, que agridem a pele e favorecem seu rompimento;

• Desnutrição;
• Pressão arterial baixa;
• Doenças que alteram a imunidade (BORGES, 2008; MORAES et al., 2016).
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Os locais mais acometidos pelas LPP são a região sacral, na parte superior das 
nádegas (60% dos casos), que são áreas que sofrem grande pressão, trocânteres 
(lateral superior das coxas, próximo ao quadril) e calcanhares, conforme Figura 5. 

FIGURA 5. Locais mais comuns de aparecimento das LPP. Adaptado de BORGES et al, 2008

A prevenção das LPP é feita com uma rotina de cuidados diários com a pessoa 
idosa acamada, que são listados a seguir, nos quais o cuidador tem papel central na 
avaliação e redução dos riscos. 

• Avaliação da pele do idoso diariamente, durante o banho, troca de fraldas, 
troca de roupas e durante mudança de posição na cama;

• Não deixar o paciente deslizar ou se arrastar na cama;
• Manter a pele limpa e seca após o paciente urinar e evacuar;
• Utilizar lençóis para virar/movimentar o paciente no leito, evitando que ele 

seja arrastado;
• Manter cabeceira do leito a 30° ou abaixo para evitar 

deslizamento do paciente;
• Usar roupas de cama sem rugas e preferencial-

mente de algodão;
• Não massagear áreas avermelhadas (lesão es-

tágio 1) ou proeminências ósseas;
• Minimizar pressão:  mudar e reposicionar fre-

quentemente o paciente (a cada 2 horas), 
com o uso de almofadas, travesseiros e co-
xins (Figura 6);

FIGURA 6. Uso de almofadas, tra-
vesseiros e coxins para minimizar a 
pressão e prevenir LPP.
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• Aplicar cremes hidratantes na pele, ou pe-
lículas protetoras (filme de poliuretano ou 
transparente e placas de hidrocolóide mais 
finas), em áreas com maior risco de atritos 
(Figura 7);

• Aplicar óleo (ácidos graxos essenciais) em 
áreas de maior risco de atritos, para man-
ter a pele mais hidratada e resistente a 
rompimentos;

• Evitar dispositivos em formato de anel para 
redução da pressão, pois concentram a 
pressão no tecido ao redor (Figura 8);

• Para aliviar a pressão na região trocantérica 
(próxima ao quadril), manter o idoso numa 
posição lateralmente inclinada a 30°; 

• Utilizar relógios para auxiliar na mudança 
de decúbito (Figura 9) que deve ser feita a 
cada 2 horas;

• Posicionar pacientes restritos na cadeira a 
cada hora, utilizando suporte para os pés. 
Aos que se movimentam na cadeira orienta-
-los a aliviar a pressão a cada 15 minutos;

• Utilizar superfícies de suporte em cadeiras 
para aliviar a pressão: gel e ar são mais efi-
cazes que a espuma;

• Utilizar dispositivos para redução de pres-
são: 
Espuma piramidal ou colchão caixa de ovo 
(Figura 10): a densidade da espuma dimi-
nuirá com o tempo/peso do paciente. Re-
quer trocas;
Espuma visco-elástica: molda-se ao corpo de 
acordo com a temperatura corporal.
Ar estático: colchão inflável;

FIGURA 7. Áreas que sofrem maior atri-
to e pressão podem ser protegidas com 
filme transparente ou placa de hidroco-
lóide.

FIGURA 8. Dispositivo em anel a ser evi-
tado.
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Gel ou fluido: colchão fluido; 
permitem a redistribuição do 
peso;
Colchão pneumático: dispositivos 
que enchem e esvaziam alternadamen-
te, com auxílio de um motor, e reduzem em 
60% do risco do paciente desenvolver LPP;
Não esfregar a pele de pacientes com inconti-
nências;

• Se a incontinência de urina ou fezes contaminar 
a ferida, verificar possibilidade de uso de sonda 
vesical (para urina);

• Manter nutrição e oferta de líquidos adequados, para melhorar as condições 
da pele e cicatrização de feridas, com auxílio da nutricionista;

• Buscar apoio da equipe de saúde da Estratégia de Saúde da Família, principal-
mente se o idoso já apresentar feridas.

decúbito 
lateral 
esquerdo

decúbito lateral 
esquerdo

decúbito 
dorsal

decúbito 
dorsal

decúbito 
lateral 
direito

ATÉ 2 
HORAS 

EM CADA 
POSIÇÃO

decúbito 
lateral 
direito

FIGURA 9. Modelo de relógio para mudança de decúbito em pacien-
te acamado.

FIGURA 10. Modelo de 
colchão caixa de ovo.
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5. CUIDADOS COM A PELE E OS PÉS DOS DIABÉTICOS
 
No Brasil, existem aproximadamente 12,5 milhões de diabéticos, que podem 

apresentar complicações da doença nos olhos (retinopatia diabética), rins (nefro-
patia), coração (infarto), cérebro (acidente vascular cerebral ou “derrame”) e nas 
pernas (neuropatia diabética), que são responsáveis pelo aparecimento de feridas 
e por amputações (SBD, 2019).

É importante destacar que cerca de 70% dos diabéticos têm alterações de sen-
sibilidade nos pés, decorrentes da neuropatia diabética, que podem dar origem a 
feridas; sabe-se que 85% das amputações são por esta causa. Com relação aos sin-
tomas que a neuropatia nos pés causa nos pacientes com diabetes, 50% casos não 
sentem nada e 50% sentem dor, que pode ser do tipo: formigamento (“alfineta-
das”), queimação, dor semelhante a choque elétrico ou facada e câimbras (PEDRO-
SA, VILAR e BOULTON, 2014).

Diante disso, é importante que o cuidador fique atento às queixas da pessoa ido-
sa que tem diabetes, principalmente estas descritas acima que estão relacionadas 
aos pés, para que monitore e reduza o risco de aparecimento de feridas. A seguir 
estão listados os principais fatores de risco para feridas nas pessoas com diabetes: 
tempo de diabetes maior que 10 anos, perda de sensibilidade nos pés, presença de 
calosidades, deformidades dos pés, ferida ou amputação prévia, problema de circu-
lação arterial, redução ou perda da visão, idade avançada, infecções e traumas nos 
pés, uso de calçados inadequados, alcoolismo e tabagismo, higiene precária dos 
pés e não adesão ao tratamento (BORGES et al, 2008; PEDROSA, VILAR E BOULTON, 
2014).

Diante disso, os idosos com diabetes, seus familiares e cuidadores devem adotar 
como rotina diária de cuidados com os pés, descritos a seguir:

• Examinar os pés diariamente: procurar bolhas, rachaduras, cortes, micoses, 
dentre outras alterações;

• Não retirar calos, verrugas, calosidades em casa; procurar um profissional de 
saúde ou especializado em pés;  

• Não retirar cutículas e cantos de unha; cortar as unhas de forma reta, sem 
arredondar os cantos (Figura 11);

• Utilizar cortador de unha, tesouras próprias para o corte das unhas e sem 
ponta e lixas de unha 
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• Usar meias de algodão, sem costura, sem elástico e de cor clara (para visuali-
zar caso tenha alguma secreção ou sangramento nos pés);

• Lavar os pés diariamente, com água e sabão neutro. Enxugar bem os pés, 
principalmente entre os dedos;

• Passar hidratante nos pés, para amaciar a pele, principalmente após o banho, 
evitando passar entre os dedos;

• Não utilizar sapatos apertados, de bico fino e de salto;
• Não andar descalço, evitar sandálias abertas e chinelos ao sair de casa ou 

andar por locais de risco de machucar (quintal, obras, dentre outros);
• Antes de calçar os sapatos sempre olhar se não há nada dentro que possa 

machucar os pés (meias, pedras, insetos);
• Não realizar escalda pés, a água quente pode não ser percebida por causa da 

perda de sensibilidade dos pés, e isso pode causar queimadura da pele;
• Optar por calçado com parte da frente com 2 cm e de trás com inclinação de 

salto (Figura 12), que tragam conforto e que não apertem os pés.

Figura 11. cortar as unhas de forma reta. Figura 12. Calçados adequados para 
pessoas com diabetes.

FIQUE ATENTO
A pele do idoso exige cuidados diários e muita atenção familiar e do cuidador para 
avaliação e prevenção do risco de aparecimento de lesões. Além disso, o cuidador 

tem papel fundamental na promoção e manutenção do conforto e bem-estar do idoso, ao 
auxiliar na higiene corporal e do ambiente.
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A 
polimedicação é o uso concomitante de vários medicamentos (consumo roti-
neiro ou simultâneo de quatro ou mais medicamentos), e tem sido comum nos 
idosos, principalmente devido a prevalência de doenças crônicas nessa fase da 

vida. Assim, deve haver uma atenção especial a interações medicamentosas, uso de 
medicamentos inapropriados e aumento das reações indesejáveis devido ao uso de 
medicação em idosos (SOUTO; PIMENTEL, 2018).  

Medicamentos inapropriados são conceituados quando os riscos do seu uso su-
peram os benefícios ou prescrição de medicamentos contra indicados em idosos, 
ou princípio ativo que não deve ser administrado no idoso, ou que sendo adequa-
do, foi prescrito numa dose excessiva ou para um tempo superior ao indicado (SAN-
TIS 2009; BEERS, 1991).

Vale lembrar que a população idosa é a maior consumi-
dora de fármacos. Os fármacos mais comuns utiliza-
dos pelos idosos são: psicofármacos, anti-hiper-
tensivos, anticoagulantes, antidislipidêmicos, 
antiácidos, antiasmáticos, hormonas da tireoi-
de e insulinas, dentre outros (SOUTO; PIMEN-
TEL, 2018). Além disso, os fatores sociais como 
baixo nível educacional e viver em áreas rurais 
são importantes elementos a serem considera-
dos, pois, interferem no uso correto e seguro dos 
medicamentos (GIMENES et al., 2020).

Segurança do paciente e 
medicação sem dano: o uso seguro 
de medicamentos em idosos
Andréia Guerra Siman 
Simone Graziele Silva Cunha
Luciene Muniz Braga
Daniele Dias Louzada
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O cuidador de idosos deve ficar atento:
• Ao aumento repentino do uso de medicamentos; 
• À ocorrência de automedicação;
• A duplicidade terapêutica (administração do mesmo 

fármaco) por consultar com diversos médicos no 
mesmo período;

• A identificação de reações adversas (resposta 
indesejável a um medicamento);

• Orientar sempre a evitar a auto medicação;

O uso da polimedicação tem desfechos indesejáveis na saúde da pessoa idosa, 
entre eles, pode-se citar o alto risco de interações medicamentosas, a redução da 
capacidade funcional, o declínio cognitivo, as iatrogenias medicamentosas, as hos-
pitalizações frequentes e até mesmo o óbito (BEZERRA, 2021).

Outras reações adversas mais comuns são a hipotensão, as hemorragias, a hipo-
glicemia, o delirium, a letargia e a bradicardia. Neste sentido, o tema do uso seguro 
de medicamento é um dos eixos relacionados à segurança do paciente. Ademais, o 
ato da tomada de medicação é um ato complexo e vulnerável que envolve as etapas 
de prescrição, comunicação, dispensação, administração e acompanhamento clíni-
co (SOUTO; PIMENTEL, 2018; BEZERRA, 2021).  

Nesses casos, é importante que os cuidadores tenham inseridos em sua rotina, 
o hábito de registrar todas as respostas à terapia medicamentosa e apresentar ao 
médico durante as consultas clínicas.

Um alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que mais da metade de 
todos os medicamentos são prescritos, dispensados ou vendidos inadequadamen-
te, e que, aproximadamente 50% de todos os pacientes não utilizam corretamente 
os fármacos (OMS, 2012). Assim, a atenção do cuidador deve estar com a leitura 
atenta da prescrição,  armazenamento, e a utilização e administração dos fármacos, 
itens de prioridade ao pensarmos em segurança e atenção ao idoso. 

A atenção com o idoso demenciado deve ser redobrada pelo cuidador, pois se 
trata idoso com capacidade reduzida de habilidades e de memória, necessárias 
para administrar seus medicamentos (CHAVES SÁ, 2006).

Uma ferramenta sugerida pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2012) au-
xilia no engajamento do paciente ou cuidador, visando a segurança da medicação, 
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com cinco momentos-chave que podem reduzir o risco de danos associados ao uso 
de medicamentos: ao iniciar um medicamento; ao fazer uso do medicamento; ao 
introduzir um medicamento; ao revisar o medicamento; e ao descontinuar o me-
dicamento. Essa ferramenta visa capacitar os pacientes, seus familiares ou cuidado-
res a se envolver no cuidado.

	Qual é o nome deste medicamento e para que ele serve?
 Quais são os riscos e possíveis efeitos colaterais?
 Existe outra forma de tratar minha condição?
 Eu já falei para o meu médico/profissional de saúde sobre 

minhas alergias e outras condições de saúde?
	Como devo armazenar este medicamento?

 Quando devo usar este medicamento e quanto devo 
usar de cada vez?

 Como eu devo usar o medicamento?
 Há algo relacionado a alimentos e bebidas que eu 

deva saber enquanto uso este medicamento?
 O que devo fazer se eu esquecer de usar uma dose 

deste medicamento?
 O que devo fazer se eu tiver efeitos colaterais?

 Eu realmente preciso de outro medicamento?
 Eu já falei para o meu médico/profissional de saúde sobre 

os medicamentos que eu já estou usando?
 Este medicamento pode interagir com meus outros 

medicamentos?
 O que devo fazer se eu suspeitar de uma interação?
 Eu serei capaz de usar vários medicamentos corretamente?

 Eu mantenho uma lista de todos os meus medicamentos?
 Por quanto tempo eu devo tomar cada medicamento?
 Estou tomando algum medicamento que eu não 

preciso mais?
 Algum profissional de saúde verifica meus 

medicamentos regularmente?
 Com que frequência meus medicamentos devem ser 

revisados?

 Quando eu devo parar cada medicamento?
 Algum dos meus medicamentos não deve ser parado 

repentinamente?
 O que devo fazer se meu medicamento acabar?
 Se eu tiver que parar meu medicamento devido a um 

efeito indesejável, onde devo notificar isso?
 O que devo fazer com medicamentos que sobraram ou 

venceram?

Adaptado de OMS, 2012.
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O cuidador de idoso também para obter mais segurança na hora de administrar 
medicação, observando os nove certos da administração de medicamentos, suge-
rido pela Anvisa (2013): idoso certo, droga certa, via certa, dose certa, hora certa, 
anotação certa, ação certa, forma/apresentação certa e resposta certa (monitora-
mento de eventos adversos– farmacovigilância).

Diante da apresentação dos noves certos, é importante destacar alguns cuida-
dos como: certifique-se que a receita pertence realmente ao idoso, assim, constará 
o nome do paciente e a data de nascimento. Em seguida, confira se o nome do 
medicamento que irá administrar é o mesmo que está na receita, verifique a via de 
administração, se possui os materiais necessários, a técnica mais adequada, veja se 
a dose que será administrada está de acordo com a receita médica.

É importante verificar a data de validade do medicamento e, para ajudar nes-
sa ação, sugere-se manter os medicamentos nas embalagens originais, assim, terá 
melhor controle da data de validade, bem como evitará que os medicamentos se 
misturem. Observe qualquer mudança no medicamento: cor, mancha ou cheiro es-
tranho.

Os 9 certos Os 9 certos 
da medicaçãoda medicação

1. Paciente certo

2. Medicação certa

3. Via certa

4. Dose certa

5. Hora certa

6. Prescrição certa

7. Registro e chegagem certos

8. Forma certa (apresentação do 
medicamento)

9. Resposta certa (atentar para a melhora 
do paciente)
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Em caso de qualquer dúvida ou necessidade de ajuda, procure sempre um pro-
fissional como o enfermeiro, médico ou farmacêutico. Eles serão capazes de expli-
car os procedimentos e ajudar na organização da medicação.

Guarde o medicamento em um local apropriado de preferência em lugares secos 
e frescos, livre de luz solar intensa e umidade, lugares seguros e específicos para 
este fim, fora do alcance de crianças e animais. Não devem ser guardados juntos 
de produtos de limpeza, perfumarias e alimentos. Recomenda-se evitar guardar os 
medicamentos em armários de banheiro e ao lado de filtro de água, geladeiras e 
freezers devido a serem locais úmidos e micro-ondas, televisores e outros equipa-
mentos que transmitem calor. As características e propriedades dos medicamentos 
estão ligadas as condições com que são armazenados (BRASIL, 2008; BORJA-OLIVEI-
RA, 2013).

Sugere-se que os materiais e medicamentos de curativos (pomada, gaze, luva, 
faixa, soro fisiológico e outros) sejam guardados separados dos outros medicamen-
tos em uma caixa com tampa. Os materiais e medicamentos utilizados para nebu-
lização devem ser guardados secos em uma caixa com tampa. Porém, que não seja 
de madeira e nem papelão porque favorece a formação de fungos (BRASIL, 2008).

Para garantir uma técnica de administração de medicamentos mais segura, 
sugere-se que o cuidador esteja tranquilo, sem fonte de interrupção e distração 
(conversa, telefone, televisão e rádio). Além disso, caso o ambiente esteja escuro é 
necessário ascender a luz (BRASIL, 2008).

Ressalta-se que o cuidador deve buscar informações sobre possíveis alergias 
medicamentosas antes de expor o idoso a uma medicação, com isso, irá evitar o 
desencadeamento de sinais e sintomas indesejáveis que podem variar dependendo 
do mecanismo imunológico e do órgão acometido, por exemplo: erupção cutânea, 
prurido, febre, edema, queda da pressão arterial, obstrução de vias aéreas, choque 
anafilático, síndrome de Stevens-Johnson, dentre outros (NEGAO-DIAS et al, 2004).

Pacientes sensibilizados podem reagir mesmo diante de doses mínimas. É im-
portante dizer que as reações alérgicas podem ocorrer imediatamente após a admi-
nistração do fármaco ou até 48 horas após. Caso ocorra reação alérgica é indispen-
sável encaminhar o idoso imediatamente para uma unidade de saúde, interromper 
tratamento (NEGAO-DIAS et al, 2004).

O cuidador deve sempre informar ao idoso quais medicamentos serão administra-
dos e quais suas reações adversas. A reação adversa é uma consequência deletéria 
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ocasionada pelo uso de um medicamento que foi utilizado em doses normalmente 
utilizadas para profilaxia ou tratamento de uma enfermidade. Muitas reações adver-
sas podem ser confundidas com doenças geriátricas como: confusão mental, inconti-
nência urinária, peristaltismo diminuídos, fraqueza, alterações no sono, déficit cogni-
tivos, ansiedade, delírio e esquecimento (FREITAS; PY, 2016). Esse fato pode provocar 
a negligência das reações adversas ou a sobreposição de medicamentos. 

A cascata iatrogênica ocorre quando uma reação adversa de uma mediação é 
interpretada como uma nova condição de doença, sendo tratado com um novo 
medicamento (NUNES, 2021). O não reconhecimento de uma reação adversa leva 
a um tratamento inapropriado em vez da suspensão do medicamento, o que pode 
ocasionar exposição do paciente a outros riscos relativos à medicação. Para evitar 
essa situação, diante da presença de um novo sintoma durante um tratamento de-
ve-se pensar nos eventos adversos do fármaco.

Se o idoso realiza a medicação sem a presença do cuidador, para não esquecer 
de tomar seus medicamentos, vale a pena sempre deixar a receita visível, e próximo 
do medicamento. Pode se criar uma lista com os horários e as doses de cada me-
dicamento que deve ser tomado ao longo do dia. Em forma de lembrete, esta lista 
pode ser colocada na porta da geladeira, na porta de um armário ou guarda-roupa 
ou um lugar bastante visível, a escolha do idoso. Pode ser utilizado figuras, letras 
grandes, cores de alerta, para dias da semana e horário, além de símbolos como sol 
para a manhã, prato com talheres para a tarde (que indica o almoço) e lua para a 
noite, facilitando para aqueles que tem déficit de visão ou não sabem ler.

Há no mercado caixas de porta-medicação que favorecer o uso correto da medi-
cação, mas também podem ser feitas com mate-
rial de papelão. Essas caixas possuem divisórias 
e podem ser divididas em períodos do dia bem 
como por dia da semana por dias da semana. 
(BRASIL, 2008). Além dessa estratégia, 
tem-se o porta-comprimido, a associa-
ção de uma atividade ou evento com o 
momento de tomar a medicação, 
calendário, des-
pertador, tabe-
las e bilhetes.
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Pontos importantes relacionados ao porta-comprimido (BORJA-OLIVEIRA, 2013):
• Deixar somente a quantidade suficiente para 24 horas;
• Evitar a exposição solar quando transportados em bolsos, bolsas e dentro de 

automóveis;
• Preservar as embalagens originais dos medicamentos.

Outros instrumentos utilizados são os cortadores de comprimidos usados para 
dividir comprimidos em duas ou quatro partes iguais e facas caseiras. A divisão do 
comprimido pode resultar em esfarelamento e comprometer a administração da 
dose correta e elevando o risco de toxicidade devido a administração de dose fora 
do limite prescrito. Recomenda-se o uso do cortador somente quando a dose do 
medicamento não está comercialmente disponível e assim, for prescrita pelo médi-
co, visto que pode implicar na perda da eficácia do tratamento ou elevar o risco de 
efeitos adversos (BORJA-OLIVEIRA, 2013).

Durante uma consulta com um profissional de saúde recomenda-se levar todos 
os medicamentos para revisar, informar e investigar a presença de efeitos adver-
sos, questionar sobre o uso de medicamentos e confirmar, estimular horários fixos, 
pois os medicamentos devem ser realizados na hora prescrita, assim, é importante 
evitar atrasos e evitar ministrar medicamentos nos horários em que o idoso dorme 
(para não interferir na qualidade do sono) e a compreensão do paciente através da 
escuta qualificada, bem como respeitar os intervalos das doses  (LEAL et al., 2020).

É importante promover a autonomia do idoso e inseri-lo no processo de cuidar, 
garantindo o direito de exercer sua vontade e liberdade de escolha, para isso, é essen-
cial o fornecimento de informações sobre o tratamento, diagnóstico e medicamentos, 
bem como entender suas crenças e intencionalidades. Entende-se que um paciente 
informado sobre seus medicamentos será uma barreira para prevenir erros.

O cuidador deve buscar ouvir as necessidades e construir maneiras conjuntas e 
estratégias que sejam adequadas a cada paciente, para isso é fundamental estreitar 
o vínculo, estar disposto a ouvir e transformar as dificuldades relatadas em possibi-
lidades de modificar o cuidado.

Alguns aplicativos voltados para a saúde são utilizados para auxiliar nos medica-
mentos por meio dos smartphones. Assim, sinalizam os horários que os remédios de-
vem ser administrados, lembram a dose correta, orientam sobre os efeitos colaterais, 
avisam sobre interações medicamentosas, histórico das medicações já cadastradas, 
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lembretes sonoros, relatórios de progresso, listagem dos medicamentos, cálculo dos 
intervalos de tempo entre as doses e mapas indicando as farmácias públicas e priva-
das mais próximas. Alguns possibilitam a ferramenta de comendo de voz para facilitar 
a utilização pelos idosos (AMORIM et al, 2018; SOUZA; SILVA, 2016). 

Esses aplicativos são capazes de estimular a coparticipação do paciente estimu-
lando sua independência e autonomia, podem trazer 
contribuição para maior e correta adesão ao tra-
tamento uma vez que os aplicativos podem 
ser supervisionados e programados pelo 
cuidador e familiar, além de conter infor-
mações que facilitam o atendimento pelo 
profissional de saúde (SOUZA; SILVA, 2016).

Outras estratégias:
• Realizar ligações telefônicas para que os idosos possam se lembrar de expe-

riências colocadas em prática em outro momento, se lembrar da medicação 
dentre outros alertas;

• Colocar a receita junto a caixa de medicação para facilitar consultar em casos 
de dúvidas ou para apresentá-la a um profissional da saúde;

• Medicamentos que não são mais utilizados pelo idoso podem ser devolvidos 
a Unidade de Saúde;

• Caso o idoso esteja fazendo uso de produtos naturais como chás de plantas 
medicinais a equipe de saúde deve ser alertada, pois alguns deles podem 
modificar a ação do medicamento;

• Confira se o idoso possui a quantidade de medicamentos necessários para a 
semana ou se é necessário solicitar novos medicamentos na unidade (Nunca 
espere o medicamento acabar para providenciar nova receita, para comprá-
-lo ou buscá-lo na unidade de saúde)

• É importante ter controle de todos os medicamentos;
• A maioria dos medicamentos são administrados com água e não fazem efeito 

se forem tomados com leite;
• A insulina, deve ser guardada dentro da geladeira, mas não deve ser congelada;
• Lembrar sempre de higienizar as mãos antes de manusear qualquer medica-

mento.
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Orientações

Faça uma leitura cuidadosa e quantas vezes necessárias da receita do medica-
mento, identifique se a letra é legível, certifique se das siglas e tenha certeza da 
compreensão de todo o conteúdo. Na dúvida recorra ao profissional que a pres-
creveu. Dependendo do fármaco, os erros por ilegibilidade podem ser graves, e até 
fatais (ISPM, 2015). A ilegibilidade e a falta de dados na prescrição podem inviabili-
zar a conferência segura durante a administração por parte do cuidador ou familiar.

Outro alerta relativo ao uso de medicação estão os riscos de quedas e de fra-
turas em idosos. Este risco está associado ao uso prolongado benzodiazepinas de 
longa ação e a outros psicotrópicos e fármacos com propriedades anti-colinérgicas. 
O uso de múltiplas medicações para tratar co-morbilidades aumenta também o ris-
co de quedas, provavelmente em relação com o aumento do uso de determinadas 
classes específicas de ação central e cardiovascular (SANTIS,2009).

Os medicamentos inapropriados são aqueles cujo riscos adversos ou a falta de efi-
cácia terapêutica e produzir efeitos prolongados podem superar os benefícios de saú-
de. Esses medicamentos podem trazer consequências clínicas para o idoso e produzir 
efeitos prolongados, afetando o organismo da pessoa idosa (BURCI, 2014). O Quadro 
1 aborda alertas de problemas associados a medicações e grau de severidade.

Dentre os medicamentos considerados inapropriados estão: agentes sedativos, 
antidepressivos, anti-inflamatórios não esteroides, hipoglicemiantes orais, analgé-
sicos, inibidores de agregação plaquetária, cardiovasculares, relaxantes musculares, 
antiespasmódicos, antieméticos e anti-histáminico. (MALAGUTTI, 2013; ISMP, 2017). 

A escolha do medicamento adequado é primordial na prevenção de eventos 
adversos como: quedas, fraturas, confusão, sangramentos gastrointestinais, consti-
pação, insuficiência cardíaca, depressão, déficit cognitivo e disfunção renal. Assim, 
diante da prescrição de alguma classe de medicamentos inapropriado, é importan-
te que o cuidador se atente aos possíveis eventos adverso e busque alternativa para 
prevenir agravos (ISMP, 2017). 

A utilização da terapêutica adequada é de grande valia, mas nem todos medicamen-
tos que são comercializados são próprios para serem utilizados com os idosos, mesmo 
entre os apropriados é importante avaliar a necessidade de ajuste de dose para evitar 
gastos excessivos com inúmeros medicamentos e prevenir internações desnecessárias, 
bem como para assegurar a qualidade de vida a esses pacientes (MALAGUTTI, 2013).
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Os idosos sofrem mudanças fisiológicas que impactam na farmacocinética e na 
farmacodinâmica dos medicamentos. Com relação a farmacocinética podemos citar 
a redução da secreção ácida do estômago, diminuição da motilidade de esvaziamen-
to gástrico e intestinal, menor capacidade de absorção das células, absorção hepá-
tica diminuída e eliminação renal reduzida. Esses fatores podem ocasionar maior 
fração livre do medicamento no plasma, prolongamento da meia-vida dos fármacos 
e probabilidade de causar efeitos tóxicos (FREITAS; PY, 2016; MALAGUTTI, 2013).

A alteração da farmacodinâmica está atrelada as mudanças fisiológicas que im-
pactam na farmacocinética. Assim, as modificações afetam os mecanismos de ação 
e metabolização dos medicamentos o que gera o aumento da suscetibilidade dos 
idosos, desse modo, uma das características clinicas mais importantes da popula-
ção idosa é o fato de atingirem os efeitos adversos das medicações com concentra-
ções mais baixas em comparação com indivíduos jovens (MALAGUTTI, 2013).

Levando em consideração a farmacodinâmica e a farmacocinética deve-se pen-
sar em que tipo de medicação está sendo consumida, revisões clínicas periódicas 
dos medicamentos (como e quando deverão ser reavaliadas), compreender as ins-
truções da medicação (cálculos e dosagens), uso com cautela e monitoração cons-
tante (MALAGUTTI, 2013).

 
O que não se deve fazer na medicação:
• Diminuir a dose devido a efeitos colaterais observados sem a prescrição ou 

orientação médica;
• Dividir comprimido para facilitar a administração;
• Realizar ajustes de doses (aumentar ou diminuir);
• Promover uso de medicamentos sem prescrição médica;
• Achar que a reação adversa é natural e necessária (minimizar o efeito do 

dano causado);
• Não forneça ao idoso medicamentos que foram prescritos para outras pesso-

as (sempre de forma individualizada e nunca compartilhada.);
• Não administrar medicamentos com chás, sucos e refrigerantes;
• Não se deve triturar ou amassar cápsulas e drágeas (apenas com exceção médica);
• Não utilize utensilio doméstico para medir soluções como xaropes;
• Não jogue medicamentos na lixeira ou vaso sanitário (devolva a farmácia, 

drogarias e instituições de saúde)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente capítulo propõe orientações e alertas de segurança para o cuidador 
ou familiar cuidador de idosos. A segurança da pessoa idosa depende do geren-
ciamento de riscos relacionados à terapia medicamentosa, dessa forma, a polifar-
mácia deve ser considerada de grande impacto na qualidade de vida do idoso. O 
idoso deve se apropriar de orientações e dinâmicas para fazer uso de sua própria 
medicação,  elevando  sua  autonomia  e  educação  em  saúde, com estratégias que 
possam reduzir o uso inapropriado dos fármacos. O cuidador ou familiar deve ser 
engajado nesse processo a fim de garantir o uso seguro das medicações. 
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A
s doenças respiratórias afetam pessoas de todas as idades, mas devemos ter 
atenção especial em relação às pessoas idosas, que podem apresentar qua-
dros graves e sinais e sintomas diferentes dos da maioria das pessoas mais 

jovens. Neste capítulo, vamos entender quais são as principais diferenças entre 
resfriado, gripe, pneumonia e COVID-19; conhecer os sinais e sintomas específicos 
dessas infecções respiratórias em pessoas idosas e saber quais cuidados podem ser 
oferecidos à pessoa idosa em domicílio para prevenir o adoecimento e as compli-
cações dessas infecções respiratórias. 

VOCÊ SABE QUAL A 
DIFERENÇA ENTRE 
GRIPE E RESFRIADO?

Na época do inverno 
é mais comum a pessoas 
terem febre, dor no corpo, 
espirros e tosse. Será que é gripe 
ou resfriado?  Afinal, existe alguma 
diferença entre as duas? 

Cuidados específicos na 
pessoa idosa sobre as 
doenças respiratórias
Katiusse Rezende Alves

CAPÍTULO 8
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Quadro 1. Principais diferenças entre gripe e resfriado

Gripe Resfriado

O que causa? Vírus influenza 
Diversos tipos de vírus.  Adenovírus e 
rinovírus são os mais comuns

O que a gente sente?
Febre alta (>38,5), dor intensa no 
corpo, tosse, dor de garganta, dor 
de cabeça e cansaço/mal estar

Nariz escorrendo, nariz entupido, fe-
bre baixa OU ausente, tosse e espirros
Sintomas mais brandos que aco-
metem, sobretudo, as vias aéreas 
superiores (o nariz, cavidades nazais, 
faringe e laringe).

Quando costumam 
aparecer os primeiros 
sintomas?

Em média quatro dias após o con-
tato com pessoa contaminada e 
pode durar mais de uma semana.

Duram 2 a 4 dias

O que pode acontecer 
se piorar?

Pneumonia, morte Otite, sinusite, faringite

Qual é mais grave? X

Como a gente “pega”?

1) Gotículas de saliva do indivíduo 
infectado entram em contato com 
as vias aéreas de outra pessoa 
(por meio de espirro, beijos, 
tosse…)
2) Objetos/superfícies contami-
nados 

1) Gotículas de saliva do indivíduo 
infectado entram em contato com as 
vias aéreas de outra pessoa (por meio 
de espirro, beijos, tosse…)
2) Objetos/superfícies contaminados 

Onde a gente “pega”?

Em qualquer lugar, porém é mais 
provável em lugares fechados 
como escolas, transporte coletivo 
e ambientes de trabalho.

Em qualquer lugar, porém é mais 
provável em lugares fechados como 
escolas, transporte coletivo e ambien-
tes de trabalho.

Quando a gente “pega”? Outono e inverno O ano todo

E quais são os principais cuidados para 
prevenção da gripe e do resfriado?

• Lavar as mãos;
• Limpar o nariz com lenço descartável (ou lavar);
• Cobrir o nariz e a boca com o braço ao tossir ou espirrar;
• Não compartilhar objetos de uso pessoal;
• Evitar aglomerações e preferir ambientes bem ventilados;
• Manter uma alimentação saudável;
• Praticar atividades físicas;
• Ter uma boa qualidade no sono;
• Evitar bebida alcoólica e parar de fumar;
• Pessoas com mais de 60 anos devem se vacinar anual-

mente contra a gripe.

Adaptado de https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/07/campanha-contra-gripe-supe-
ra-meta-de-vacinacao-do-publico-alvo
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Quem tem mais facilidade de “pegar” 
alguma infecção respiratória?

Como nós melhoramos 
da gripe e do resfriado?

Como funciona o tratamento 
da gripe e do resfriado?

• Crianças;
• Pessoas idosas;
• Pessoas com doenças crônicas (problemas de 

pressão e coração, diabetes, problemas de 
rins, doenças que diminuem a imunidade);

• Gestantes.

• O próprio corpo com o tempo produz anticorpos que eliminam os vírus da gripe 
ou do resfriado.

• Nos casos de gripe, nem sempre o organismo consegue combater a 
infecção, portanto quando ocorre um agravamento do quadro da gripe é 
preciso procurar um serviço de saúde.

Na gripe e no resfriado podemos fazer repouso, nos 
alimentar bem e ingerir líquidos. Podem ser usados 
também analgésicos e antitérmicos prescritos por um 
médico. Nos casos mais graves (como a pneumonia), 
além de analgésicos e antitérmicos podem ser 
necessárias outras medicações conforme indicação e 
até internação hospitalar.

LEMBRE-SE
As frutas, verduras e legumes são ricas em substancias que nos protegem. 
Consumir esses tipos de alimentos faz reduzir o risco tanto de infecções, 

como a gripe, os resfriados e a COVID-19 quanto de certos tipos de câncer, de doenças 
do coração e vasos sanguíneos, de diabetes, de hipertensão arterial e de obesidade. 
Portanto, mantenha uma alimentação saudável!
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O frio causa gripe e resfriado?

Então, o que ocorre durante 
o outono-inverno?

NÃO!

O ar mais frio e seco da época do inverno 
resseca as secreções das nossas vias 
respiratórias, dificultando o transporte do 
muco das vias aéreas inferiores para as 
superiores. Essas secreções são mecanismos 
protetores, pois ao serem expelidas levam 
consigo muitos microrganismos infecciosos 
presentes nas nossas vias aéreas. Além disso, 
as pessoas costumam permanecer em locais 
fechados e pouco ventilados e isso facilita 
a propagação do vírus de uma pessoa para 
outra.

É um tipo de inflamação que 
afeta os pulmões geralmente 
causada por uma infecção. 
Esta infecção pode ser causada 

por bactérias, vírus ou fungos. 
A pneumonia pode começar com 

uma simples gripe ou resfriado que 
não é bem tratado, a imunidade (defesas) da pessoa 
pode diminuir e ela desenvolver uma pneumonia.

O que é a 
pneumonia?

QUAIS SÃO AS DEFESAS DO ORGANISMO?
Inicialmente, muco, cílio, macrófagos e neutrófilos (capturam 
e digerem invasores), depois anticorpos. Sem essas defesas do 
organismo para barrar e proteger o pulmão do indivíduo, diferentes 
tipos de bactérias, vírus ou fungos podem se infiltrar nos alvéolos 
pulmonares e provocar a inflamação da pneumonia.

As bactérias que mais causam a pneumonia são chamadas Streptococcus pneumoniae 
OU pneumococo. Elas possuem esse nome porque são bactérias esféricas enfileiradas 
e já residem, naturalmente, nas vias respiratórias superiores (narinas, cavidade nasal, 
faringe e laringe).
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A pneumonia é contagiosa?

Como a gente “pega” 
pneumonia?

Quais pessoas fazem parte do 
grupo de risco para pneumonia?

De modo geral a pneumonia não é contagiosa e nem transmissível.

Através da aspiração de gotícula de conteúdo/secreção do 
nosso nariz e da nossa garganta que caem no brônquio/
pulmões, principalmente, durante o sono.

• Pessoas acamadas;
• Pessoas com outras doenças: problemas de 

coração, de rins e doenças dos pulmões, 
diabetes, alcoolismo, AIDS, tabagismo, 
hepatopatias, neoplasias; 

• Pessoas que ficam muito tempo 
hospitalizadas.

Mas se liga nas dicas! Mesmo se alguém tossir na 
nossa frente, só é possível “pegar” a pneumonia caso os 
mecanismos de defesa do nosso corpo falhe, como em 
casos de pessoas que tem câncer, desnutrição, doença 
pulmonar prévia ou de outro órgão, doenças que afetam a 
imunidade.

Diferente da gripe e da COVID-19 que são muito 
infectantes, a pneumonia só vai ser transmitida por 
inalação (quando alguém tosse por exemplo) em casos de 
bactérias ou os vírus muito agressivos (como o corona 
vírus) em que poucos microrganismos chegam ao pulmão, 
mas causam infecção.

FIQUE LIGADO NA DICA!
Em pessoas idosas, principalmente, as 
acamadas, as que tenham saúde frágil 

pode entrar maior quantidade de secreção nos 
brônquios/pulmões, pois as pessoas idosas têm 
mais dificuldade de tossir e vomitar e a glote 
pode não funcionar direito.
 



89

CAPÍTULO 9

Cuidados específicos na pessoa idosa sobre as doenças respiratórias

Cuidando em casa: guia básico de cuidados ao idoso

O que sentimos quando 
estamos com pneumonia?

Como nós melhoramos da 
pneumonia?

Como podemos prevenir?

• As pessoas adultas podem sentir: febre, tosse com secreção, 
mal-estar geral, dor no peito, pode ficar mais grave, 
principalmente se a pessoa tiver outras doenças (crônicas);

• Nas pessoas mais idosas, os sinais/sintomas podem ser 
diferentes e elas podem ter: falta de apetite (hiporexia), confusão 
mental, desidratação, desidratação e pode ficar mais grave, 
principalmente se a pessoa tiver outras doenças (crônicas). 

O corpo vai tentar se defender, com o tempo produz 
anticorpos que matam as bactérias, os vírus ou os fungos. 
Entretanto, quando a pessoa está com pneumonia é preciso 
procurar um serviço de saúde e tomar remédios (antibióticos).

• Vacinando contra gripe (pessoas acima 
de 60 anos);

• Vacinando pneumocócica (pessoas 
acima de 60 anos não vacinadas 
contra pneumococo, acamadas ou 
que vivem em instituições fechadas 
(casas geriátricas, hospitais, unidades 
de acolhimento/asilos e casas de 
repouso);

• Se possível evitar imobilização 
prolongada;

• Se possível manter a cabeceira a 30°;
• Tomar antibiótico só quando prescrito;
• Realizar higiene oral;
• Lavar as mãos antes de tocar nariz, 

boca, olhos;
• Manter uma alimentação saudável;
• Realizar atividade física por pelo 

menos 150 minutos por semana;
• Evitar bebida alcoólica.
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E a COVID-19 o que é?

O que significa COVID-19?

O que é a Síndrome Gripal?

A COVID-19 é contagiosa?

O que a pessoa sente quando 
está com COVID-19?

É uma doença causada por um vírus chamado SARS-CoV-2. 
O SARS-Cov-2 faz parte de uma grande família de vírus 
chamada coronavírus.

COrona VIrus Disease: que dizer doença do coronavírus 

19: o novo coronavírus foi descoberto em 31/12/19

É uma infecção em que a pessoa tem pelo menos dois dos seguintes sintomas: 
sensação febril ou febre associada a dor de garganta, dor de cabeça, tosse, nariz 
escorrendo. 

Sim, ela é muito contagiosa. A transmissão pode ocorrer 
por meio do contato com o vírus presente em gotículas 
de secreção como saliva e secreção do nariz (catarro) que 
são disseminados pelo ar por meio da tosse, dos espirros, ou 
através do contato com objetos contaminados como maçanetas 
ou de apertos de mãos. A medida de maior prevenção é a 
higienização das mãos.

Os sintomas mais comuns são:
• Calafrios
• Dor de garganta
• Dor de cabeça
• Tosse
• Nariz escorrendo (coriza)
• Perda de olfato (anosmia)
• Alteração do paladar (ageusia)
• Náuseas/vômitos/diarreia
• Cansaço (astenia)
• Diminuição do apetite (hiporexia)
• Falta de ar (dispneia) 

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um resfriado a uma Síndrome Gripal-SG 
ou até uma pneumonia grave.

Nas pessoas mais idosas os sintomas 
podem ser diferentes e elas podem 
apresentar também: 
• Febre: pode não ter febre, ter febre 

baixa ou hipotermia < 35º
• Desmaio
• Confusão mental 
• Muito sono
• Falta de apetite
• Irritabilidade
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Aplique o sabão.
Esfregue a palma

das mãos.
Esfregue as 

costas das mãos.
Esfregue entre 

os dedos.

Esfregue as costas 
dos dedos nas 

palmas das mãos.
Esfregue os 
polegares.

Lave as unhas e as 
pontas dos dedos.

Enxague bem as mãos 
para tirar todo o sabão, 
e seque suas mãos com 

uma toalha de papel 
descartável.

Lavagem correta das mãos

O que fazer para se proteger e as 
outras pessoas da COVID-19? 
• Lavar as mãos mais vezes no trabalho, após tocar superfícies, maçanetas, telefones etc;
• Álcool absoluto não mata o vírus! (Diluir: 700 ml de álcool para 300ml de água);
• A parte externa da máscara é contaminada – não tocá-la;
• Manter a distância das pessoas, 1-2 metros;
• Fazer uso de máscaras de acordo com as recomendações locais;
• Higienizar o celular e objetos de uso frequente;
• Separar objetos de uso pessoal: talheres, pratos, copos e toalhas;
• Manter janelas abertas, evitar ventilador e ar condicionado;
• Manter os ambientes limpos;
• Oferecer álcool 70% para visitas, entregadores, etc;
• Se possível retirar os sapatos antes de entrar em casa;
• Ficar em casa se observar algum sintoma, principalmente, quando trabalha com 

pessoas idosas ou com doenças crônicas;
• Usar máscara ao sair de casa.
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N
este capítulo abordaremos o tema dos cuidados paliativos, com foco no seu 
conceito e em alguns mitos que os cercam, indivíduos que são o público alvo 
destes cuidados e as doenças e sintomas que mais os acometem, além de 

apresentar as práticas comumente utilizadas em cuidados paliativos. 

O QUE SÃO CUIDADOS PALIATIVOS?

Todos os anos, por volta de 40 milhões de pessoas precisam de cuidados palia-
tivos; destas, aproximadamente 78% residem em países de baixa ou média renda, 
ou seja, grande parte das pessoas que necessitam destes cuidados não tem acesso 
a eles (WHO, 2020). 

Os cuidados paliativos buscam a manutenção da qualidade de vida dos indiví-
duos e suas famílias por meio da prevenção e do alivio do sofrimento psicológico, 
físico, social e espiritual, da detecção precoce, avaliação ágil e tratamento de dor e 
outros sintomas, sendo uma série de cuidados fornecidos por diferentes profissio-
nais ao paciente e sua família. Ao mesmo tempo que a família presta os cuidados 
paliativos ao seu ente, também recebe este cuidado da equipe de saúde, de forma 
que consiga se instrumentalizar para o cuidado e para as relações familiares. Este 
cuidado permanece também após a morte do indivíduo, com o auxílio e aconselha-
mento no luto da família (ANCP, 2012; WHO, 2014; WHO, 2020).  

Cuidados 
paliativos

Diego Henrique Silveira Ramos
Erica Toledo de Mendonça

CAPÍTULO 9
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No imaginário popular, quando se fala em cuidados paliativos, pensa-se em 
uma morte que está próxima, paciente terminal com poucos dias de vida, sofri-
mento e dor. Os cuidados paliativos são cercados de mitos que podem influenciar 
na adesão ao tratamento e também podem aumentar o sofrimento das famílias 
e seus entes. Algumas das inverdades consistem em dizer que cuidado paliativo é 
para “uma pessoa em estágio terminal e fora das possibilidades terapêuticas”, ou 
seja, no imaginário das pessoas o paciente que não tem mais “salvação” ou nada 
que possa ser feito por ele, no qual frases como “não se tem mais o que fazer pela 
pessoa” são comuns (NEIVA, 2018).  

Ainda, os cuidados paliativos não consistem em apenas segurar a mão do pa-
ciente ao final de sua vida e dizer coisas bonitas ou apenas sedar as pessoas; estes 
cuidados ultrapassam estas questões e significam proporcionar tempo de vida signi-
ficativo, de qualidade e sem sofrimento aos pacientes e suas famílias (NEIVA, 2018). 

Porém, ao contrário desta visão, os cuidados paliativos vão contra todas essas 
questões, pois prezam pela qualidade de vida, manejo da dor, autonomia do pa-
ciente e pela união familiar diante de uma doença que ameace a vida, prezando 
pelo maior conforto e dignidade ao paciente (Figura 1). 

qualidade
de vida

manejo
da dor

autonomia
união 

familiar

Figura 1. Alguns princípios dos Cuidados Paliativos.
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O termo Paliativo vem do latim palliare, que significa proteger, amparar, cobrir, 

abrigar, e nesta perspectiva está relacionado ao ato de cuidar e não somente curar. 
Nos cuidados paliativos sempre existe algo a ser feito pelo indivíduo, mesmo que as 
possibilidades de cura não existam (SANTOS, 2009).

CUIDADOS PALIATIVOS: PARA QUEM?

Estes cuidados consistem em uma série de estratégias de apoio e cuidado a pes-
soas que possuem doenças ou condições que ameacem a continuidade de sua vida 
e que propiciam o desenvolvimento de uma série de sintomas (Quadro 1) que le-
vam a uma queda da qualidade de vida. As principais doenças são:

• Câncer; 
• Doenças Cardíacas; 
• Doenças Respiratórias; 
• Doenças Hepáticas; 
• Doenças Renais; 
• Doenças Neurológicas;
• Doenças demenciais (ex: doença 

de Parkinson e Alzheimer);
• Idade avançada; 
• Comprometimento de sistemas 

orgânicos das pessoas com estas 
enfermidades.

Quadro 1. Alguns sintomas apresentados pelo paciente em cuidados paliativos

Confusão mental Dor Desidratação

Dificuldade para respirar Infecção Dificuldade para dormir

Fadiga Náuseas e vômitos Rebaixamento do nível de consciência

Dificuldade para se alimentar Odor em feridas tumorais Edema

Depressão e baixa autoestima Lesões por pressão Desnutrição
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Os cuidados paliativos buscam a promoção da qualidade de vida das pessoas 
que se encontram em alguma das condições citadas, por meio uma abordagem 
singular e individualizada, quando uma abordagem curativa já não é mais possível 
(ANCP, 2012; WHO, 2020). O alívio da dor e o controle de sintomas são aspectos 
fundamentais que influenciam diretamente na qualidade e no tempo de vida do pa-
ciente e também na dinâmica da família, uma vez que estão diretamente envolvidos 
no cuidado (INCA, 2008).

PRÁTICAS EM CUIDADOS PALIATIVOS

As principais práticas em cuidados 
paliativos (Figura 2) envolvem o con-
trole e alívio de sintomas da doença 
avançada ou em fase de terminalida-
de, comunicação, realização de últi-
mos desejos com adesão das direti-
vas antecipadas da vontade, estimulo 
da espiritualidade, fortalecimento de 
vínculos afetivos na unidade familiar, 
utilização de práticas integrativas e 
complementares, dentre outras. 

Todas estas práticas devem esti-
mular a qualidade de vida, a preven-
ção de eventos danosos (ex: piora de 
sintomas, desenvolvimento de lesões 
por pressão) e garantia do conforto (ANCP, 2012). 

Controle e alívio de sintomas 
O controle dos sintomas busca proporcionar ao paciente a chamada “boa mor-

te”, pois com os sintomas controlados o indivíduo tem a oportunidade de tomar 
suas próprias decisões, de não sentir dores, respirar sem esforço, estar limpo e 
confortável e, assim, ter conhecimento de seu processo de saúde-doença, de 
modo que tenha a oportunidade de auxiliar a própria família na aceitação do qua-

controle e 
alívio dos 
sintomas

ESTÍMULO DA QUALIDADE DE 
VIDA, PREVENÇÃO DE DANOS E 

GARANTIA DO CONFORTO

unidade 
familiar

espiritualidade

comuni-
cação

diretivas 
antecipadas

práticas 
integrativas 

complementares

Figura 2. Práticas em Cuidados Paliativos.
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dro e a partilhar seus medos, receios e sentimentos (SANTOS, 2009; BREITBART, 
2008).

Controlar e aliviar sintomas são um conjunto de práticas que possibilitam a pro-
moção da qualidade de vida pela ausência ou alívio de dor e mal estar do paciente, 
com o mínimo de prejuízo ou toxicidade possível ao paciente e sua família (SAM-
PAIO, MOTTA E CALDAS, 2019; ANCP, 2012). Assim, pode-se dizer que o controle de 
sintomas envolve:

• Uso de analgésicos e opioides para alívio da dor;
• Utilização de Práticas Integrativas e Complementares e métodos não farma-

cológicos como por exemplo: compressas térmicas, exercícios de respiração, 
meditação, alongamentos, entre outros;

• Apoio psicológico e emocional ao paciente e família;
• Dar dignidade e respeitar crenças e medos das pessoas, dentre outros.

Comunicação
A comunicação é um recurso complexo 

e essencial em toda a assistência em saú-
de, e quando realizada de forma efetiva, 
considerando as questões que o paciente 
e família apresentam, num formato dialó-
gico, resulta no cuidado humanizado (BRI-
TO et al, 2014). 

Quando o indivíduo se encontra em um momento onde existe uma doença que 
ameace sua vida, a comunicação terapêutica deve considerar alguns aspectos, que 
podem ser entendidos como boas práticas em comunicação:

• Conhecer os problemas, anseios, temores e expectativas da pessoa;
• Melhorar a relação com a família; 
• Respeitar e reforçar sua autonomia;
• Conhecer valores espirituais; 
• Auxiliar no enfrentamento positivo do processo de morrer;
• Quem presta o cuidado deve ouvir cuidadosamente, manter um tom de voz 

agradável junto ao paciente;
• Ter cuidado com a linguagem não verbal (expressões faciais e reações), pois são 

fatores que podem significar, para o indivíduo, o acolhimento ou a indiferença.
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As habilidades comunicativas mais valorizadas nesse âmbito e que possuem 
eficácia são: escuta ativa, que é escutar o que o paciente tem a dizer, de forma 
empática e respeitosa, e também o silêncio terapêutico e o toque afetivo, que pro-
porcionam fortalecimento de vínculos. Apesar de serem práticas importantes, não 
são tão utilizadas, pois muitos profissionais ou até mesmo as famílias não possuem 
conhecimentos sobre este tipo de estratégia (ALMEIDA & GARCIA, 2015).  

É importante destacar que as pessoas têm necessidade de se sentirem ouvidas, 
acolhidas, aceitas, valorizadas e respeitadas, por isso a comunicação é uma prática 
muito importante a ser valorizada e praticada nos cuidados paliativos (ANCP, 2012). 

Diretivas Antecipadas da Vontade 
Na iminência de uma doença ameaçadora da continuidade da vida, mesmo que 

o indivíduo não tenha uma sentença de morte ou um prazo para realizar seus últi-
mos desejos, é inevitável que ele pense na evolução da sua doença e no seu futuro.  

Neste sentido, para trabalhar questões como estas existem as diretivas anteci-
padas da vontade, que de forma resumida são os desejos do indivíduo, manifes-
tado por ele antes de iniciar algum tratamento, procedimento ou cuidado; são as 
vontades desta pessoa caso chegue a um estado de incapacidade de se expressar. 
Assim, estas diretivas da vontade podem considerar rumos de algum tratamento ou 
cuidado (HASSEGAWA et al, 2019), e a equipe de profissionais da saúde, cuidadores 
e familiares podem apresentar esse recurso à pessoa em cuidados paliativos, como 
mais uma ferramenta de comunicação e autonomia. 

No entanto, existem alguns desafios que os indivíduos em cuidados paliativos 
podem encontrar na implementação das diretivas antecipadas, como por exemplo: 
desconhecimento dos profissionais em relação a este instru-
mento, não adesão dos serviços de saúde à apresentação 
deste recurso ao paciente e também a dificuldade da fa-
mília em reconhecer a finitude, além da ausência de leis 
que abordem este instrumento como 
recurso terapêutico nos cuidados pa-
liativos (NOGARIO et al, 2020). 

Os desejos dos pacientes no pro-
cesso de morrer envolvem seus senti-
mentos mais íntimos, como: 
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• Estar em casa junto de sua família; 
• Estar confortável em um local familiar; 
• Se alimentar de coisas que gosta; 
• Não sentir dor; 
• Ter a oportunidade de morrer em casa, junto da família, dentre outros. 

Estes desejos devem ser respeitados dentro das possibilidades assistenciais, 
pois apesar de algumas pessoas terem a oportunidade de estar em casa, outras, 
por necessitarem de assistência especializada a qualquer momento, precisam estar 
em uma instituição hospitalar (SANTOS, 2009). 

Espiritualidade 
A espiritualidade envolve uma gama de conceitos e crenças importantes para as 

pessoas em cuidados paliativos, e proporciona conforto por meio do fortalecimen-
to da fé. A espiritualidade independe de religião, está relacionada a um bem-estar 
espiritual e emocional, onde o indivíduo se sente confiante e seguro dentro de suas 
crenças (ANCP, 2012; BENITES, NEME e SANTOS, 2017).

Ao garantir a espiritualidade nos cuidados paliativos, a família ou profissionais 
garantem que este expresse seus sentimentos, emoções e pensamentos de forma 
plena, o que repercute positivamente na aceitação de sua finitude e no processa-
mento da terminalidade e morte (ANCP, 2012). 

Sendo assim, a espiritualidade é situada como alicerce de alguns indivíduos, e 
quando em cuidados paliativos, algumas pessoas passam por momentos de ressig-
nificação, busca de sentido e até mesmo fé em uma possível cura. Todos estes fato-
res fazem da espiritualidade uma das práticas em cuidados paliativos mais impor-
tantes, pois na ausência dela, o sofrimento emocional e existencial, podem, muitas 
vezes, se tornar mais insuportáveis que qualquer dor física (ANCP, 2012; BENITES, 
NEME e SANTOS, 2017). 

Unidade Familiar 
A família é o núcleo de apoio das pessoas com doenças e condições ameaça-

doras da continuidade da vida. A família auxilia nos cuidados pessoais, cuidados 
durante o tratamento e também na garantia de adesão aos tratamentos ou te-
rapêuticas paliativas. A unidade familiar atua como alicerce para estas pessoas, 
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sendo assim devem ser inclusas no cuidado e também na terapêutica (MATOS e 
BORGES, 2018). 

A família é assistida durante o período de cuidados e também após a morte do 
familiar, que é quando vivenciam o luto. Os profissionais e cuidadores têm papel 
muito importante no cuidado da família, pois atuam na desmistificação de con-
ceitos e estimulo de tempo significativo em família. Essa unidade familiar muitas 
vezes é o diferencial no desenvolvimento da espiritualidade, no acolhimento e na 
melhoria da qualidade de vida e autonomia da pessoa (ANCP, 2012; MATOS e BOR-
GES, 2018). 

Práticas Integrativas e Complementares (PICS)
As PICS são práticas de atenção à saúde complementares à medicina convencio-

nal, grande parte baseadas na medicina tradicional chinesa. São utilizadas terapêu-
ticas baseadas em técnicas que auxiliam no relaxamento, prevenção de doenças e 
também no tratamento de outras enfermidades. Estas práticas podem influenciar 
na forma como o indivíduo se vê e se sente, como se posiciona no mundo diante 
de suas questões internas, ajuda o indivíduo a identificar terapêuticas alternativas 
baseadas em plantas medicinais e auxiliam no relaxamento por meio de diversas 
técnicas (COSTA et al, 2020). 

Algumas destas práticas são: 
• Massagens; 
• Toque terapêutico; 
• Aromaterapia; 
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• Meditação; 
• Musicoterapia; 
• Utilização de plantas me-

dicinais, dentre outras. 

Estas práticas se caracte-
rizam por atividades que vão 
auxiliar no relaxamento, equilí-
brio da mente e na diminuição 
de sensações dolorosas, e estes efeitos são extremamente benéficos para pesso-
as que utilizam dos cuidados paliativos, assim como também para seus familiares 
(FERREIRA et al, 2021). 

CONCLUSÃO

O processo de terminalidade e do morrer são complexos e exigem sensibilidade 
em sua abordagem, buscando sempre evitar o sofrimento, preservar a dignidade, 
a autonomia, o bem-estar, o fortalecimento da unidade familiar, e assim tornar a 
terminalidade um ato consciente de cada indivíduo. 

Diante das questões abordadas, foi possível observar que os cuidados paliativos 
são práticas voltadas para o indivíduo em situação de enfermidade e sua família, 
sempre buscando a promoção da qualidade de vida e das relações, questões estas 
importantes para proporcionar um tempo significativo de vida, pautado em forta-
lecimento de vínculos, ressignificação, respeito e desmistificação do processo de 
terminalidade. 
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O 
aumento na expectativa de vida da população se traduz em uma série de desa-
fios que vão desde questões econômicas até questões sociais como a formula-
ção e políticas que visem a proteção de idosos e a previdência social (MIRAN-

DA; MENDES; SILVA, 2016). Nesta perspectiva, há de se considerar os efeitos sobre 
a saúde. O crescimento do número de idosos acarreta para o Brasil o aumento no 
número de pessoas que convivem com doenças que não são resolvidas em um es-
paço curto de tempo chamadas de doenças crônicas e também de pessoas com 
incapacidades físicas, motoras, psicológicas e neurológicas (MIRANDA; MENDES; 
SILVA, 2016). 

Como desdobramento disso, há o aumento de pessoas que necessitam de auxílio 
de terceiros para a realização de seus cuidados básicos como alimentação, higiene 
pessoal, locomoção e vestir-se bem como necessitam para cuidados relacionados 
ao seu desenvolvimento pessoal e social como pagar contas, fazer compras, usar 
meios de transporte, cozinhar, participar na comunidade, cuidar da própria saúde, 
dentre outras (MINAYO, 2019).  

Dessa forma, com as demandas que uma pessoa dependente apresenta, o cui-
dado sempre afetará o cuidador (MINAYO, 2021). Por isso, é importante ressaltar 
que a saúde mental é conceituada pela Organização Mundial da Saúde como “um 
estado de bem-estar no qual um indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode 
lidar com os estresses cotidianos, pode trabalhar produtivamente e é capaz de con-
tribuir para sua comunidade” (MENEZES et al, 2018). Assim, quando os estresses 
do dia-a-dia se tornam maiores, o estado de conforto e satisfação do cuidador é 
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do cuidador
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João Vitor Andrade

CAPÍTULO 10



104

CAPÍTULO 10

Cuidando do cuidador

Cuidando em casa: guia básico de cuidados ao idoso

Finanças

afetado de modo que este tem o risco maior de entrar em um estado de sobrecarga, 
prejudicando sua saúde mental. 

Destaca-se que a sobrecarga é entendida como um problema físico, emocio-
nal, social em consequência de um contato próximo com uma pessoa dependen-
te (GRATAO et al, 2012). A sobrecarga física é percebida pelos cuidadores como 
dores da articulação e musculares como consequência do cuidado (SANTOS et al, 
2019). Na sobrecarga emocional, o cuidador se identifica, sobretudo, com queixas 
relacionadas ao estresse (BARBOSA et al, 2020). Contudo, a sobrecarga emocio-
nal se dá principalmente nos cuidadores informais, ou seja, cuidadores familiares 
que, ao vivenciarem o dia-a-dia precisam reorganizar sua vida para estar junto do 
seu familiar e, sem o suporte adequado, prejudicam sua própria saúde (OLIVEIRA 
et al, 2021).

Famíia Sentimentos 
e emoções

Trabalho Lazer

Aprendizado
Habilidades

Moradia Abstração
Imaginário

Para a OMS, ter saúde mental significa ter satisfação e 
conforto na mente de modo que, mesmo com os estresses 
do dia-a-dia, as pessoas conseguem reconhecer as tarefas 
que conseguem realizar bem, ter resultados positivos no 

trabalho e contribuem para sua comunidade.

SAÚDE MENTAL
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ESTRESSE DECORRENTE DO “CUIDAR”

Na Figura 1, podemos entender o que o estresse causa no organismo. O estresse 
é um estado antecipado a algo que ameaça o equilíbrio do corpo. Assim, situações 
estressantes são aquelas que interpretamos como uma ameaça ao nosso equilíbrio, 
mesmo quando não conseguimos perceber de forma clara que estamos fazendo essa 
interpretação (ZUARDI, 2010). Por exemplo, atividades comuns que um cuidador reali-
za como o banho, alimentação, administração de medicamentos podem ser desgastan-
tes e se tornarem fontes de estresse caso um idoso fique resistente a realizá-las. Outro 
exemplo são as múltiplas tarefas como a realização de tarefas domésticas e ao mesmo 
tempo a tarefa de cuidar (CESARIO et al, 2017). Assim, ter que dar conta de tudo até o 
fim do dia pode ser percebido pelo corpo como ameaça, afetando seu equilíbrio.

Melhores formas de 
enfrentar o estresse

O que não fazer para 
enfrentar estresse
Desamparo e Fuga: 
desistir de procurar 
soluções, sentir que 
está no limite do que 
é capaz de aguentar.

Isolamento e 
Delegação: Isolar-se 
e não comprometer-
se com a situação, 
principalmente 
quando é um 
comprometimento 
coletivo.

Submissão 
e Oposição:  
Discussões, brigas, 
ter pensamentos 
negativos de forma 
repetitiva, ter raiva, culpar 
outras pessoas.

Agir de modo planejado, com esforço, 
persistência e determinação. 

Lembrar das situações difíceis do passado 
nas quais se saiu vitorioso para ajudar a ter 

confiança em si mesmo.

Ter alguém com quem se pode contar e que 
pode e apoiar a elas também.

Aceitar situações que não se pode mudar.

Descrever a situação que é possível causadora 
de estresse sem dar a opinião própria. (Ex. A sra. 
Fulana necessitou que trocasse muitas vezes sua 
fralda hoje.)

Expressar como se sente (Ex. Sinto-me cansada e 
me causou dores nas costas.)

Dizer o que precisa (Ex. Necessito melhorar a 
postura na hora da troca de fralda.)

Realizar atividades que lhe dão prazer.

FIGURA 1. Enfrentando o estresse.
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Como consequência o organismo gera uma resposta ao estresse. Quando perce-
bemos uma situação como ameaça, uma série de substâncias são liberadas no cor-
po porque o cérebro entende que vamos “lutar” contra algo ou alguém ou “fugir”. 
Essas substâncias fazem com que o corpo guarde energia para ser liberada na hora 
dessa luta ou fuga.  

Observa-se que a maior parte dos cuidadores formais (pessoas não familiares 
que cuidam do outro e são remunerados), apresentam como consequência do seu 
processo de trabalho desconforto emocional manifestado sobre perda do sono, 
sentimentos de tensão e preocupação e sentir-se cansado decorrente, muitas ve-
zes, da convivência ininterrupta associada ao cuidado, a falta de habilidades sociais 
e da gravidade da doença de quem se cuida (DINIZ et al, 2018).

Devido a isso, algumas estratégias para se enfrentar o estresse são tomadas. 
Algumas são involuntárias, ou seja, há uma reação à situação sem que se tenha um 
controle sobre pensamentos, sentimentos e comportamentos. Por exemplo: dificul-
dade para dormir por ter pensamentos que “invadem a mente” (WEIDE et al, 2020). 
Já as estratégias voluntárias são aquelas que se tem esse controle, permitindo re-
fletir sobre as situações e pensar em soluções para os problemas de forma mais 
fácil. Como exemplo para esta situação, buscar alguém para conversar, mesmo em 
chamada de vídeo, em um momento de dificuldade emocional (WEIDE et al, 2020).

ERGONOMIA NO PROCESSO DE CUIDAR 

Tão importante quanto cuidar do outro, é cuidar de si. Isso quer dizer que, ao 
atender as necessidades de alguém, pode-se buscar estratégias, meios que previ-
nem consequências negativas na própria saúde física e também na saúde mental. 
Dois pontos se destacam: a ergonomia durante o processo de cuidar de alguém de-
pendente e o enfrentamento do estresse por meio do fortalecimento da resiliência.

A ergonomia física trata da relação das características anatômicas (aquelas rela-
cionadas ao formato do corpo), antropométricas (aquelas relacionadas às medidas 
corporais), fisiológicas (funcionamento corporal) e biomecânicas (aquelas relacio-
nadas ao movimento) do homem com a atividade física realizada, envolvendo, por 
exemplo, o estudo do posto de trabalho, posturas, distâncias necessárias para al-
cançar um objeto, distúrbios, entre outros (PINCHLER et al, 2014).
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No processo de trabalho e até mesmo em atividades domésticas, é possível que 
sejam adotadas medidas para minimizar os efeitos de ações cotidianas no proces-
so de cuidar do outro. Na Figura 2 demonstra o que  é uma postura adequada e a 
postura inadequada. A altura ideal da bancada é de 5 a 10 cm abaixo do cotovelo . 
Como alternativa, pode-se colocar um banquinho para que se alterne entre um pé 
e outro (ALEXANDRE, 1998). 

Outro problema encontrado frequen-
temente está relacionado aos objetos 
que estão no alto. Recomenda-se que os 
objetos leves sejam colocados desde a 
altura do joelho até a altura dos ombros 
para evitar o estiramento da coluna. Os 
objetos pesados devem estar na altura 
da cintura (ALEXANDRE, 1998). 

Para se alcançar um obje-
to que está mais baixo, não se 
deve inclinar o corpo e levantar 
objetos, pois, isso pode preju-
dicar as vértebras da coluna. 
Você deve flexionar os joelhos, e fazer a força necessária para suspender o objeto, 
sem prejudicar a coluna, pois ao dobrar os joelhos, a força vai para as pernas que 
servirão como alavanca (ALEXANDRE, 1998).

SONO DO CUIDADOR

Dentre os fatores que favorecem uma boa qualidade de vida, há de se desta-
car o padrão de sono. Há uma má qualidade do sono em cuidadores de idosos 
por, além de cuidar de suas próprias necessidades diárias, também terem de lem-
brar das necessidades dos pacientes. Alguns estudos demonstram que intervir no 
comportamento é uma boa solução, pois os estudos também identificaram que um 
sono melhor estava associado a um melhor cuidado prestado (GAO; CHAPAGAIN; 
SCULLIN, 2019). O Quadro 1 demonstra quais intervenções podem ser adotadas nos 
cuidadores que tiverem baixa qualidade do sono.

FIGURA 2. postura adequada / inadequada.
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Quadro 1. Como melhorar a qualidade do sono?

Apenas deitar-se quando tiver sono

Levantar-se caso não consiga dormir em cerca de quinze minutos

Lembrar sempre que cama é exclusivamente para dormir e manter 
relações sexuais

Manter rotina sobre horários do sono (dormir sempre no mesmo horário)

Evitar sonecas durante o dia

Evitar estimulantes (como cafeína e nicotina durante várias horas antes de 
deitar).

Evitar o uso de álcool próximo a hora de deitar.

Fazer exercícios regularmente pode favorecer o sono profundo, porém não 
se recomenda que seja feito à noite. Para iniciar, tente uma caminhada de 30 
minutos pela manhã ou tarde.

Manter o ambiente do quarto, escuro, silencioso e confortável.

Evitar fazer da cama um local para leituras, assistir televisão, pensar sobre a 
vida ou pensar sobre coisas que não podem ser realizadas enquanto estiver 
deitado.

Fonte: OLIVEIRA et al (2018).

RESILIÊNCIA DO CUIDADOR

A resiliência é definida como a capacidade hu-
mana para enfrentar, vencer e sair fortalecido ou 
transformado de experiências de ad-
versidade (EGELAND CARL-
SON e SROUFE, 1993). 
Assim, para um melhor 
enfrentamento do es-
tresse e dos demais 
problemas da vida, fa-
z-se necessário que o 
cuidador seja resiliente. De 
acordo com Carvalho, Teodoro e 
Borges (2014), os fatores que 
fazem uma pessoa ser re-
siliente são: 
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Uma boa percepção de si mes-
mo, com confiança nas próprias 
capacidades.

Capacidade de sentir-se à vontade 
em ambientes sociais, que não 
sejam o seu estilo.

Comunhão de valores e visão de 
futuro na família, com união, leal-
dade e simpatia.

Uma visão otimista do próprio 
futuro com a certeza de que pode 
ser bem-sucedido, com metas 
alcançáveis.

Capacidade de organização do pró-
prio tempo, com estabelecimento 
de objetivos e prazos ante as regras 
e rotinas na vida diária.

Suporte de pessoas que não estão 
no núcleo familiar e que propi-
cia encorajamento nas situações 
difíceis.

Fatores pessoais 
de resiliência

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Abordamos algumas das dificuldades que podem ser consequências do proces-
so de cuidar.  São dificuldades comuns, que se inserem em nosso cotidiano, visto 
que no processo de interação entre duas pessoas há a revelação do “si”, ou seja, 
ambos vão se conhecendo melhor, e isso propicia o exercício de autoconhecimento 
porque exige reflexão sobre suas próprias atitudes diante de quem se cuida. Assim, 
o cuidador contribui com suas experiências, gestos, atitudes, costumes e, ao mes-
mo tempo, é atingido pelas experiências, gestos, atitudes e costumes do outro. 

Por fim, destacamos que as dificuldades quando não cuidadas podem se exacer-
bar e levar a problemas mais difíceis de serem controlados, como problemas ósseos 
e musculares, ansiedade e a depressão, necessitando de apoio especializado. Por 
isso, é importante estar alerta aos sinais descritos e cultivar hábitos saudáveis tanto 
na relação que envolve o cuidado quanto no processo de cuidar. Sobretudo pelo 
fato de que para podermos cuidar é necessário estarmos bem. 
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Um livro de leitura fácil e acessível à população sem formação 
específica, com o cuidado de não utilizar expressões da área 

biomédica. Foi fruto de um Curso de Extensão para Cuidadores 
de Idosos, no âmbito do projeto “Estratégias tecnológicas e 

educativas para o enfrentamento da Covid-19”. As professoras 
Andréia Guerra Siman e Erica Toledo de Mendonça, conceberem 

essa proposta que aliou as preocupações com estratégias de 
geração de renda em um contexto econômico pandêmico de 

aumento do desemprego, às preocupações, olhar sensível e com-
promisso acadêmico com a formação para o cuidado das pessoas 

idosas, grupo etário fortemente exposto aos inúmeros prejuízos 
causados pela pandemia. 

A necessidade de distanciamento social acentuou a importância 
do “cuidado em casa”.

Assim, esse livro reúne orientações básicas, mas essenciais para o 
cuidado da pessoa idosa no domicílio. 

A experiência profissional dos autores, tanto na área assistencial, 
gerencial, na pesquisa e na docência, permitiu compartilhar o 
conteúdo aqui reunido e compor este Guia que apresenta dez 

capítulos, com assuntos de grande relevância. O resultado final 
com certeza é muito estimulante a todas as pessoas que se de-
dicam ao cuidado e atenção à pessoa idosa e contribuirá para o 

aperfeiçoamento dessa área.
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