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1. INTRODUÇÃO
Sabe-se que a pirâmide etária no Brasil está em constante mudança: por um lado,
os índices de natalidade têm diminuído com o passar dos anos; em contrapartida,
a perspectiva de vida segue aumentando, o que nos chama atenção aos cuidados
e à saúde dos idosos. Estes ocupam papel importante na economia do país e,
portanto, necessitam de planos e ações ao seu respeito.

Neste protocolo será exposto a temática em torno da saúde do idoso, voltado,
principalmente, para os agentes comunitários de saúde (ACS), apresentando
seu papel e abordagem com o paciente geriátrico, cuidados e observações a
serem feitas em cada visita domiciliar, bem como as doenças mais
frequentemente acometem os pacientes nesta faixa etária.
O envelhecimento é um processo natural que implica significativas mudanças
tanto na rotina quanto no metabolismo do indivíduo. Infelizmente, essa fase
importantíssima é acompanhada por recorrentes patologias, como: hipertensão
arterial sistêmica, que contribui, quando não controlada, para agravar o risco de
infarto agudo do miocárdio (IAM) e acidente vascular cerebral (AVC); diabetes
melittus tipo 2; doença de Parkinson; doença de Alzheimer; neoplasias; bem
como as doenças neuropsíquicas (depressão, insônia e delirium,); Instabilidade
postural; quedas; fraturas e dentre outras.
Nesse contexto, podemos dizer que o trabalho do ACS é considerado uma
extensão dos serviços de saúde dentro das comunidades, que se identificam
com o público, além de interferir de forma positiva no aspecto de saúde e
doença e, principalmente, leva informações à população que está sob sua rede
de atenção. Dessa forma, os ACSs devem: identificar áreas e situações de
risco individual e coletivo; encaminhar as pessoas aos serviços de saúde
sempre que necessário; orientar as pessoas de acordo com as instruções da
equipe de saúde; acompanhar a situação de saúde das pessoas, para ajudálas a conseguir bons resultados. (BRASIL, 2009)
Portanto, esse protocolo terá como finalidade fortalecer a atenção básica
através do benefício aos ACS, fornecendo informações sobre como conduzir
suas abordagens em pacientes idosos. Com a intenção de proporcionar maior
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acessibilidade ao conteúdo, o protocolo será resumido em flash cards para
facilitar

a

compreensão.

Esse

trabalho

tem

como

objetivo

agregar

conhecimentos aos agentes de saúde, com o intuito de fortalecer ainda mais no
manejo da saúde na terceira idade.
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ABORDAGEM AOS IDOSOS
Os Agentes Comunitários de Saúde são responsáveis por fazer o intercambio
entre a população e a equipe de saúde da família. Assim é de fundamental
importância que haja um grau de intimidade com a população que a sua rede
abrange, para que dessa forma o idoso possa sentir maior facilidade em expor
suas queixas e necessidades.

Figura 2 – Fluxograma de abordagem ao idoso
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Figura 3 – Diálogo com membros da comunidade.

Figura 4 – Grau de intimidade do ACS com a população.
3. OBSERVAR O AMBIENTE
Os idosos são uma população particularmente sensíveis ao ambiente, devido
ao risco de quedas, maior susceptibilidade a infecções e necessidades típicas
do idoso. Dessa forma os Agentes Comunitários devem estar sempre atentos
9

ao ambiente em que o idoso está inserido, a fim de trazer melhores condições de
vida a eles.

Figura 5 – Fluxogramas de maneiras de como observar o
ambiente.
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Figura 6 – Idoso na rampa de acessibilidade

Figura 7 – Rampa de acesso em domicílio
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Figura 8 – Animais domésticos

Figura 9 – Rampa de acesso em lugares públicos

4. HÁBITOS DE VIDA
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É notório que cabe ao Agente Comunitário de Saúde (ACS) observar para
posteriormente diagnosticar os problemas que envolvem as famílias e idosos de sua
abrangência. Por isso esse profissional deve estar atento aos hábitos de vida que a
pessoa da terceira idade apresenta, essa observação inicia-se desde o momento em

que o agente cumprimenta o idoso. É necessário se atentar ao alcoolismo, uso de
tabaco, nutrição, atividades físicas, higiene tanto do meio quanto pessoal a às
medicações em uso. Sempre visando à melhora na qualidade de vida.

Figura 10 – Tabagismo como hábito de vida
4.1. NUTRIÇÃO DO IDOSO
Sabemos que a função do ACS não consiste em elaborar um cardápio específico
para o paciente. Mas esse pode realizar o aconselhamento para que mantenham
hábitos alimentares saudáveis.
Devemos

nos

atentar

ao

consumo

de

sal,

açúcar,

frituras,

comidas

industrializadas (contendo muito sódio). Uma boa maneira de investigar se a
ingestão desses alimentos foram diminuídos é realizando perguntas como:
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Nesse último ano o senhor
sentiu a que diminuiu o
consumo de sal?

Quantos dias nessa semana
o senhor comeu fritura?

Figura 11 – Fluxograma sobre ingestão de sal e frutas

O ACS não deve esquecer de fortalecer a orientação de uma alimentação rica em
fibras, frutas e leguminosas. Sempre refrisar que não é necessário deixar de
ingerir certos alimentos apenas diminuir a quantidade.

Figura 12 – Alimentação do idoso
4.2 ATIVIDADE FÍSICA
A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza que para um idoso possa
ser considerado suficientemente ativo esse deve praticar mais de 150 minutos
por semana de atividades físicas. Essa prática permite ao idoso que fique mais
ágil, independente e reduza as comorbidades causadas pelo envelhecimento.
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Realiza atividade
física?

Sim

Qual a
frequência?

Não

Aconselhar a
prática de
atividades físicas

Figura 13 – Fluxograma de atividades físicas do idoso
Existem inúmeros exercícios que podem ser praticados, como: caminhadas,
exercícios na água, yoga, dança, andar de bicicleta. Lembre-se de sempre
reforçar a orientação para que o idoso não corra riscos desnecessários durante
as práticas físicas, esses são: não se exercitar em sol quente, evitar ladeiras e
superfícies escorregadias, é melhor dividir o exercício em duas etapas em
horários diferentes do que realizar um esforço que não está preparado, sempre
beber muita água e usar roupas leves e ventiladas.

Figura 14 – Idoso praticando exercícios
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Figura 15 – A importância da ingestão de líquidos durante o dia.
4.3 HIGIENE
O hábito de se higienizar é um dever de todos nós para que mantenhamos uma
melhor qualidade de vida. Como profissionais da saúde devemos sempre orientar
as pessoas a manterem as unhas cortadas, para que não acumule sujeira abaixo
delas, lavar as mãos antes das refeições e após usar o banheiro, tomar pelo
menos dois banhos por dia. O auto cuidado na terceira idade é essencial,
devemos incentivar o cultivo do amor próprio, o idoso precisa entender a
importância de cuidar do seu corpo para que faça disso um hábito.
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Figura 16 – A importância do hábito de higiene das mãos.
4.3.1 HIGIENE BUCAL
A saúde bucal é de suma importância para o bem estar, além de fortalecer a
auto-estima e a do saúde corpo como um todo. O ACS deve instruir o idoso a
escovar os dentes após todas as refeições e antes de dormir. Uma grande
parte dos pacientes da terceira idade usa prótese dentária, logo, é ideal a
retirada da mesma para higienização de maneira correta. Além disso, lembrar
que as próteses precisam de ajustes com certo tempo de uso, caso essa
comece a machucar a gengiva ou ficar larga deve-se procurar a equipe de
saúde bucal para realizar o ajuste.
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Figura 17 – A importância do hábito de higiene bucal.

Temos que sempre nos lembrar que o nosso corpo com o passar dos anos está
susceptível a várias comorbidades, uma dessas é a queixa frequente dos idosos
de que a boca está seca, isso favorece a proliferação de cáries, lesões na

cavidade oral, mau hálito, perda de paladar. Por isso, sempre pergunte ao
paciente “O Sr.(a) sente alguma coisa diferente na boca? A boca começou a
ficar mais seca? Está tendo machucadinhos direto?” caso a resposta seja sim,
oriente o maior consumo de água e o mais importante, a procurar a Unidade de
Saúde e agendar uma consulta médica.
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Figura 18 – Prótese dentária

Figura 19 – Prótese dentária
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4.4 MEDICAÇÕES EM USO
Primeiramente precisa perguntar quais medicamentos o paciente está
utilizando, sempre devemos anotar o nome, dosagem e posologia (quantas
vezes o paciente administra o remédio ao longo do dia). Além disso, é
necessário pedir para que o entrevistado mostre a forma como guarda os
medicamentos. A conversa precisa ser simples e direta, para que o paciente
entenda o maior número de orientações possível. Caso perceba que esse tem
dificuldade

de

compreensão,

deve-se

repetir

as

informações

até

o

compreendimento. Sempre analisar se sabem para que toma o medicamento e
se realmente entendeu as orientações do médico que receitou.

Figura 20 – Medicações em uso

É dever do ACS informar a população os serviços ofertados pelo SUS, por isso, é
necessário que esse informe os medicamentos que podem ser encontrados
gratuitamente na rede de atenção básica. Instruir que os medicamentos genéricos
são iguais as originais, porém com preço mais acessível, para adquirir um
medicamento assim é importante prestar atenção se no rótulo contem a frase

“medicamento genérico lei 9787/99”. Não é aconselhado o uso de
20

medicamentos similares, pois não é certeza que esse realizará os mesmos
efeitos do remédio original.

5.VACINAÇÃO

As vacinas tornaram-se fundamentais no combate a várias doenças, já que
todos os anos surgem novos vírus e bactérias. A vacinação engloba diferentes
faixas etárias e, nos últimos anos, foram construídas inúmeras campanhas de
vacinação para idosos, evidenciando a importância da profilaxia e estar com a
caderneta de vacinação atualizada pode fazer toda a diferença.
Algumas vacinas fazem parte do calendário de vacinação das pessoas maiores
de 60 anos, como:
VACINAS
INFLUENZA

PNEUMOCOCO

ORIENTAÇÕES
Protege contra Influenza ou Gripe. Deve ser
tomada anualmente durante a campanha
nacional de vacinação do idoso.
Indicada para idosos que vivem em instituições
fechadas como hospitais, asilos, casas de
repouso, por apresentarem mais riscos de
contrair pneumonias. Deve ser tomada durante
a campanha e reforço cinco anos após a
primeira dose.

DUPLA ADULTO - DT

Protege contra Difteria e Tétano. Pessoas com
60 anos ou mais que nunca foram vacinadas
devem tomar 3 doses. É necessário tomar uma
dose de reforço a cada 10 anos.

HEPATITE B

Pessoas com 60 anos ou mais, 3 doses de
acordo com a situação vacinal.

FEBRE AMARELA

Dose única, verificar situação vacinal.

Figura 21 – Tabela de vacinas para idosos
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6. PRINCIPAIS DOENÇAS
6.1 HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS)
Caracteriza-se pelo aumento da pressão arterial sistêmica. Esse
aumento crônico pode ser desencadeado por fatores relacionados aos hábitos
de vida como: sedentarismo, ingestão excessiva de sal na alimentação,
etilismo, tabagismo, obesidade, estresse; doenças hereditárias, bem como
idade, sexo e etnia.
Diante dessa relevante doença, o papel de ACS é fundamental tanto no
acompanhamento nas mudanças dos hábitos de vida, quanto no manejo dos
medicamentos. Além de orientar o paciente há procurar periodicamente a
Unidade de Saúde para uma consulta médica.

Figura 22 – Controle da pressão arterial sistêmica
6.2 DIABETES
O diabetes mellitus é uma doença onde há o aumento da glicose (açúcar) no
sangue. A glicemia normal varia de 70 a 100 mg/dl.
O envelhecimento da população e estilos de vida pouco saudáveis como má
alimentação, sedentarismo e obesidade são responsáveis pelo aumento da
incidência e prevalência do diabetes.
22

Figura 23 – Medidor de glicemia
Alimentação adequada, atividade física, medicação e autocuidado, são
fundamentais para o tratamento e da doença, e o ACS tem como objetivo,
buscar saber se o paciente está seguindo todos esses pontos.
É atribuído ao ACS alguns cuidados aos pacientes com diabetes como:

Figura 24 – Fluxograma de identificação do diabetes.
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Figura 25 – Fluxograma de registro do diabetes.

Figura 26 – Fluxograma de orientação sobre o diabetes.
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Figura 27 – Fluxograma de esclarecimento sobre o diabetes.
O ACS deve observar os idosos e identificar se estão dentro de algum dos
fatores indicativos de maior risco, e orientar a ida a UBS, para uma consulta
com o médico. Os fatores são: sobrepeso, obesidade central, antecedente
familiar (mãe ou pai) de diabetes, hipertensão arterial (> 140/90 mmHg),
diagnóstico

prévio

de

síndrome

de

ovários

policísticos,

e

doença

cardiovascular, cerebrovascular ou vascular periférica definida.

Figura 28 – Controle do peso do idoso
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6.3 DISLIPIDEMIA
É definida como um distúrbio que altera os níveis séricos dos lipídeos e, assim
como a hipertensão, é um dos fatores de risco para ocorrência de doenças
cardiovasculares.
É fundamental informar sobre hábitos alimentares saudáveis, bem como as
vantagens de praticar exercícios físicos.

Figura 29 – Controle dos níveis lipídicos

6.4 OSTEOPOROSE
É uma doença na qual os ossos se tornam frágeis, comprometendo assim, a
resistência e qualidade óssea, aumentando o risco de fraturas.
Acomete principalmente idosos do sexo feminino. Além da idade e sexo, o índice
de massa corporal (IMC), sedentarismo, tabagismo, o consumo excessivo de
álcool, o uso prolongado de glicocorticoides, o histórico familiar de fraturas, a baixa
densidade mineral óssea (DMO), má alimentação ocasionando deficiência de
vitamina D e cálcio, são considerados fatores de risco para a ocorrência de
fraturas e osteoporose, podendo causar ou contribuir para tal.
Como não tem cura, o tratamento visa melhorar a qualidade de vida do paciente,
prevenindo fraturas, diminuindo a dor, preservando a massa óssea e a função.
Deve-se marcar uma consulta com o médico, para melhor avaliação e conduta.
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Figura 30 – Ingestão de cálcio contido no leite.

Para prevenção, pode-se instruir o paciente com algumas dicas e orientações
sobre hábitos de vida, como: ingerir alimentos ricos em cálcio, como leite e
derivados; verduras de folhas escuras, como couve, espinafre, brócolis; evitar o
consumo excessivo de bebidas alcoólicas e refrigerantes; não fumar; praticar
algum exercício físico, como caminhadas; expor-se de forma moderada ao sol,
de 20-30 minutos por dia, entre 6h e 11h da manhã; orientar pacientes do sexo
feminino que já entraram na menopausa, para consultar um médico.
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Figura 31 – Acessibilidade no banheiro do idoso.

Além de orientações para deixar a casa mais segura, como: evitar tapetes soltos
e preferir os de borracha e antiderrapantes; preferir pisos antiderrapantes para
áreas molhadas (como box e corredores); evitar muitos móveis pela casa,
servindo de obstáculos; ter uma boa iluminação no ambiente em que vive, e
instalar, se possível, interruptores de luz próximos à cama ou abajur; se possível,
fixar no chão ou na parede, a mesa de cabeceira, evitando que se desloque caso
a pessoa precise apoiar-se nela; caso tenha escadas na casa, os degraus devem
ser marcados com fitas antiderrapantes.
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Figura 32 – Evitar o uso de tapetes.

6.5. SAÚDE MENTAL
A depressão é uma das doenças mentais que mais atinge a terceira idade.
Essa patologia pode ser desencadeada por inúmeros fatores, tais como:
aspectos sociais, bioquímicos e ambientais. Estudos mostram que idosos
mantendo contato íntimo com familiares, inserção social, possuem baixa
probabilidade de desenvolver depressão, já pacientes isolados em asilos,
casas de repouso e acamados em hospitais podem desenvolver mais facilidade
um quadro depressivo.

Figura 33 – Idoso mantendo contato íntimo com familiar.
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Os ACS podem observar sinais de debilidade logo no primeiro contato com o
idoso e, dessa forma, encaminhar suas análises para a Unidade Básica de
Saúde. Em relação aos pacientes que já apresentam um quadro, o agente
pode verificar a aderência eficaz do tratamento.
O delirium é caracterizado pela deficiência cognitiva, estado de confusão,
variação nos niveis de consciência, perda de concentração e de memória.

Figura 34 – Idoso com confusão mental.
Dessa maneira, o desencadear da doença pode comprometer as relações
sociais do paciente. Diante dessa realidade, o ACS pode encaminhar o
paciente para a Unidade Básica de Saúde.
Além disso, com o envelhecer outra patologia que se tornou muito evidente foi
à demência. Essa doença provoca seria alterações comportamentais e
limitações físicas. E assim como em outras comorbidades da saúde mental, a
melhor conduta do ACS é comunicar a UBS e orientar a família a encaminhar o
doente à unidade.

Figura 35 – Idosa com demência (foto editada com o aplicativo
FaceApp)
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7. RECOMENDAÇÕES
A fim de construir uma boa relação entre os usuários e os ACS, são
fundamentais algumas dicas:
● No primeiro contato com o paciente, é importante realizar uma breve
apresentação, bem como se mostra um bom ouvinte em relação às
queixas deste, afinal o foco, nesse instante, é a atenção à pessoa, e não
a doença.
● Após esse primeiro momento, colher o máximo de informações sobre o
paciente, como também do ambiente que o cerca, pois inúmeras
patologias estão relacionadas à precariedade na higiene ambiental ou
do contato com pessoas e animais doentes.
● Perguntar sobre o uso de medicações e as principais doenças dessa faixa
etária. Além disso, construir, junto com a família, a melhor estratégia para o
idoso não esquecer a utilização de algum medicamento.
● Questionar não só o idoso, como também os familiares sobre a quantidade
de horas de sono e mudanças de comportamento e de humor.

● Analisar se o idoso encontra-se em situação de risco ou se está
sofrendo violência física e mental.
● Orientar e aconselhar, quando há possibilidade física do paciente, a
realização de atividade física, bem como o consumo básico de uma boa
alimentação.
● Comunicar a Unidade Básica de Saúde as necessidades do paciente e
também agendar uma visitar com o médico diante de uma limitação
física do idoso
Lembrar que o ACS é, sem duvida, a primeira porta de contato da atenção
básica com a comunidade.
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Primeiro contato do ACS com Idoso

Boa apresentação

Perguntas frequentes

Medicamentos

Horas de sono

Observar o ambiente

Observar risco de
queda

Principais
doenças

Figura 36 – Fluxograma de recomendações para o ACS sobre o atendimento
ao idoso
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Figura 37 – Acadêmicos de medicina que desenvolveram esse protocolo.
Obrigado!
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