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MÓDULO 1: SAÚDE NA TERCEIRA IDADE 

 

Cuidados com o aparelho locomotor  

O aparelho locomotor é formado por ossos, articulações e músculos, sendo 

responsável pela sustentação e pela movimentação do corpo. Divide-se em: 

tronco; pernas e pés (membros inferiores); braços e mãos (membros 

superiores). 

A locomoção é fundamental para a saúde de todo ser humano, e 

principalmente para o paciente geriátrico. A falta de locomoção pode 

causar: aumento da osteoporose; 

úlceras de pressão — feridas de atrito, por passar muito tempo na mesma 

posição; prisão de ventre; problemas urinários e respiratórios; redução da 

força e do tônus muscular; aumento do risco de infecções e embolias. 

A prevenção de problemas no aparelho locomotor deve garantir a 

movimentação apropriada e manter a postura sempre correta, evitando 

assim danos à coluna vertebral. 

 

 

Como orientar a correta movimentação do idoso  

Os idosos em repouso tendem a se movimentar pouco na cama, mas é 

recomendável que sejam incentivados a fazer rotações e mudar de posição, 

para evitar sérios problemas de saúde. O processo de rotação é bastante 

simples de ser orientado, mas, para facilitá-lo, o cuidador deve colocar uma 

tábua por baixo caso o colchão seja muito mole. Siga as instruções para cada 

movimento específico: 

 

Mover-se na cama 

Sentar 

Levantar 

 

 

Levantar da cama 

Ficar de pé 

Andar 

Mover-se na cama 
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Os pacientes que ainda se movem sozinhos podem fazer estes movimentos 

sem auxílio: 

1. flexionar os joelhos, apoiando os pés sobre a cama e virando as pernas para o lado 

que se pretende girar; 

2. entrelaçar as mãos e levantá-las, esticando os cotovelos simultaneamente. 

3. finalmente, rodar a cabeça para este mesmo lado. 

Se o paciente for incapaz de realizar este exercício sozinho, o profissional ou 

o cuidador deve ajudá-lo, ficando a seu lado e seguindo as instruções do item 

acima. Para dar continuidade: 

1. segurar com firmeza o paciente, colocando as mãos sobre o lado do corpo que 

ficará para cima após o movimento; 

2. apoiar uma mão na altura do ombro e a outra nos quadris; 

3. depois, mover com delicadeza o paciente para o lado desejado, solicitando que 

ele olhe para as mãos, para que mova a cabeça ao mesmo tempo. 

 

Sentar 

 

A maioria dos idosos, mesmo tendo boa saúde e independência para 

locomover-se, sofre de problemas nas articulações e no sistema circulatório, 

de falta de vigor muscular e coordenação motora, principalmente para a 

sustentação do tronco. 

Reunimos algumas recomendações importantes sobre os tipos de assento 

aconselháveis: 

• os apoios para os braços são essenciais, para a maior comodidade e para 

facilitar os movimentos de levantar e sentar; 

• o encosto deve proporcionar um bom apoio para as costas, os ombros e a 

cabeça, deixando o idoso realmente confortável; 

• o material do estofado do assento deve ser firme, para facilitar a 

movimentação do idoso, e de fácil lavagem. 

 

Realizando o movimento 

• se o paciente estiver muito incapacitado, o cuidador, ao sentá-lo, deve usar 

seus próprios pés e joelhos para firmar os do paciente; 
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• o idoso precisa aproximar-se o suficiente do assento até encostar nele com a 

parte de trás dos joelhos; 

• a seguir, deve colocar as mãos sobre os braços da poltrona e inclinar-se para 

frente, flexionando os joelhos até se sentar. 

Caso o idoso seja incapaz de se sentar sozinho, e para que não escorregue 

no assento, o cuidador deve pegá-lo por debaixo das axilas, até que toque 

com toda a parte das costas o encosto da poltrona. 

Postura correta do idoso sentado 

• apoiar completamente os pés no chão, evitando que eles fiquem 

pendurados. Caso seja preciso, colocar um suporte, como um banquinho ou 

almofada; 

• distribuir o peso do corpo, para que o idoso se sente com a postura correta; 

• manter as costas completamente apoiadas no encosto; 

• manter quadris, joelhos e pés formando um ângulo de 90°. 

Levantar 

Em muitos casos, os idosos necessitam usar bengalas ou se apoiar em 

qualquer outro objeto para se levantarem do assento. Isto pode ser muito 

perigoso, além de difícil e incômodo. Então leia esta seção abaixo e saiba 

como ajudar nestes casos: 

• o idoso deve ir até a beirada da cama, inclinar a cabeça e o tronco para 

frente com os pés apoiados no chão e ligeiramente separados, segurar os braços 

de apoio do assento com as mãos e dar impulso; 

• caso o paciente não seja capaz de se levantar sozinho, o cuidador deve 

segurá-lo pelas costas, usar seus próprios joelhos e pés para firmar os do paciente e 

colocar uma das pernas entre as dele, com o mesmo intuito; 

• quando o idoso tiver alguma deficiência em um dos braços, é recomendável 

que apóie o braço saudável no braço do assento, e dê um impulso sobre a perna 

mais hábil; 

• não é aconselhável superproteger o idoso quando for auxiliá-lo, tanto no 

sentar como no levantar. O cuidador deve prestar a ajuda mínima necessária para 

motivá-lo a fazer por si próprio. 

Levantar da cama 
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O idoso com dificuldade, porém com movimentação independente, deve: 

1. colocar as pernas para a beirada da cama; 

2. apoiar os cotovelos e as mãos, e erguer a cabeça; 

3. baixar os pés ao chão, sentando na cama. 

Caso o paciente precise de auxílio, o cuidador deve: 

1. posicionar-se de frente para ele, com os joelhos flexionados junto aos dele e usando 

os pés para firmar os do paciente; 

2. abraçando o idoso, por baixo das axilas, motivá-lo a se levantar, ao mesmo tempo 

que é puxado para cima até que fique de pé; 

Para sentar o paciente quando estiver deitado, pode-se usar uma escada de 

corda, graduando-a de acordo com a necessidade, ou também trapézios 

que auxiliam no levantar. 

Ficar de pé 

A maioria dos idosos tendem a ficar curvados quando estão em pé. Por isso, 

deve-se sempre policiá-los e conscientizá-los da importância de manter a 

postura ereta. Ou seja: 

1. colocar os pés afastados, com um ligeiramente à frente do outro; 

2. posicionar os quadris paralelos ao tronco ereto, ainda que com uma ligeira flexão, 

e os pés apoiados no chão. 

Andar 

O andar nos idosos pode ser dificultado por diversos fatores, como doenças 

físicas ou psíquicas e o próprio envelhecimento, entre outros. 

Caso o idoso precise de ajuda para andar 

O cuidador deve caminhar ao seu lado, segurando-o pela mão para que ele 

sinta mais segurança, mas mesmo assim deixando que ele faça esforço; desta 

forma, o idoso não irá se acostumar mal. 

Caso o idoso precise de meio auxiliar para andar 

Em muitos casos o paciente deve usar bengalas e muletas como auxílio para 

caminhar, o que requer muito cuidado e alguns conhecimentos básicos. Os 

meios auxiliares mais usados pelos idosos são: 

Tripé e bengala de quatro pés: São recomendados para pessoas com idade 

mais avançada e com muita instabilidade, e são considerados muito estáveis; 

 

Muletas: São consideradas de uso simples, mas em muitos casos não 

oferecem a estabilidade necessária, e por isso alguns idosos não se adaptam 
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a elas. É fundamental que se faça o uso correto das muletas: o paciente deve 

colocar o braço na braçadeira de apoio e a mão no punho; 

 

Bengala: é o meio mais utilizado. Deve ser usada do lado oposto ao lado 

lesado, e funciona como uma extensão do braço: deve-se posicioná-la 

pouco à frente do corpo e paralela a ele, a fim de melhorar a sustentação. É 

necessário atentar para o peso e a altura do paciente, além de conferir se a 

bengala possui uma ponteira com borracha antiderrapante; 

 

Andadores: eles podem ou não possuir rodas. Para que seu uso seja correto, 

é necessário fazer pressão com as mãos, segurar nos punhos e posicionar o 

aparelho próximo ao corpo. Isto porque o idoso, em muitos casos, fica longe 

do andador, o que favorece o risco de quedas e acidentes. Os andadores 

são recomendados em situações mais graves, quando o grau de 

instabilidade é alto. 

Caso o idoso não precise de ajuda para andar 

Mesmo que o idoso consiga caminhar sozinho, ainda precisa de orientação 

sobre sua postura ao andar, que deve ser ereta e acompanhada do balançar 

dos braços. É preciso sempre lembrá-lo de que deve levantar os pés para 

andar, colocando primeiro o calcanhar e depois a ponta do pé. 

 

 

 

Cuidador de idosos 

O treinamento de pessoas para o cuidado faz-se necessário, face à situação 

de desamparo em que se encontram os idosos, no sentido de facilitar o 

atendimento imediato às suas necessidades básicas quando doentes 

fragilizados. 

Tendo em vista o aumento progressivo da população idosa, o resgate do 

papel dos "cuidadores" é uma questão a ser pensada. Entretanto, em razão 

da complexidade cada vez maior na organização das sociedades, enfatiza-

se a necessidade de preparo e aprendizado específicos para exercer o papel 

de "cuidador". 
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Para cuidar de idosos, espera-se que haja alguém capaz de desenvolver 

ações de ajuda naquilo que estes não podem mais fazer por si só; essa pessoa 

assume a responsabilidade de dar apoio e ajuda para satisfazer às suas 

necessidades, visando a melhoria da condição de vida. 

Não se pode esquecer que, em muitas situações, o "cuidador" nem sempre é 

um ente da família, e que introduzir pessoas externas ao contexto familiar 

implica em reconhecer valores de respeito e discrição, para não interferir na 

dinâmica familiar. 

1.1. Princípios orientadores 

O preparo de cuidadores exige a definição de uma base conceitual 

norteadora dos valores e princípios filosóficos, que podem ser reconhecidos 

pelos pressupostos de Gonçalves e col (1997): 

1. O cuidado humano ou "cuidar de si" representa a essência do viver 

humano; assim, exercer o autocuidado é uma condição humana. E ainda 

"cuidar do outro" sempre representa uma condição temporária e 

circunstancial, na medida em que o "outro" está impossibilitado de se cuidar . 

2. O "cuidador" é uma pessoa, envolvida no processo de "cuidar do outro" - o 

idoso, com quem vivência uma experiência contínua de aprendizagem e que 

resulta na descoberta de potencialidades mútuas: É nesta relação íntima e 

humana que se revelam potenciais, muitas vezes encobertos, do idoso e do 

cuidador. O idoso se sentirá capaz de se cuidar e reconhecerá suas reais 

capacidades; 

3. O cuidador é um ser humano de qualidades especiais, expressas pelo forte 

traço de amor à humanidade, de solidariedade e de doação. Costuma doar-

se ou voluntariar-se para as áreas de sua vocação ou inclinação. Seus 

préstimos têm sempre um cunho de ajuda e apoio humanos, com relações 

afetivas e compromissos positivos. 

Funções - Ajudar nas atividades da vida diária; administrar medicamentos por 

via oral prescritos pelo especialista; auxiliar na deambulação e mobilidade; 

cuidados com a organização do ambiente protetor e seguro, acesso a 

dispositivos de ajuda ( equipamentos ) para a atenção ao idoso; propiciar 

conforto físico e psíquico; estimular o relacionamento e contato com a 

realidade e levar o idoso a participar de atividades recreativas e sociais. 

Conferir sinais vitais, reconhecer sinais de alterações (alerta) e prestar socorro 

em situações de urgência (os primeiros). 



 

8 | P á g i n a  

 

1.2. Cuidador Profissional 

Conceito - O cuidador profissional é a pessoa que possui educação formal 

com diploma conferido por instituição de ensino reconhecida em organismos 

oficiais, e que presta assistência profissional ao idoso, família e comunidade. 

Perfil - Ter cursado Ensino Médio ou Superior e tido treinamento específico em 

cuidado do idoso, em instituições oficialmente reconhecidas. 

Destacam-se as habilidades e qualidades pessoais para o cuidado. 

Funções - Os cuidadores profissionais seguem funções específicas em 

conformidade com as legislações das categorias profissionais. 

Os cuidadores "informais" e "formais" devem desenvolver algumas habilidades 

e qualidades para prestar cuidado, especificadas a seguir: 

Habilidades técnicas: É o conjunto de conhecimentos teóricos e práticos, 

adquiridos por meio da orientação de profissionais especializados. Esses 

conhecimentos irão preparar o cuidador para prestar atenção e cuidados ao 

idoso (descritas nas funções). 

Qualidades éticas e morais: São atributos necessários para permitir relações 

de confiança, dignidade, respeito e ser capaz de assumir responsabilidades 

com iniciativa. Quando não for parente, deve procurar adaptar-se aos 

hábitos familiares, respeitar a intimidade, a organização e crenças da família, 

evitando interferência. 

Qualidades emocionais: Deve possuir domínio e equilíbrio emocional, 

facilidade de relacionamento humano, capacidade de compreender os 

momentos difíceis vividos pelo idoso, adaptação às mudanças sofridas por 

ele e família, tolerância ante situações de frustração pessoal. 

Qualidades físicas e intelectuais: Deve possuir saúde física, incluindo força e 

energia, condições essenciais nas situações em que há necessidade de 

carregar o idoso ou dar apoio para vestir-se e cuidar da higiene pessoal. Ser 

capaz de avaliar e administrar situações que envolvem ações e tomada de 

decisões. 

Motivação: É condição fundamental a empatia por idosos. Valorizá-los como 

grupo social, considerando que o "cuidado" deve ser um compromisso 

prioritário, pessoal e também da sociedade. 
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O cuidador de idosos dependentes deve organizar suas tarefas de cuidado 

de modo a ter oportunidades de se autocuidar. Muitas vezes, o cuidador se 

sobrecarrega nas suas atividades e se esquece de que é uma pessoa que 

também necessita de cuidados. A família deve avaliar esse trabalho, em 

conjunto com profissionais e planejar atividades para idosos e cuidadores. 

Cursos são necessários, visando a orientação aos cuidadores do cuidado 

com o outro e consigo mesmo. 

Fonte: BRASIL, Presidência Social. Idosos: Problemas e cuidados básicos. 

Brasília: MPAS/SAS, 1999. 

1.3. O cuidado, com freqüência, começa em forma gradual. Provavelmente 

você já esta ajudando a alguém a: 

• Levar ao Médico; 

• Fazer as compras no supermercado; 

• Pagar as contas; 

• Lavar a roupa ou limpar a casa ou 

• Cozinhar. 

Com o tempo, você poderia oferecer maiores cuidados. Quem sabe 

compartilhe a responsabilidade com outros membros da família ou com 

amigos, ou quem sabe se encarregue de tudo você mesmo, inclusive ate 

dedicar às 24 horas do dia ao cuidado dessa pessoa. É provável que o 

cuidado de outra pessoa compreenda: 

• Alimentá-la ou dar-lhe banho; 

• Ajudá-la a usar o banheiro; 

• Supervisionar o horário de tomar as medicações; 

• Contratar a outras pessoas que a cuidem; 

• Programar todo o atendimento médico ou; 

• Administrar todos os seus assuntos econômicos e legais 

MÓDULO 2: ALIMENTAÇÃO 

Nem sempre alimentar o portador da doença de Alzheimer é tarefa fácil. 

Horários regulares, ambiente tranquilo, especialmente muita calma e 

paciência, da parte do cuidador, são fatores imprescindíveis para que a 

alimentação seja bem aceita pelo paciente. 

• O paciente deverá estar sentado confortavelmente para receber a alimentação; 

• O ambiente deverá ser calmo, livre de ruídos; 

• Jamais ofereça alimentos ao paciente quando este estiver deitado; 
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• Os pacientes que ainda conservam a independência para alimentarem-se sozinhos 

devem continuar a receber estímulos para esta ação, não importando o tempo que 

levem para fazê-lo; 

• O Cuidador nunca deverá criticar ou apressar o paciente durante as refeições. 

• As instruções passadas ao paciente deverão ser claras e o comando suave; 

• Para aqueles pacientes que demoram a alimentar-se, o uso de baixelas térmicas, 

que mantém o alimento aquecido por mais tempo, é bastante útil. 

• Independentemente da apresentação da dieta – sólida, pastosa ou líquida – deve-

se, sempre que possível, respeitar as preferências do paciente. Uma pessoa que 

sempre gostou de comer carne, mas que já não consegue deglutir pequenos 

pedaços deve ter a carne liquidificada e servida em consistência de purê. O mesmo 

artifício deve ser utilizado para os outros alimentos. 

• O convívio com a família é de extrema importância. Sempre que possível, deve-se 

permitir que o paciente alimente-se em companhia de seus familiares. 

• A vida social deve ser mantida enquanto possível. Se for hábito do paciente 

almoçar fora, os restaurantes devem ser selecionados e a opção por um local 

tranquilo é a ideal. 

• Os utensílios utilizados durante a refeição devem ser preferencialmente lisos e claros. 

As estampas – de pratos, por exemplo – podem distraí-lo e reduzir sua concentração 

naquilo que lhe é explicado no momento (mastigação e deglutição). 

• Aqueles que apresentam dependência severa devem ser alimentados com 

colheres, em lugar de garfos. 

• Os alimentos crus e secos devem ser evitados, pois o perigo de engasgamento é 

maior. 

• Doces e salgados serão permitidos, desde que não haja restrição médica. Os 

temperos devem ser suaves e os molhos picantes evitados. 

• Caso haja engasgamento, mantenha a calma, coloque-se imediatamente atrás do 

paciente e abraçando-o com as duas mãos juntas, comprima o abdome, fazendo 

pressão sobre o diafragma. 

• Após cada refeição, a higiene oral é indispensável e deve ser realizada uma 

inspeção cuidadosa da boca, a fim de que possa ser removido todo e qualquer 

resíduo alimentar. 

  

 

MÓDULO 3: MEDICAMENTOS E ENVELHECIMENTO 

 

Com o envelhecimento, aumenta a probabilidade de ocorrência de 

doenças crônicas; por isso, as pessoas idosas em geral tomam mais 

medicamento que os adultos jovens. Em média, uma pessoa idosa toma 

quatro ou cinco medicamentos de receita obrigatória e dois de venda livre. 
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Os idosos são duas vezes mais suscetíveis a reações medicamentosas 

adversas que os adultos jovens. Também a probabilidade de reações 

adversas serem mais severas é maior para os idosos. 

À medida que as pessoas vão envelhecendo, a quantidade de água no 

organismo diminui. Como muitas drogas se dissolvem na água e há menos 

água disponível para sua dissolução, essas drogas atingem níveis mais 

elevados de concentração nas pessoas idosas. Além disso, os rins tornam-se 

menos capazes de excretar as drogas na urina, e o fígado, menos capaz de 

metabolizar muitas delas. Por essas razões, muitos medicamentos tendem a 

permanecer no corpo das pessoas idosas durante um tempo muito maior do 

que ocorreria no organismo de uma pessoa mais jovem. 

Em decorrência disso, os médicos devem prescrever doses menores de muitos 

medicamentos para pacientes idosos ou um menor número de doses diárias. 

O organismo do idoso também é mais sensível aos efeitos de muitos 

medicamentos. Por exemplo, as pessoas idosas tendem a ficar mais 

sonolentas e apresentam maior possibilidade de ficar confusas ao tomar 

drogas ansiolíticas ou indutores do sono. 

Medicamentos que baixam a pressão arterial por meio do relaxamento das 

artérias e de redução da tensão sobre o coração tendem a baixar a pressão 

de forma muito mais acentuada nos idosos que nas pessoas jovens. Cérebro, 

olhos, coração, vasos sangüíneos, bexiga e intestinos tornam-se 

consideravelmente mais sensíveis aos efeitos colaterais anticolinérgicos de 

alguns medicamentos de uso freqüente. As drogas com efeitos 

anticolinérgicos bloqueiam a ação normal da parte do sistema nervoso, 

denominada sistema nervoso colinérgico. 

Certos medicamentos tendem a causar reações adversas com mais 

freqüência e intensidade nos idosos, devendo por isso ser evitados. Em quase 

todos os casos, existem substitutos mais seguros à disposição. Pode ser 

arriscado não seguir as orientações do médico em relação ao uso de 

medicamentos. No entanto, a não adesão às orientações clínicas não é mais 

comum entre idosos do que entre pessoas mais jovens. Não tomar um 

remédio, ou tomá-lo em doses erradas, pode causar problemas; por exemplo, 

provocando o surgimento de outra doença ou levando o médico a mudar o 

tratamento por acreditar que o remédio não funcionou. Uma pessoa idosa 

que não deseja seguir as orientações clínicas deve discutir a situação com 

seu médico em vez de agir sozinha. 
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Drogas que Representam Aumento de Risco em Pessoas Idosas. 

14.1. Analgésicos 

 

O propoxifeno não oferece maior alívio da dor que o acetaminofeno e 

provoca efeitos colaterais narcóticos. Pode causar constipação, tontura, 

confusão e (raramente) respiração lenta. Como os outros narcóticos 

(opióides), essa substância pode causar dependência. Entre todas as drogas 

antiinflamatórias não esteróides, a indometacina é a que mais afeta o 

cérebro. Às vezes, essa substância provoca confusão mental ou tontura. 

Quando injetada, a meperidina é um analgésico potente, mas, quando 

administrada por via oral, não é muito eficaz contra a dor e freqüentemente 

produz confusão mental. 

A pentazocina é um analgésico narcótico que apresenta maior possibilidade 

de provocar confusão mental e alucinações, em comparação com outros 

narcóticos. 

14.2. Substâncias Anticoagulantes 

No idoso, o dipiridamol pode provocar tontura quando o indivíduo se levanta 

(hipotensão ortostática). Para a maioria das pessoas, essa substância oferece 

pouca vantagem, em comparação com a aspirina, na prevenção da 

formação de coágulos sangüíneos. 

Para a maioria das pessoas, a ticlopidina não é mais eficaz que a aspirina na 

prevenção de coágulos sangüíneos, sendo consideravelmente mais tóxica. A 

ticlopidina pode ter utilidade como alternativa para pessoas que não podem 

tomar aspirina. 

14.3. Drogas Antiulcerosas 

Doses usuais de alguns bloqueadores da histamina (em especial de 

cimetidina e, até certo ponto, de ranitidina, nizatidina e famotidina) podem 

causar efeitos adversos, principalmente confusão mental. 

14.4. Antidepressivos 

Em razão de suas fortes propriedades anticolinérgicas e sedativas, a 

amitriptilina geralmente não é o melhor antidepressivo para pessoas idosas. A 

doxepina também é um potente anticolinérgico. 

14.5. Medicamentos contra Náusea (antieméticos) 
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A trimetobenzamida é uma das drogas menos eficazes contra a náusea e 

pode provocar efeitos adversos, como movimentos anormais dos braços, das 

pernas e do corpo. 

14.6. Anti-histamínicos 

Todos os anti-histamínicos de venda livre e muitos de receita obrigatória 

produzem efeitos anticolinérgicos potentes. As drogas incluem: 

clorfeniramina, difenidramina, hidroxizina, ciproeptadina, prometazina, 

tripelenamina, dexclorfeniramina e medicamentos combinados contra 

resfriado. Mesmo que possam ser úteis no tratamento de reações alérgicas e 

alergias sazonais, em geral os anti-histamínicos não são apropriados para 

combater a coriza e outros sintomas de infecção viral. Nos casos em que há 

necessidade de anti-histamínicos, dá-se preferência aos que não produzem 

efeitos anticolinérgicos (loratadina e astemizol). Normalmente os 

medicamentos contra tosse e resfriado que não incluem anti-histamínicos em 

suas fórmulas são mais seguros para pessoas idosas. 

14.7. Anti-hipertensivos 

A metildopa, isoladamente ou em combinação com outros medicamentos, 

pode reduzir os batimentos cardíacos e agravar a depressão. O uso de 

reserpina é arriscado, pois pode induzir à depressão, impotência, sedação e 

tontura quando a pessoa se levanta. 

14.8. Antipsicóticos 

Embora antipsicóticos como clorpromazina, haloperidol, tioridazina e tiotixeno 

sejam eficazes no tratamento dos distúrbios psicóticos, não foi estabelecida 

sua eficácia no tratamento de distúrbios comportamentais associados à 

demência (como agitação, devaneios, repetição de perguntas, arremesso 

de objetos e agressão). Freqüentemente essas drogas são tóxicas, 

provocando sedação, distúrbios do movimento e efeitos colaterais 

anticolinérgicos. No caso de o uso ser imprescindível, as pessoas idosas devem 

usar antipsicóticos em doses pequenas. A necessidade do tratamento deve 

ser freqüentemente reavaliada, e os medicamentos devem ser interrompidos 

o mais rápido possível. 

14.9. Antiespasmódicos Gastrintestinais 

Antiespasmódicos gastrintestinais, como diciclomina, hiosciamina, 

propantelina, alcalóides da beladona e clidínio-clordiazepóxido são 

administrados no tratamento das cólicas e dores estomacais. Essas 
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substâncias são altamente anticolinérgicas, e sua utilidade – em especial nas 

baixas doses toleradas pelas pessoas idosas – é questionável. 

14.10. Drogas Antidiabéticas (hipoglicemiantes) 

A clorpropamida tem efeitos prolongados, que são exagerados nas pessoas 

idosas e podem causar longos períodos de baixos níveis de açúcar no sangue 

(hipoglicemia). Por promover a retenção de água pelo organismo, a 

clorpropamida também diminui o nível de sódio no sangue. 

Suplementos de Ferro 

Doses de sulfato ferroso que excedam 325 miligramas diários não melhoram 

muito sua absorção e podem causar constipação. 

 

Relaxantes Musculares e Antiespasmódicos 

Quase todos os relaxantes musculares e antiespasmódicos, como 

metocarbamol, carisoprodol, oxibutinina, clorzoxazona metaxalona e 

ciclobenzaprina provocam efeitos colaterais anticolinérgicos, sedação e 

debilidade. É questionável a utilidade de todos os relaxantes musculares e 

antiespasmódicos nas baixas doses toleradas pelos idosos. 

 

14.11. Sedativos, Ansiolíticos e Indutores do Sono 

O meprobamato, além de não oferecer vantagens em relação aos 

benzodiazepínicos, apresenta muitas desvantagens. 

Clordiazepóxido, diazepam e flurazepam – benzodiazepínicos utilizados no 

tratamento da ansiedade e insônia – têm efeitos extremamente prolongados 

nos idosos (em geral, por mais de 96 horas). Essas drogas, isoladamente ou em 

combinação com outras, podem causar sonolência prolongada e 

aumentam o risco de quedas e fraturas. 

A difenidramina, um anti-histamínico, é o ingrediente ativo em muitos 

sedativos de venda livre. Mas a difenidramina produz efeitos anticolinérgicos 

potentes. 

Barbitúricos, como o secobarbital e o fenobarbital, produzem mais efeitos 

adversos que outras drogas utilizadas no tratamento da ansiedade e da 

insônia. Também interagem com muitas outras substâncias. Em geral, os idosos 

devem evitar os barbitúricos, exceto para o tratamento de distúrbios 

convulsivos. 

14.12. Anticolinérgico: O Que Isso Significa? 
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A acetilcolina é um dos muitos neurotransmissores do organismo. 

Neurotransmissor é uma substância química utilizada pelas células nervosas 

para a intercomunicação e para a comunicação com os músculos e com 

muitas glândulas. Diz-se que as drogas que bloqueiam a ação do 

neurotransmissor acetilcolina têm efeitos anticolinérgicos. A maioria dessas 

substâncias, no entanto, não foi projetada para bloquear a acetilcolina; seus 

efeitos anticolinérgicos são efeitos colaterais. Pessoas idosas são 

particularmente sensíveis às drogas com efeitos anticolinérgicos porque, com 

a idade, diminui tanto a quantidade de acetilcolina no organismo quanto a 

capacidade orgânica de utilização da acetilcolina existente no corpo. 

Drogas com efeitos anticolinérgicos podem provocar confusão mental, 

turvamento da vista, constipação, boca seca, tontura e dificuldade de 

micção ou perda do controle da bexiga. 

 

 

MÓDULO 4: ATIVIDADES FÍSICAS 

Nesta seção, apresentamos conceitos relacionados à atividade física para 

idosos. O enfoque principal é treinamento de equilíbrio, mas outras 

capacidades e habilidades também serão abordadas, uma vez que o 

equilíbrio em seres humanos é dependente de inúmeros fatores. 

1. Treinamento do equilíbrio 

• Fundamentos de treinamento (equilíbrio) 

• Exercícios para treinar o equilíbrio 

1. Treinamento de força 

• Exercícios para treinar a força 

1. Treinamento de resistência aeróbia 

• Fundamentos de treinamento (resistência) 

• Exercícios para treinar a resistência aeróbia 

1. Treinamento de flexibilidade 

• Fundamentos de treinamento (flexibilidade) 

• Exercícios para treinar a flexibilidade 

1.1. Fundamentos de treinamento (equilíbrio) 

Alguns exercícios utilizados para o treinamento de força dos membros 

inferiores podem também ser utilizados para o treinamento do equilíbrio. Para 

tal, pode-se adotar uma seqüência de estágios que desafia com dificuldade 

progressiva a capacidade de se equilibrar. Os estágios a seguir trazem uma 
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progressão que pode ser facilmente utilizada durante os exercícios de 

treinamento de força: 

• Estágio I – apoiar as duas mãos em uma cadeira (ou qualquer outro apoio); 

• Estágio II – apoiar apenas uma mão na cadeira; 

• Estágio III – apoiar apenas um dedo na cadeira; 

• Estágio IV – realizar o exercício sem apoio dos membros superiores; 

• Estágio V – se houver grande estabilidade no estágio IV, os exercícios podem ser 

realizados sem o apoio das mãos e de olhos fechados. Como neste estágio há um 

maior risco de instabilidade, é importante haver alguém acompanhando o 

executante para evitar possíveis acidentes. 

No entanto, é essencial ter em mente que, apesar de os exercícios estarem 

sendo direcionados para o treinamento do equilíbrio, as mesmas precauções 

tomadas durante o treinamento de força devem ser consideradas antes de 

se iniciar uma sessão dessa atividade. 

• É importante treinar todos os grupos musculares principais, evitando treinar o mesmo 

grupo muscular dois dias consecutivos. 

• Cada repetição deve ser executada da seguinte maneira: 3 segundos para realizar 

o movimento, 1 segundo mantendo a posição alcançada, e mais 3 segundos para 

retornar à posição inicial. 

• Antes do treinamento deve ser realizado um aquecimento, que pode consistir em 

uma caminhada leve e movimentação dos membros utilizados nos exercícios 

(aproximadamente 10 minutos de duração). 

• A respiração deve se dar normalmente durante a execução dos exercícios. Prender 

a respiração pode gerar variações na pressão sanguínea, tornando o exercício 

perigoso para portadores de problemas cardiovasculares. Nos exercícios de 

elevação do membro inferior, é importante expirar durante o levantamento, e 

inspirar enquanto o membro volta à posição inicial. 

• As cargas utilizadas devem ser iguais para ambos os lados do corpo. 

• É importante remover os pesos utilizados nos membros inferiores para andar, pois sua 

utilização durante o andar aumenta o risco de quedas. 

• Quando os pesos não estiverem sendo usados, é importante colocá-los em lugares 

apropriados, para que não haja o risco de alguém tropeçar neles. 

• Pequena dor muscular e alguma fadiga são normais nos dias seguintes à prática, 

mas se esses sintomas aparecerem de maneira excessiva, provavelmente a 

intensidade do treinamento está alta demais. 

• Se houver qualquer dor nas articulações durante a execução dos exercícios 

(principalmente com relação à utilização de pesos), deve-se para o treino. Se a dor 

ocorrer apenas em ângulos extremos nas articulações, os exercícios devem ser feitos 

de maneira a não atingi-los; 

• A amplitude dos movimentos deve ser a maior possível, de maneira que 

simultaneamente haja alongamento da musculatura oposta àquela realizando o 
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movimento. Essa amplitude deve ser regulada pela flexibilidade de cada um, além 

de ser feita em limites nos quais não ocorrem dores nas articulações. 

• As primeiras sessões devem sempre ser realizadas sem carga extra, para que haja 

um devido aprendizado dos exercícios. 

Como o enfoque principal do PEQUI é a prevenção de quedas na população 

idosa, é interessante disponibilizar exercícios que contribuam para tal de 

maneira prática, e de fácil entendimento de todos. Mas é também 

importante fornecer orientação sobre como os exercícios devem ser feitos. 

A literatura voltada para exercícios em idosos mostra muita coerência no que 

diz respeito às suas características. A cada sessão, deve ser executado um 

exercício para cada grupo muscular principal, sendo que as sessões devem 

ocorrer duas vezes por semana. Cada exercício deve ser executado em 

séries, sendo que cada série corresponde a um grupo de repetições 

desenvolvidas de forma contínua, sem interrupções, e, neste caso em 

particular, devem possuir de 8 a 15 repetições. O número de séries pode variar 

entre um e três por sessão de treinamento. É importante haver um descanso 

entre cada série, sendo que a literatura relata que esse tempo deve estar 

entre 1 min e 3 min (é importante lembrar que esse tempo de descanso 

corresponde à recuperação do músculo, ou seja, o tempo que ele leva para 

estar metabolicamente preparado para novamente realizar o exercício; 

assim, quanto maior a intensidade/ repetições realizadas, maior deverá ser o 

descanso entre as séries). Cada repetição deve ser feita em 

aproximadamente 6 segundos, que correspondem a: 3 segundos para realizar 

o movimento e 3 segundos para retornar à posição inicial (lembrando que é 

mais válido realizar um exercício lentamente e de maneira correta que realizá-

lo rapidamente, o que diminui o controle do movimento, podendo assim não 

estimular os músculos da maneira adequada para os objetivos do exercício). 

Os itens apresentados acima são muito simples e práticos. No entanto, decidir 

a carga utilizada nesse treinamento é um fator importantíssimo para que haja 

eficiência e segurança durante a sua execução. O controle de carga se dá 

essencialmente de duas maneiras distintas: pesos anexados ao membro 

executando o movimento, o número de repetições por série, e o número de 

séries. Inicialmente, é importante que não haja nenhum peso extra. Além de 

o peso dos próprios membros já servirem como uma ótima carga inicial, essa 

ausência de cargas extras permite uma facilidade maior para executar os 

exercícios, levando assim a um melhor aprendizado e conseqüente 

aproveitamento dos exercícios. Também é interessante que no início seja 

executada apenas uma série por exercício, com oito repetições cada. Após 
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ser criada uma intimidade entre o executante e os exercícios, mudam-se as 

regras para carga, como descrito a seguir. 

Neste momento, é importante selecionar uma carga mais adequada à 

pessoa em questão, ficando difícil portanto definir dados de maneira 

absoluta. O número de repetições que apresenta um ganho interessante na 

força em idosos está entre 8 e 15. Assim, a carga deve ser escolhida de 

maneira que, em cada série, o indivíduo consiga realizar de 8 a 15 repetições. 

Se não for possível realizar 8 repetições, a carga está muito alta, e deve ser 

diminuída. Se mais de 15 repetições forem alcançadas, significa que a carga 

está muito baixa, e deve ser aumentada. É importante lembrar que esse 

número não está relacionado ao momento em que o músculo não mais 

consegue realizar o movimento, e sim ao momento em que ocorre um grande 

desconforto em realizar o movimento (devido ao cansaço do músculo). À 

medida que o treinamento ocorre, a tendência é que cada vez fique mais 

fácil realizar o número de séries e de repetições estipulados inicialmente. 

Como só há ganho de força à medida que o corpo é desafiado, essa maior 

facilidade em realizar os exercícios deve ser acompanhada por um aumento 

da carga das sessões de treinamento. Isso pode ocorrer de duas maneiras. O 

primeiro modo de fazê-lo é simplesmente aumentar o peso levantado, o que 

pode ser feito também baseado no número de repetições. À medida que 

ocorre aumento da força, o número de repetições possíveis com uma mesma 

carga também aumenta. Como uma carga que permita mais de 15 

repetições não trará os mesmos benefícios que uma carga que corresponda 

a um máximo de 8 a 15 repetições, quando um exercício se torna muito fácil 

de ser executado (sendo possível realizar mais de 15 repetições), o ideal seria 

ajustar a carga, de maneira que só fosse possível realizar 8 repetições 

(portanto, deveria haver um aumento de peso). Assim, apenas depois de um 

grande período de treinamento novamente essa carga permitiria mais de 15 

repetições por série, e novamente deveria ser ajustada. 

A outra alternativa, seria aumentar o número de séries por exercício, o que 

deve ser feito simultâneo a um pequeno decréscimo na quantidade de pesos 

utilizada. Mas o número de séries não deve ultrapassar 3 (quando estiverem 

sendo feitas 3 séries com 15 repetições, a única alternativa é aumentar a 

carga, sendo que neste caso deve haver uma diminuição no número de 

séries), e o número de repetições nunca deve ultrapassar 15 ou ficar inferior a 

8. 
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MÓDULO 5: PREVENÇÃO E MANEJO DE QUEDAS 

 

Queda é um evento freqüente e limitante, sendo considerado um marcador 

de fragilidade, morte, institucionalização e de declínio na saúde de idosos 

(8,18,39). 

O risco de cair aumenta significativamente com o avançar da idade, o que 

coloca esta síndrome geriátrica como um dos grandes problemas de saúde 

pública devido ao aumento expressivo do número de idosos na população e 

à sua maior longevidade, competindo por recursos já escassos e aumentando 

a demanda por cuidados de longa duração. 

Diversos fatores de risco e múltiplas causas interagem como agentes 

determinantes e predisponentes, tanto para quedas acidentais quanto para 

quedas recorrentes, impondo aos profissionais de saúde, especialmente ao 

médico o grande desafio de identificar os possíveis fatores de risco 

modificáveis e tratar os fatores etiológicos e comorbidades presentes 

(35,45,51). 

As intervenções mais eficazes baseiam-se na identificação precoce dos 

idosos com maior chance de sofrerem quedas e particularmente, aqueles 

que além do risco de queda apresentem também um risco aumentado de 

sofrem lesões graves decorrentes da mesma (13,23,50). 

Geralmente, idosos tendem a sub-relatar quedas. Além disso, creditam à 

idade seus problemas de equilíbrio e marcha, fazendo com que com que 

estas dificuldades de mobilidade não sejam detectadas, até que uma queda 

com uma conseqüência grave ocorra. 

Evitar o evento de queda é considerado hoje uma conduta de boa prática 

geriátrico-gerontológica, tanto em hospitais quanto em instituições de longa 

permanência, sendo considerado um dos indicadores de qualidade de 

serviços para idosos. Além disso, constitui-se em política pública indispensável, 

não só porque afeta de maneira desastrosa a vida dos idosos e de suas 

famílias, como também drena montantes expressivos de recursos econômicos 

no tratamento de suas conseqüências, como a fratura de quadril (19,42,45). 
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Cenário do problema 

Cerca de 30% a 60% dos idosos caem ao menos uma vez ao ano e cerca da 

metade cai de forma recorrente, variando de acordo com a precisão do 

monitoramento realizado pelo estudo (39,44). 

No Brasil cerca de 29% dos idosos caem ao menos uma vez ao ano e 13% 

caem de forma recorrente, sendo que somente 52% dos idosos não relataram 

nenhum evento de queda durante um seguimento de dois anos (39). 

A incidência de quedas em idosos residentes na comunidade varia de 0,2 a 

1,6 quedas/por pessoa/por ano, com uma média de aproximadamente 0,7 

quedas por ano. Em idosos hospitalizados a média é de 1,4 quedas/por 

leito/por ano, variando de 0,5 a 2,7 quedas e em idosos institucionalizados a 

prevalência é consideravelmente maior chegando até 75%, com uma 

incidência de 0,2 a 3,6 quedas/por leito/por ano devido a maior 

vulnerabilidade desta população e a maior acurácia nas notificações dos 

eventos (44). 

Os acidentes são a quinta causa de morte entre os idosos e as quedas são 

responsáveis por dois terços destas mortes acidentais. Aproximadamente 75% 

das mortes decorrentes de quedas nos Estados Unidos ocorrem em 14% da 

população acima de 65 anos de idade, e o índice de mortalidade aumenta 

dramaticamente após os 70 anos, principalmente em homens. (8,44,45). 

A maior suscetibilidade dos idosos a sofrerem lesões decorrentes de uma 

queda se deve a alta prevalência de comorbidades presentes nesta 

população, associado ao declínio funcional decorrente do processo de 

envelhecimento, como o aumento do tempo reação e diminuição da 

eficácia das estratégias motoras do equilíbrio corporal, fazendo de uma 

queda leve um evento potencialmente perigoso. 

Dos que caem a cada ano, entre 5% a 10% dos idosos residentes na 

comunidade tem como conseqüência lesões severas como fratura, 

traumatismo craniano e lacerações sérias, que reduzem sua mobilidade e 

independência, aumentando as chances de morte prematura. Cerca de 

metade dos idosos hospitalizados por fratura de quadril não recuperam a 

mobilidade prévia ao evento. (1,8). 

Cerca de 90% das fraturas de quadril são causadas por quedas e o custo atual 

estimado do tratamento das fraturas de quadril é da ordem de 10 bilhões de 
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dólares. Entre 1988 e 1996 a taxa de hospitalização por fratura de quadril em 

mulheres acima de 65 anos nos EUA aumentou 23% (7,8). 

Além da alta mortalidade, destacam-se ainda como conseqüências 

relevantes o fato da queda causar restrição de mobilidade, incapacidade 

funcional, isolamento social, insegurança e medo, detonando um mecanismo 

cumulativo e em efeito dominó de eventos prejudiciais a saúde e qualidade 

de vida dos idosos(28,31). 

Em um estudo populacional multicêntrico, a razão de chance bruta de idosos 

com dependência em quatro ou mais atividades de vida diária ou prática ter 

experimentado ao menos uma queda no ano anterior foi 1,9 vez a chance 

quando comparados aos idosos independentes (43). 

Entre as pessoas que caíram e foram atendidas em unidades de emergência, 

cerca de 40% tiveram dor contínua ou incapacidade funcional por dois meses 

e 16% tiveram queixa de dor por cerca de 7 meses após o evento (19). 

Um estudo prospectivo de dois anos aponta que 32% dos idosos que caem 

referem medo de cair novamente e são marcadamente mulheres. Os fatores 

fortemente associados ao medo de cair novamente são a presença de 

distúrbios de marcha, um relato de percepção subjetiva de saúde física e 

mental ruim e condições econômicas desfavoráveis (53). 

Definição e classificação 

Queda é uma mudança de posição inesperada, não intencional que faz com 

que o indivíduo permaneça em um nível inferior, por exemplo, sobre o 

mobiliário ou no chão. Este evento não é conseqüência de uma paralisia 

súbita, ataque epilético ou força externa extrema (25). 

Podem ser classificadas a partir da freqüência com que ocorrem e do tipo de 

conseqüência advinda do evento. A queda acidental é aquele evento único 

que dificilmente voltará a se repetir e é decorrente de uma causa extrínseca 

ao indivíduo, em geral pela presença de um fator de risco ambiental danoso, 

como um piso escorregadio, um degrau sem sinalização ou devido à atitudes 

de risco como por exemplo,subir em banquinhos. Em contrapartida, a queda 

recorrente, expressa a presença de fatores etiológicos intrínsecos como 

doenças crônicas, poli farmácia, distúrbios do equilíbrio corporal, déficits 

sensoriais, dentre outros. 

A queda pode ainda ser dividida de acordo com a presença ou não de 

lesões. As quedas com lesões graves são consideradas aquelas cuja 
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conseqüência é uma fratura, trauma crânio-encefálico ou luxação. Abrasões, 

cortes, escoriações e hematomas são considerados lesões leves. 

Há ainda, a classificação de acordo com o tempo de permanência no chão. 

A queda prolongada no chão é aquela em que o idoso permanece caído 

por mais de 15 a 20 minutos por incapacidade de levantar-se sem ajuda. Os 

idosos que são mais predispostos a sofrerem quedas prolongadas são os 

idosos com 80 anos ou mais, com dificuldade em atividades de vida diária, 

que têm disfunções em membros inferiores, tomam sedativos e moram 

sozinhos ou permanecem por longos períodos do dia ou noite 

desacompanhados. 

Hoje, busca-se não só identificar o perfil dos idosos mais vulneráveis a cair, 

como também procura-se distinguir quais terão maior suscetibilidade a 

sofrerem uma lesão grave decorrente deste evento ou que têm uma maior 

propensão a experimentarem quedas recorrentes o que aumenta a 

probabilidade de perda de capacidade funcional, seja ela decorrente de 

um único evento grave ou da perda de confiança e do senso de auto-

eficácia o que com o tempo acaba por provocar uma restrição de atividades 

e um declínio na mobilidade, expondo este idoso a um maior risco de tornar-

se frágil. 

Fatores de risco e Causas 

Há necessidade de se dividir os fatores determinantes de quedas em idosos 

em dois grupos: 

Fatores de risco ou fatores predisponentes: são aqueles que impõe aos idosos 

uma maior chance de experimentarem quedas. O levantamento destes 

fatores permite a identificação de idosos com maior suscetibilidade a caírem. 

A estratificação do risco possibilita a implementação de estratégias de 

prevenção definidas para cada grupo - alto, médio e baixo risco. 

Fatores causais: são aqueles agentes etiológicos presentes na determinação 

da ocorrência de um evento de queda específico. Constituem-se nas razões 

que levaram aquele idoso a cair e são potencializados pela presença de 

fatores de risco intrínsecos e extrínsecos. 

Os fatores de risco são derivados de estudos populacionais tipo caso-controle 

ou estudos longitudinais. Embora, existam umas séries de questões 

metodológicas a serem consideradas na análise destes fatores, a 

aplicabilidade clínica é imediata, no que tange ao fato de que há um 
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aumento significativo do risco com o aumento do número de fatores de risco 

individuais presentes. Além disso, o levantamento da existência de fatores que 

possam ser modificados por meio de intervenções específicas é essencial 

tanto na prevenção de futuros episódios, como também no manejo do 

processo de reabilitação. 

O peso da evidência foi construído a partir da freqüência com que o fator 

aparece nos estudos analisados. Salienta-se que não há uma 

homogeneidade quanto aos fatores de risco apontados nos estudos. Trata-se 

apenas de um guia para que se possa valorizar com maior ou menor 

intensidade determinados fatores. 

Os fatores de risco considerados de peso alto, ou seja, apontados na maioria 

dos estudos como fatores determinantes de quedas foram: idade igual ou 

maior a 75 anos, sexo feminino, presença de declínio cognitivo, de 

inatividade, de fraqueza muscular e de distúrbios do equilíbrio corporal, 

marcha ou de mobilidade, história prévia de acidente vascular cerebral, de 

quedas anteriores e de fraturas, comprometimento na capacidade de 

realizar atividades de vida diária e o uso de medicações psicotrópicas, em 

especial os benzodiazepínicos, assim como o uso de várias medicações 

concomitantes. 

Dentre estes estudos, destaca-se o realizado no município de São Paulo que 

aponta que os idosos que caíram de forma recorrente tiveram sua chance 

aumentada em 1,6 vezes (95% IC 1,00-2,52) por serem viúvos, separados ou 

desquitados, em 1,5 vezes por não terem o hábito de ler como atividade de 

lazer (95%IC 1,03-2,37), em 4,6 vezes por terem história de fratura (95% CI 2,23-

9,69) e em 2,37 vezes por apresentarem comprometimento em 1 a 3 

atividades de vida diária (95% CI 1,49-3,78), em 3,31 vezes a chance por 

apresentarem dificuldade em 4 ou mais atividades de vida diária (95%CI 1,58-

6,93) e em 1,53 vezes a chance por relatarem ter visão ruim ou péssima (95%CI 

1,00-2,34) quando comparados aos idosos que tinham boa percepção 

subjetiva de visão. Este modelo explicou 73% dos eventos (39). 

Rubenstein e Josephson analisando 16 estudos de idosos vivendo na 

comunidade e de idosos institucionalizados, apontam um aumento do risco 

com a presença dos seguintes fatores, por ordem de importância: presença 

de fraqueza muscular, história de quedas, déficit de marcha e de equilíbrio, 

uso de dispositivo de auxílio à marcha, déficit visual, artrite, comprometimento 

em atividades de vida diária, depressão, declínio cognitivo e idade igual ou 

superior a 80 anos (440. 
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Em uma revisão sistemática de 11 estudos de coorte ou casos-controle a 

cerca dos fatores de risco para quedas em ambiente hospitalar foram 

levantados como os mais freqüentes: alteração do estado mental, em 

especial os estados de confusão e desorientação (9/11), uso de medicações 

como sedativos, tranqüilizantes e benzodiazepínicos (4/11), limitações de 

mobilidade, como distúrbios de marcha, equilíbrio e fraqueza muscular (4/11), 

história de quedas (4/11), necessidade especial com toalete ou eliminações 

(4/11), idade avançada (4/11), necessidade de dispositivos de auxílio a 

mobilidade (3/11) e fraqueza geral, tontura, depressão e tempo maior de 

hospitalização (2/11). Os fatores de menor relevância foram mês da 

internação, ter tido três ou mais transferências de unidade, sonolência, abuso 

de drogas, terapia endovenosa, condições médicas gerais, anemias, 

condições pós-operatórias, evidência de estado confusional agudo, dentre 

outros. Os autores concluem que as intervenções a serem priorizadas nos 

idosos hospitalizados são aquelas direcionadas a identificar e tratar as 

limitações relacionadas ao estado mental e ás alterações de mobilidade (15). 

 

Fatores Sócio-demográficos Peso da evidência e tipo de queda 

Sexo feminino Alto (acidentais, recorrentes e com lesões sérias) 

Idade ≥ 75 anos Alto (acidentais, recorrentes e com lesões sérias) 

Ausência de Cônjuge Baixo (recorrentes) 

Raça Branca Baixo (com lesões sérias) 

Baixa Renda Baixo (acidentais) 

Morar só Baixo (com lesões sérias) 

Psico-Cognitivos 

Declínio Cognitivo Alto (acidentais, recorrentes) 

Depressão Baixo (acidentais) 

Medo de Cair Baixo (recorrentes) 

Condições de saúde/Doenças Crônicas 

AVC prévio Alto (acidentais, recorrentes) 

Diabetes Baixo (acidentais) 

Queixa de Tontura Médio (acidentais e recorrentes) 
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Hipotensão Postural Baixo (recorrentes) 

Baixo Índice de massa corpóreo Médio (acidentais, com lesões sérias) 

Anemia Baixo (com lesões sérias) 

Insônia Baixo (recorrentes, com lesões sérias) 

Incontinência ou urgência miccional Médio (recorrentes, com lesões sérias) 

Artrite/osteoartrose Baixo (acidentais) 

História prévia de quedas Alto (recorrentes, com lesões sérias) 

História prévia de fratura Alto (recorrentes, com lesões sérias) 

Neuropatia Baixo (com lesões sérias) 

Funcionalidade 

Comprometimento em AVD Alto (acidentais,recorrentes, com lesões sérias) 

Necessidade de dispositivo de auxílio a marcha Baixo (acidentais) 

Inatividade Alto (acidentais,recorrentes, com lesões sérias) 

Comprometimento sensorial 

Comprometimento visual Moderado (acidentais,recorrentes,com lesões 

sérias) 

Equilíbrio corporal, marcha e mobilidade Alto (acidentais,recorrentes, com 

lesões sérias) 

Distúrbio neuromuscular 

Fraqueza muscular de MMII Alto (acidentais, recorrentes) 

Fraqueza muscular de preensão Alto (acidentais, recorrentes, com lesões 

sérias) 

Diminuição de reflexos Baixo (acidentais) 

Dor em joelho ou quadril Baixo (acidentais) 

Problemas nos pés Baixo (acidentais) 

Tempo de reação Baixo (com lesões sérias) 

Uso de medicações 
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Psicotrópicas :Benzodiazepínicos Alto (recorrentes, com lesões sérias) 

Bloqueadores de canal de cálcio Baixo (com lesões sérias) 

Analgésicos Baixo (com lesões sérias) 

Número de medicações Alto (recorrentes, com lesões sérias) 

Condição médica prévia 

Hospitalizações Baixo (acidentais) 

(se alta: fator presente na maioria dos estudos, se moderada: fator presente 

em boa parte dos estudos, mas não na maioria e se baixa: fator presente 

em um ou dois estudos apenas) 

Causas de quedas em idosos: resumo de 12 estudos levantados por 

Rubenstein, Josephson, 2002. 

Acidentais ou relacionadas ao ambiente Distúrbios do equilíbrio e marcha 

Fraqueza muscular Tontura e vertigem 

Artrite Doenças agudas 

Epilepsia Dor 

Medicamentos Álcool 

“drop attack” Confusão ou Delirium 

Hipotensão Postural Distúrbios visuais 

Queda da cama 

Síncope 

Para que este levantamento sobre as causas possa ser realizado de forma 

sistematizada, faz-se necessário identificar todo o contexto, como mecanismo 

da queda, atividade que estava sendo realizada no momento do evento, 

hora do dia ou noite, tipo de calçado, local onde ocorreu a queda, e 

qualquer sinal ou sintoma pré ou pós-evento que possa ter relevância na 

determinação do mesmo. Aspectos como se houve ou não perda da 

consciência ou escurecimento da visão podem descartar síncopes. 

Outros mecanismos envolvidos, como falseamento dos joelhos pode estar 

relacionado à fraqueza muscular, osteoartrose de joelhos e ao drop attack; a 
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sensação de tontura relacionada à posição da cabeça ou a movimentos do 

corpo pode estar associada à presença de disfunções vestibulares. O roteiro 

apresenta as principais perguntas a serem realizadas na investigação do 

evento de queda. A queda pode ser o reflexo de uma doença aguda como 

infecção urinária ou respiratória, arritmia cardíaca, acidente vascular 

encefálico, delirium, dentre outras. A mesma pessoa pode cair em diferentes 

momentos por várias razões. A queda de causa desconhecida deve ser 

amplamente investigada até que um fator ou vários fatores seja apontado 

como agentes etiológicos ou precipitantes do evento. 

Nunca, especialmente, nos idosos que caem recorrentemente devê-se 

assumir como causa aquela relacionada a um evento anterior. A busca 

sistematizada de fatores causais permite o adequado manejo, previne novos 

eventos e trata doenças associadas, evitando comorbidades e o 

escalonamento de incapacidades (26). 

Roteiro sugerido para investigação do evento de queda: 

o Quantas vezes o Sr.(a) caiu no último ano? 

o Houve alguma conseqüência como fratura, luxação, trauma craniano ou 

escoriação, contusão, corte? 

o Houve necessidade de procurar um médico ou serviço de emergência em um 

hospital? 

o O Sr. (a) restringiu suas atividades habituais por causa da queda? 

o Se sim, o Sr. (a) o fez por dor, insegurança, medo, dificuldade para andar, dentre 

outros. 

o Agora vamos falar sobre sua última queda. 

o O Sr. (a) sabe precisar quando ela ocorreu? 

o A queda aconteceu de dia ou de noite? 

o O evento ocorreu após a refeição? 

o Em que lugar aconteceu a queda? 

o Houve perda da consciência? 

o Que movimentos o Sr.(a) estava fazendo no momento da queda? Andando, 

levantando-se da cadeira, inclinando-se, virando-se, etc. 

o Que atividade o Sr.(a) estava realizando no momento da queda? Tomando 

banho, andando até o banheiro, voltando para o quarto, subindo no banquinho, 

calçando o chinelo, descendo do ônibus, dentre outras. 

o Como a queda ocorreu? Desequilibrou-se, os joelhos falsearam, sentiu-se fraco 

subitamente, sentiu-se tonto ? 

o Que parte do corpo bateu primeiro no chão ou no mobiliário? 

o Estava usando óculos ou aparelho auditivo (quando se aplicar)? 

o Como estava se sentindo antes de cair (na semana prévia)? Houve alguma 

modificação na sua saúde? Como fraqueza generalizada, cansaço, apatia, falta 

de ar, problemas de memória, febre, taquicardia, dor no peito, etc. 
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o Houve alguma modificação na medicação usada habitualmente? Algum 

medicamento novo foi introduzido ou retirado? Fez uso de alguma medicação por 

conta própria? 

o No último ano, o Sr.(a) esteve hospitalizado? 

o O Sr.(a) diria que tem tido maior dificuldade para andar dentro de casa, vestir-se, 

tomar banho, andar fora de casa, ir ao banheiro em tempo, tomar remédios na 

hora certa ? 

Com o objetivo de facilitar a exclusão de fatores causais foi proposto o 

algoritmo descrito abaixo como um modelo para tomada de decisão clínica 

em relação ao diagnóstico. Levar em conta a presença de fatores extrínsecos 

precipitantes. O crédito do evento a um fator ambiental deve ser vastamente 

pesquisado. A exclusão de outros fatores intrínsecos pode classificar o evento 

como tipicamente acidental (38). 
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Figura 1 - Algoritmo adaptado proposto pela OPAS,2002. 

 

Avaliação do risco para quedas e testes de equilíbrio e marcha 

Um screening de risco para quedas é um instrumento eficaz na identificação 

de idosos com maior chance de sofrerem um evento no futuro. Deve ser 

realizado em todos os idosos admitidos em hospitais, em assistência domiciliar, 

centro de reabilitação, instituições de longa e curta permanência e em 

unidades de acompanhamento ambulatorial (15,42,46,50). 

Nenhum instrumento aplicado de forma isolada é capaz de identificar idosos 

de risco para quedas, assim como estratificar este risco. Uma combinação de 

instrumentos em geral contidos na avaliação geriátrico-gerontológica 

abrangente deve ser utilizada como rastreio para maior vulnerabilidade a 

quedas. 

É consenso que quanto maior o número de fatores de risco presentes maior 

será a chance de queda. A queixa de dificuldade de equilíbrio e marcha, 

assim como as histórias prévias de quedas têm sido apontadas como fatores 

de risco para idosos que vivem na comunidade. 

Vários testes têm sido desenvolvidos com o objetivo de avaliar 

funcionalmente o equilíbrio e a marcha e busca estabelecer parâmetros para 

identificação de idosos com maior suscetibilidade a cair. Dentre estes, 

destacam-se: Timed Up & Go Test (PODSIADLO & RICHARDSON (1991), a 

escala de Equilíbrio de Berg - Berg Functional Balance Scale (BERG et al., 

1992), o POMA -– Performance-Oreinted Assessement of Mobility (TINETTI, 

1986,1988) o Functional Reach e o Dynamic Gait Index (SHUMWAY-COOK et 

al. (1997). 

As escalas de Berg, o POMA e o Dynamic Gait Index são testes funcionais de 

avaliação do equilíbrio e da marcha que contém um maior número de 

tarefas motoras e necessitam de um maior treinamento e expertise na sua 

aplicação. Em geral, são aplicados por fisioterapeutas dentro de um espectro 

maior de avaliação físico-funcional de idosos. Todos têm sido largamente 

apontados na literatura internacional como instrumentos válidos na 

determinação de idosos com maior chance de quedas. 

O POMA consiste de nove itens como contra-reação ao desequilíbrio 

aplicado ao esterno, passar de sentado para de pé, virar 360 graus, os quais 

são categorizados em uma escala de três pontos. A Berg Balance Scale foi 

desenvolvida para monitorar o desempenho dos idosos quanto à tarefas 
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motoras de equilíbrio em idosos, para identificar indivíduos que se 

beneficiariam de um encaminhamento para fisioterapia e para prever 

quedas em idosos da comunidade e institucionalizados (3,4,20). A escala 

consiste de 14 tarefas, categorizadas numa escala ordinal de cinco pontos, 

que vai desde 0 - incapaz de realizar a tarefa, até 5 - realiza de forma 

independente, baseada na qualidade e necessidade de assistência para 

realizar a tarefa de forma assim como, no tempo para completar a prova. Os 

escores dos 14 itens são combinados em um escore total que vai de 0 a 56 

pontos, com um escore maior relacionado a um melhor desempenho. Os 

elementos do teste são representativos de atividades do dia a dia como 

sentar, levantar, inclinar-se à frente, virar-se, dentre outros. BERG et al.,1992 

demonstraram que o escore de 45 ou menos foi preditivo de quedas 

recorrentes em um estudo de meta-análise com 110 sujeitos. 

O Índice dinâmico da marcha é composto por oito tarefas de deambulação 

que avaliam velocidade e instabilidade na marcha durante o acelerar e 

desacelerar, em movimento de rotação e flexo-extensão da cabeça, em 

movimentos de rotação axial do corpo, em movimentos de ultrapassar e 

circundar obstáculos e em subir e descer degraus. Uma pontuação de 19 ou 

menos foi associada a quedas em idosos na comunidade (47). Assim, 

estratégias compensatórias devem ser elucidadas com objetivo de avaliar se 

são as mais indicadas para dado paciente no seu contexto funcional diário. 

Assim, os fisioterapeutas devem perguntar-se se seus pacientes estão 

utilizando as melhores estratégias dada suas limitações primárias e se uma 

intervenção terapêutica poderia melhorar os mecanismos de controle 

postural. 

O Timed up & go test é bastante simples e não exige nenhuma expertise 

específica, necessitando apenas de um procedimento sistematizado que 

consiste em medir o tempo gasto na tarefa de levantar-se de uma cadeira (a 

partir da posição encostada), andar 3 metros até um demarcador no solo, 

girar e voltar andando no mesmo percurso, sentando-se novamente com as 

costas apoiadas no encosto da cadeira. a instrução dada é que o idoso 

execute a tarefa de forma segura e o mais rapidamente possível. Os autores 

admitiram como tempo normal para a realização da tarefa por adultos 

saudáveis, um tempo de 10 segundos; considera-se que 11 a 20 segundos 

sejam os limites normais de tempo para idosos frágeis ou pacientes 

deficientes; mais de 20 segundos na execução da atividade é considerado 

um valor indicativo da necessidade de intervenção adequada. 
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MÓDULO 6: TRANSTORNOS MENTAIS 

 

A velhice é um período normal do ciclo vital caracterizado por algumas 

mudanças físicas, mentais e psicológicas. É importante fazer essa 

consideração pois algumas alterações nesses aspectos não caracterizam 

necessariamente uma doença. Em contrapartida, há alguns transtornos que 

são mais comuns em idosos como transtornos depressivos, transtornos 

cognitivos, fobias e transtornos por uso de álcool. Além disso, os idosos 

apresentam risco de suicídio e risco de desenvolver sintomas psiquiátricos 

induzidos por medicamentos. 

Muitos transtornos mentais em idosos podem ser evitados, aliviados ou mesmo 

revertidos. Consequentemente, uma avaliação médica se faz necessária 

para o esclarecimento do quadro apresentado pelo idoso. 

Diversos fatores psicossociais de risco também predispõem os idosos a 

transtornos mentais. 

Esses fatores de risco incluem: 

o Perda de papéis sociais 

o Perda da autonomia 

o Morte de amigos e parentes 

o Saúde em declínio 

o Isolamento social 

o Restrições financeiras 

o Redução do funcionamento cognitivo (capacidade de compreender e 

pensar de uma forma lógica, com prejuízo na memória). 

Transtornos psiquiátricos mais comuns em idosos 

o Demência 
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o Demência tipo Alzheimer 

o Demência vascular 

o Esquizofrenia 

o Transtornos depressivos 

o Transtorno bipolar (do humor) 

o Transtorno delirante 

o Transtornos de ansiedade 

o Transtornos somatoformes 

o Transtornos por uso de álcool e outras substâncias 

 

MÓDULO 7: CUIDADOS A DOMICÍLIO 

 

CATTANI, R. B.; GIRARDON-PERLINI, N. M. O. - Cuidar do idoso doente no 

domicílio na voz de cuidadores familiares. Revista Eletrônica de 

Enfermagem, v. 06, n. 02, 2004. Disponível em www.fen.ufg.br 

 

"Categoria 1. Ser cuidador familiar: uma opção ou uma obrigação? 

Definir quem será o cuidador familiar de um idoso doente no domicílio 

constitui-se numa situação em que a família, na maioria das vezes, necessita 

reorganizar-se e negociar possibilidades, que incluem identificar, conforme o 

parentesco, a disponibilidade de tempo e o desejo pessoal, quem poderá 

assumir essa tarefa. 

A partir das informações obtidas junto aos colaboradores deste estudo 

percebemos que o grau de parentesco tem influência decisiva na escolha 

de quem irá cuidar, ou seja, quanto mais próxima for a relação familiar, mais 

chances tem esta pessoa de vir a ser a responsável pelo cuidado do idoso, 

conforme descrito na literatura. 

Alguns entrevistados referiram que assumiram o cuidado do idoso doente 

porque entendem ser uma obrigação matrimonial, tanto de esposo como de 
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esposa, pois uma vez casados constitui-se em dever um cuidar do outro até o 

fim da vida. Atribuem esta responsabilidade ao acordo firmado perante Deus, 

por ocasião do matrimônio, em que se comprometeram a partilhar alegrias e 

tristezas, além de estarem juntos na saúde e na doença, conforme pode ser 

evidenciado nas seguintes manifestações: 

“A senhora sabe que antigamente a gente, tendo, casado, fez aquele 

juramento pra Deus e as coisas assim, nas horas boas e nas horas ruins, a gente 

tem que estar sempre junto, pra cuidar, eu tenho que cuidar, o que eu vou 

fazer, abandonar não dá”.” (He-man) 

Esta obrigação também é mencionada por aqueles que tem uma vida em 

comum, que mesmo não tendo formalizado a sua união de acordo com um 

ritual religioso ou num contrato civil, sentem-se com o mesmo tipo de 

responsabilidade. 

“Penso assim que, que eu tenho que cuidar dele, porque estou junto com ele. 

É meu companheiro, então tenho que cuidar”. (Shenna) 

Em investigação realizada por SILVA (1995) na qual buscou conhecer as 

relações de gênero e poder entre cuidadoras – mulheres e pacientes 

acometidos por Acidente Vascular Cerebral (AVC) e que perderam sua 

independência, constatou que para algumas cuidadoras a “opção” de 

cuidar é vista como uma obrigação que está embutida no seu papel de 

esposa, estando relacionado ao projeto de vida do casal, já que o 

casamento se constitui em um projeto de vida comum que inclui a questão 

do cuidado pelo outro. 

Associado ao fato de cuidar como uma função inerente ao casamento, 

evidencia-se que também existe um componente afetivo que conduz essa 

atuação e contribui para que um cônjuge cuide do outro: o sentimento de 

carinho, de gostar do outro, como pode ser percebido nesta fala: 

“Mas porque, é meu esposo, a gente cuida, é uma pessoa que a gente quer 

bem, a gente cuida nem que não seja esposa, que seja mãe, cuida, Não há 

como um porque, não há uma obrigação eu acho, e sim gostar da pessoa. 

Eu acho que, que mais que obrigação é um dever que a gente tem, um 

cuidar do outro, tem que ser, quando não der mais, terá que se arrumar uma 

pessoa mais”. (Sherra) 

O cuidar se apresenta como uma manifestação de afeto, pois como diria o 

poeta, “quem ama, cuida”, e a concepção popular de amar remete a essa 

forma de compromisso com o outro. Na língua portuguesa cuidar denota 
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“aplicar a atenção; o pensamento; ter cuidado com os outros e consigo 

mesmo; tratar de assistir”, dentre outros sinônimos (FERREIRA, 1999, p. 589). 

Embora a cuidadora refira-se ao afeto como motivação para cuidar, 

evidencia-se que cuidar de seu esposo também é um dever, mais que uma 

obrigação, podendo se notar o expressivo traço cultural, no qual sendo 

esposo, tem que ficar junto e dedicar-se na realização dos cuidados. Assim, 

podemos depreender que o componente afetivo apresenta-se como um 

fator importante e influencia na escolha do cuidador, porém este estará 

acompanhado de valores impostos pela cultura familiar, ou seja, os direitos, 

deveres e obrigações dos membros da família. 

Dever é definido como se ter obrigação ou necessidade de; ser devedor de; 

aquilo a que se está obrigado por lei, pela moral, pelos costumes, 

incumbência ou obrigação; sendo que obrigação é definida como dever; 

imposição; tarefa necessária; compromisso; motivo de reconhecimento; 

favor; serviço; preceito...(FERREIRA, 1999). Assim, quando o cuidador se refere 

a seu dever ou a sua obrigação, podemos considerar que este está se 

referindo a uma obrigação moral determinada, expressa em uma regra de 

ação, que nesse caso é o cuidar. 

Culturalmente, a sociedade espera essa atitude dos casais e, segundo 

KARSCH (1998), para cuidadoras esposas, o ato de cuidar está embutido no 

seu papel de mulher casada, a partir do compromisso assumido e selado 

desde o momento do matrimônio. Este compromisso associa-se a valores 

como responsabilidade e obrigação e o dever como um sentimento natural 

e subjetivo. Cuidar do companheiro, enquanto puder, enquanto tiver forças, 

tem uma representação para os cuidadores, no sentido de ser valorizado e 

reconhecido pelas outras pessoas, por aquilo que faz. De certo modo, há um 

heroísmo que os torna respeitados perante a sua comunidade, pois estão 

cumprindo com suas obrigações. 

Nesse sentido, SOMMERHALDER & NERI (2001) em uma investigação com 15 

mulheres cuidadoras principais de idosos de alta dependência identificaram 

que os benefícios relatados por estas estavam relacionados a crescimento 

pessoal, senso de autorrealização, senso de significado e senso de 

reciprocidade. No aspecto social os ganhos relacionaram-se à valorização 

social, à satisfação pelo cumprimento de normas sociais e benefícios às 

relações familiares. 
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Também MENDES (1995) reforça a ideia de que os cuidadores entendem a 

atividade de cuidar como um dever moral decorrente das relações pessoais 

e familiares inscritas na esfera doméstica, visto que muitos cuidadores não se 

viam como tais e, a partir do momento que necessitam desempenhar tal 

papel, o assumem como uma exigência decorrente do viver em família. 

O dever, entretanto, refere-se a ações impostas por normas sociais. Estas por 

sua vez, estão inscritas num conjunto de crenças e valores compartilhados 

entre membros de uma sociedade, sendo que a família é o lugar da 

transmissão, introjeção e manutenção dos valores. 

Para os casais, principalmente, os idosos, cuidar de seu companheiro(a) é tido 

como uma etapa normal e esperada no processo de envelhecer o que, 

como diz MENDES (1995), faz, muitas vezes, com que “o cuidador de um idoso 

doente e dependente seja outro idoso, que por sua vez também pode ter 

restrições em sua saúde, porém, encontra-se em melhores condições, o que 

os possibilita cuidar”. 

Quando o cônjuge não pode desempenhar esse papel ou já é falecido, a 

responsabilidade pelos cuidados passa a ser uma obrigação filial. Os filhos 

referem que cuidam porque não há outra alternativa, pois “mãe é mãe”. O 

sentimento para com o idoso é fortuito, cuidam pelo amor que sentem pelo 

genitor, procurando aceitar seus defeitos, e pelos laços de afeto que os une. 

“Olha eu, eu faço, porque isso tem que fazer, ela é minha mãe, tudo, o que 

eu vou fazer, tem que fazer igual e (...) suportar o que a mãe é”. (Super-

homem) 

Quando os idosos precisam de ajuda, os filhos adultos costumam assumir o 

papel de cuidadores, por terem um vínculo afetivo e uma responsabilidade 

culturalmente definida, conhecida como “obrigação filial” (Bleiszner, apud 

PAVARINI et al., 2001). 

Ser cuidador da própria mãe (ou pai) transcende o ato em si, pois resgata o 

carinho, o amor, as desavenças do cotidiano e possibilita a retribuição de 

valores, de cuidados e também, de certa forma, o fato de existirem. 

“Eu (filha) tenho amor por ela, à gente se não fosse ela, a gente não estava 

no mundo”. (Mulher Maravilha) 

“É eu cuido, é minha mãe, tenho carinho por ela. É o que eu posso fazer hoje 

por ela, é cuidar”. (Super-homem) 

Mesmo que esta obrigação seja vista como um fator inerente à condição de 

filhos, outras figuras se apresentam neste estudo como cuidadoras. A neta, 
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embora não seja filha, sente-se como tal e, portanto, imbui-se da mesma 

obrigação filial. Ao residir com a avó, passou a cuidá-la diariamente, sentindo-

se responsável por ela. Além disso, separada dos pais, por motivos familiares, 

relata que com o passar do tempo, do carinho e da atenção da avó a 

considera como a própria mãe. 

“Se eu fosse escolher eu não ia escolher cuidar dela, aí então como surgiu eu 

cuidar dela, eu aceitei. Daí fosse uma escolha assim, no meu ver, antes eu 

não ia querer cuidar de uma pessoa idosa doente, mas surgiu a 

oportunidade, então eu vim cuidar. Também ficou na minha responsabilidade 

e eu fiquei aqui então. E eu tenho um carinho de mãe com ela, o carinho que 

a minha mãe não teve por mim ela teve”. (Bat girl) 

A responsabilidade que lhe foi imposta frente às circunstâncias familiares sem 

possibilidade de optar ou não por tal tarefa, fez com que o cotidiano fosse 

moldando a relação familiar e a realização dos cuidados para com a idosa 

doente, na esfera familiar. Tornar-se cuidador de um familiar idoso e 

dependente no domicílio implica em alguns fatores que levam o cuidador a 

assumir-se como tal, como, por exemplo, ser o familiar mais próximo e do fato 

dos outros se desvencilharem do cuidado. 

Também, como cuidadora identifica-se à nora, que cuida da mãe de seu 

esposo. Ambos residem no mesmo domicílio e, como nestas ocasiões, em que 

alguém necessita de cuidados no âmbito familiar, alguém tem de executar, 

a nora, devido às contingências, assumiu esta tarefa. Considerando que o 

cuidado é culturalmente desempenhado pela figura feminina, a nora o 

realiza, pois o filho precisa trabalhar e considera esta uma tarefa a ser 

desempenhada pela mulher. Refere também que realiza um sistema de 

rodízio com uma das filhas da idosa, quando uma ou outra precisa viajar, 

porém ainda fala que os outros filhos se desvencilharam do cuidado, então 

alguém precisa realizá-los. 

“Vou cuidar dela até quando ela precisar de mim, enquanto eu puder, eu 

cuido. Por isso que enquanto eu puder e tiver saúde eu cuido dela, agora o 

dia que eu não puder mais, daí as filhas vão ter que assumir ela daí. Por 

enquanto sou eu que estou assumindo e vou assumir até enquanto der, pra 

cuidar dela. Gosto dela, quero bem e tudo e os outros não querem, não tem 

muita vontade de cuidar, então alguém tem que cuidar”. (Mulher Gato) 

A colaboradora explicita que enquanto puder desenvolver os cuidados à 

sogra irá fazê-los, entretanto quando isto não for possível, enfatiza que as filhas 

é que deverão assumir os cuidados. De certa forma, sua mensagem deixa 
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transparecer que na sua concepção esta função compete às filhas, e não a 

ela. 

O assumir o fato de ser o responsável pelo cuidado não é uma opção, porque 

em geral, o cuidador não toma a decisão de cuidar, mas esta se define na 

indisponibilidade de outros possíveis cuidadores para cuidar e, quanto mais o 

cuidador se envolve, mais os não-cuidadores se desvencilham do cuidado 

(KARSCH, 1998). Assim percebemos que, uma vez assumindo, o cuidado 

dificilmente é transferível. 

A aceitação de ser cuidador se dá, geralmente, num processo que pode ser 

explicado como uma forma de “impulso” inicial e ou de slipping into 

it (escorregar para dentro) conforme Ungerson (1987), Lewis & Meredith (1988) 

apud MENDES (1995). Ou seja, em princípio, a pessoa, num ato espontâneo e 

impulsivo assume o cuidar ou, sem perceber, vai assumindo pequenos 

cuidados e quando percebe já é o cuidador principal, estando 

completamente comprometido. “É como se de um lado o cuidador 

escorregasse cada vez mais para dentro da situação e, de outro, os não - 

cuidadores deslizassem cada vez mais para fora dela” (KARSCH, 1998, p.138). 

Categoria 2 : Sendo cuidador familiar de idoso doente no domicílio 

Sentimentos do cuidador: da gratidão a resignação 

Desempenhar a tarefa de cuidar do idoso doente e dependente no domicílio 

deflagra diferentes sentimentos que são vivenciados pelos cuidadores 

diariamente. Alguns entrevistados relatam que para ser cuidador é 

imprescindível ter algumas qualidades, que os possibilitem resistir ao cotidiano. 

Têm que se conformar, “aguentar” cuidar do idoso, pois não há o que fazer. 

Segundo eles, qualquer atitude, como abandonar a função, brigar com o 

idoso e os outros familiares, não mudará a situação de ser cuidador, nem a 

situação do idoso doente, pois este continuará dependente e possivelmente 

não haja outra pessoa para assumir o cuidado. Assim, não podendo abdicar 

de tais responsabilidades, acabam sentindo-se impotentes diante da 

situação e a aceitam como imutável, resignando-se às circunstâncias. 

“Em cuidar eu me sinto bem, fazer o quê, estou junto, tenho que cuidar, tenho 

que aguenta”. (Sherra) 

[...] Ele está doente, tenho que cuidar. Paciência. E se não tem paciência, e 

daí?”(Sherra) 

Outra colaboradora ainda expressa a “raiva” como um sentimento 

passageiro, mas que se faz presente frente ao cuidar. Muitas vezes torna-se 

incomodada pela condição de ser cuidadora, de ter que cuidar de alguém 
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doente, entretanto, afirma que o sentimento é temporário, efêmero e que 

com o passar do tempo, na medida do possível, tudo volta ao “normal”. 

“Me dava raiva assim, mas depois que a raiva passava, daí (...)”. 

(Tempestade) 

“Bem, às vezes tem umas resmunguinhas ou outra, mas ela não aceita, às 

vezes a gente briga por causa de remédio dela e outras coisas, mas é 

coisinha, assim”. (Bat girl) 

O cotidiano do cuidado favorece o surgimento de sentimentos de 

insatisfação por parte do cuidador e a manifestação do seu 

descontentamento, entre outros motivos, pode produzir situações de conflito 

entre ele e o familiar. Refletir sobre estes desencontros desencadeia 

sentimentos ambíguos para ambos os lados. Ao cuidador o sentimento de 

compaixão pela dependência do idoso e de desagrado pelas limitações que 

lhe impõe a condição de cuidador. Ao familiar que está sendo cuidado, a 

indignação pela dependência e o reconhecimento pela ajuda recebida. 

Conforme KARSCH (1998), o cuidador não pode ficar pensando nos 

problemas de relacionamento que poderão surgir no decorrer do cuidado, 

mas este deve fazer o que tem que ser feito, porque, ao ficar preocupado, 

não cuida e nem muda a situação. 

Considerando as motivações que permeiam a tarefa de cuidar, evidencia-se 

no cuidado uma forma de agradecimento pelas experiências vividas e pelos 

cuidados e atenção recebidos no passado. A fala abaixo expressa esse 

sentimento. 

“Então eu acho que chegou a vez de eu retribuir o que ela fez por mim”. 

(Batman) 

“Eu tenho carinho por ela, ela me deu amor. Então agora tenho que cuidar 

dela, retribuir pra ela”. (Bat girl) 

Sentimentos de gratidão são perceptíveis, principalmente, nas relações em 

que os filhos são cuidadores dos pais. SILVA (1995) em sua pesquisa com 

cuidadoras de adultos dependentes, analisando a relação mães-filhas, 

conclui que as filhas ao assumirem os cuidados querem retribuir o que a mãe 

fez ao longo de suas vidas, especialmente no período em que dependiam 

dos pais para a sua manutenção. É como se fosse uma espécie de 

“retribuição” pelos esforços realizados pela mãe ao criá-las. 

Sentindo-se inexperiente frente à demanda de cuidados 

O exercício de cuidar do idoso doente no domicílio é um aprendizado 

constante, baseado nas necessidades físicas e biológicas e de acordo com o 
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nível de dependência do idoso. Na maioria das vezes se torna difícil, pela 

inexperiência do cuidador, atender as demandas que vão surgindo no 

transcorrer do processo do cuidar e que necessitam ser aprendidas no 

enfrentamento do cotidiano. 

Atividades que parecem ser simples, para quem já as desenvolve, se tornam 

árduas para quem nunca precisou enfrentá-las. Assim, o cuidar, que 

inicialmente abrange atividades simples que se limitam a ajudar na realização 

de atividades da vida diária, como ajudar no vestir-se ou a servir de apoio 

para andar na rua, podem, gradativamente, ir se complexificando e exigindo 

do cuidador conhecimento e habilidades para o exercício do cuidar de 

acordo com as necessidades físicas do idoso. 

“Daí, eu tive que aprender como dar banho nela em cima da cama, eu tive 

que aprender como trocar de roupa nela, os cuidados que tinha que ter pra 

não dar aquelas feridas no corpo dela, tudo eu tive que aprender”. (Batman) 

“Eu tive que aprender a lidar com o oxigênio, com tudo, praticamente. Desde 

as pequenas coisas”. (Sherra) 

Com isso, o processo de tornar-se cuidador é gerado no enfrentamento diário, 

segundo Mendes (1995), aprendendo a lidar com as necessidades do idoso 

doente e muitas vezes, tendo que se adaptar a elas. Também, nesse sentido, 

GIRARDON-PERLINI (2001, p.118) em um estudo com cuidadores familiares 

principais de pessoas incapacitadas em decorrência de AVC que cuidam no 

domicílio, identificou que a maioria dos cuidadores referiu ter “aprendido a 

cuidar na prática do dia – a – dia, como um autodidata, fazendo, errando e 

acertando e, em segundo lugar, observando e auxiliando a enfermagem 

durante a internação, o que reflete também um aprender por si mesmo”. 

Os cuidadores descrevem que tiveram que incorporar e desenvolver a cada 

dia uma nova gama de cuidados, adequando-os às necessidades do idoso 

que, conforme a dependência vai se apresentando no transcurso da 

evolução de sua doença, o que torna o cotidiano cansativo e repetitivo. 

Referem que as noites são mal dormidas, geradas pela preocupação em 

saber se o idoso está bem, pelo compromisso de administrar medicamentos 

nos horários corretos e pela repetição de tarefas. 

“Em casa tenho que cuidar de noite e dia, durmo um sono e me acordo, pra 

ir lá atender ele, ver se tá coberto, tapado, dar um remédio (...). E é isso (...). 

Acordar, levantar, tratar de esquentar uma água”. (Shena) 

“Eu fui cuidando ele, conforme as necessidades dele e cada vez mais, eu tive 

que ir fazendo as coisas pra ele, até chegar um ponto assim, que agora eu 
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que dou banho, eu que tenho que ajudar ele a pôr na cadeira, às vezes nem 

na cadeira não dá pra ir, tem que colocar fralda, então, e (...)”. (Sherra) 

Outros colaboradores mencionaram que iniciaram os cuidados conforme as 

necessidades que o idoso doente apresentava, porém, com o passar do 

tempo, a dependência do mesmo foi aumentando e a sobrecarga de 

cuidados também, posto às exigências da evolução da doença. 

Percebemos que os cuidadores sentem-se sobrecarregados pela demanda 

de cuidados e, também, por terem que realizar tarefas que até então eram 

atividades pessoais do idoso, realizadas por eles próprios, como tomar banho 

e ir ao banheiro e que agora, com o avanço da patologia, tem de ser 

executada pelo cuidador. 

Ser cuidador de um idoso doente e dependente seja ele parcial ou total, no 

âmbito doméstico, como refere MENDES (1995), é uma atividade absorvente 

que preenche o dia, e às vezes, à noite da pessoa que assume cuidar deste 

familiar, pois o cotidiano é o espaço do imediato em que os indivíduos devem 

operar as atividades através do saber prático. 

As mudanças que se instalam na nova dinâmica de vida do cuidador estão, 

principalmente, relacionadas a reacomodação das atividades, com 

reformulação de horários, preparação de uma alimentação, muitas vezes, 

diferenciada, administração de medicamentos, estabelecimento de uma 

rotina para exercícios e atividades de conforto que incluem efetuar a higiene 

pessoal, pentear o cabelo, escovar os dentes, cortar as unhas, fazer a toalete, 

vestir, despir, locomover de um lugar para outro, subir escadas, sentar, 

levantar, deitar, entre outras (MENDES, 1995; KARSCH, 1998). 

Assim, ao cuidador familiar é apresentada a necessidade de incorporar a 

nova realidade ao seu cotidiano, muitas vezes árdua e desgastante, 

conforme o que o idoso doente apresenta, e conviver com ela. 

Sentindo cansaço físico e emocional 

Associado ao aprendizado constante do cuidar, posto o enfrentamento do 

cotidiano e a repetição de cuidados para com o idoso doente e dependente 

no âmbito domiciliar, surge, dentre os entrevistados, manifestações 

relacionados a cansaço físico e emocional. 

Cansaço emocional, conforme FREITAS et al. (2002), se caracteriza pela perda 

progressiva de energia, fadiga e esgotamento emocional. Reflete a situação 

em que os trabalhadores não podem dar de si no âmbito afetivo. Trata-se de 

uma diminuição da energia vital, assim como dos recursos emocionais. É uma 



 

41 | P á g i n a  

 

experiência de desgaste psicológico ocasionado pela assistência cotidiana 

prestada a usuários que demandam ajuda. Já o cansaço físico pode ser 

entendido como fraqueza causada por exercício ou doença e ainda por 

atividades que exige esforço físico, agregado a repetição das mesmas 

(FERREIRA, 1999). 

O cuidar diariamente de alguém que apresenta dependência pode significar 

o desenvolvimento de atividades que envolvem esforço físico para a 

prestação de alguns cuidados e, também, estar atento à execução de 

determinados procedimentos que exigem concentração e planejamento 

antecipado do que será feito, afim da obtenção de resultados satisfatórios no 

cuidado que tem de ser realizado. Com o tempo vão surgindo características 

estressantes da atividade de cuidar, o desgaste físico e emocional dos 

cuidadores. 

“Que, a cabeça da gente é muita coisa né. É a mesma coisa que a senhora 

tivesse cansada demais, bem cansada, a senhora não dorme direito e essa 

canseira na cabeça da gente que vem de certo, essa amoaceira, essa 

canseira e a gente fica assim’’.( He-man) 

Como pode ser observado, as noites tornam-se mal dormidas e o acúmulo de 

preocupações, que envolvem a prática do cuidar fazem com que o cuidador 

fique “amoado” e sentindo-se “fraco mentalmente”, referindo-se ao cansaço 

emocional causado pelo estresse da responsabilidade de cuidar diariamente 

do idoso doente. 

Postos às exigências do cuidar, os colaboradores deste estudo demonstraram 

que cuidar de um idoso doente no domicílio é uma tarefa cansativa, pois lhes 

ocupa muito tempo. Além das atividades que envolvem o cuidado ao idoso 

doente no domicílio, aliam-se a estes os afazeres domésticos que consomem 

outra parte do tempo, tendo, com isso, que organizar as ações de modo a 

conseguir dar conta da demanda de todos os trabalhos. 

“Canso, mas Deus o livre, estou cansada mesmo. A filha dele diz que está 

cansada e vai descansar, mas eu tenho que lavar roupa, limpar a casa, fazer 

a comida (...)”. (Shena) 

As atividades relacionadas ao lar, como aponta KARSCH (1998), estão 

inscritas nas necessidades de tarefas a serem desenvolvidas pelos cuidadores 

no dia-a-dia, sendo que isto imputa a eles uma jornada de trabalho que, 

muitas vezes, estende-se ao longo do dia e para a qual não contam com 

ajuda de outras pessoas. Conciliar as atividades domésticas com os cuidados 
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pessoais e os cuidados ao idoso dependente exige habilidade na 

organização do tempo e da execução dos mesmos. 

Analisando cuidadoras – mulheres de adultos acometidos por AVC, SILVA 

(1995) constatou que a maioria das cuidadoras admite que sua vida mudou 

radicalmente após assumir esse papel, pois além das tarefas caseiras 

aumentarem, o idoso normalmente precisa ser auxiliado nos cuidados 

pessoais. O cansaço foi o sentimento mais comum entre as cuidadoras, e nos 

casos em que o paciente tinha incontinência urinária e/ou de fezes, essa 

situação era mais aguda, pois, na sua maioria, era somente a cuidadora que 

lidava com a troca de roupas. 

Também se referindo aos afazeres dos cuidadores, FREITAS et al. (2002) 

menciona que estes percebem o cuidar como um trabalho solitário e gerador 

de sobrecarga, principalmente de natureza física, que se expressa em 

cansaço, insônia e problemas de saúde. 

Percebe-se que em certas ocasiões os cuidadores se sentem esgotados, sem 

condições para cuidar, porém como o idoso não pode se auto cuidar nem, 

muitas vezes, colaborar nos cuidados, o cuidador tem de fazer as atividades, 

superando as próprias dificuldades e limitações. Diante do desgaste pessoal 

e da dependência do outro, chega a se questionar se o familiar realmente 

não consegue cooperar nos cuidados, surgindo dai um certo conflito interno 

e de culpa por estar em dúvida quanto a dependência do outro. Esta 

constatação pode ser reforçada com a afirmação de FREITAS et al. (2002) de 

que cuidar não é uma situação linear em que são vivenciados sempre os 

mesmos sentimentos e por isso existem conflitos e ambivalências. 

A gente diz que também não está, como é que a gente diz, assim, com muita 

vontade de fazer isso. Isso cansa, fico nervosa e até a gente não devia ficar, 

porque ele também não tem culpa, mas a gente pensa, será que ele está 

tanto assim que, não podia se ajudar um pouco”. (Sherra) 

Para SILVA (1995) o esgotamento físico e emocional relatado pelas 

cuidadoras, está associado a múltiplos fatores. Além das tarefas dos 

cuidados, sofrem pressão cotidiana decorrentes do próprio estado de saúde 

do doente, que gera a dependência física e emocional; da falta de ajuda 

de outros familiares; das dificuldades financeiras para a manutenção da 

própria família; da ausência de suporte formal por parte do Estado, como por 

exemplo, atendimento domiciliar médico, de enfermagem, de fisioterapia e 

medicamentos. Prestar cuidados a um idoso muitas vezes leva o cuidador a 
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reestruturar sua vida, alterando costumes, rotinas, hábitos e até mesmo a 

natureza de sua relação com o idoso (NERI, 1993). 

As exigências no cuidar, de acordo com FREITAS et al. (2002), parecem ser 

mais fortes no início de cada nova atividade, porém o senso de sobrecarga 

pode se estabilizar ou diminuir ao longo do tempo, em virtude de uma 

variedade de processos que ocorrem na vida do cuidador, tais como 

aprender a desempenhar as tarefas, reorganizar-se de acordo com suas 

disponibilidades e com as demandas ou estabelecer novos níveis de 

adaptação para comportamentos e estados psicológicos. Além disso, a 

evolução da doença pode ocasionar mudanças no curso das exigências. 

Outro fator a contribuir no desgaste emocional dos cuidadores está 

relacionado às dificuldades financeiras. Diante da impossibilidade de suprir 

todas as necessidades que o familiar necessita e que a doença exige, se 

sentem impotentes e tristes. 

“É, nessas condições, e de qualquer maneira, eu só me sinto triste às vezes, 

quando eu não posso alcançar o que ele precisa, que nem sempre eu posso 

fazer o que ele precisa, tanto financeiro como ... Mais o financeiro, que é 

difícil, porque ele, é uma doença que requer muito, só alimentação é muito 

cara e, às vezes tu tem dinheiro, às vezes não tem”. (Tempestade) 

“Quê, cuidar não é nada vizinha, pior são as dificuldades que a gente tem, 

por exemplo, pra comprar um remédio, as coisas financeiras e tal, paga isso, 

aquilo e a gente ganha pouco, dinheiro de aposentado já viu, é pouca coisa, 

duzentos pila, duzentos e poucos pila, então tudo isso vai acumulando, a 

gente vai indo”. (He-man) 

Quando comparam o ato de cuidar com os gastos para atender as 

necessidades dos idosos, ponderam que cuidar não é tão oneroso, pois o 

mais difícil é dar conta dos custos que a doença exige para suprir todas as 

carências do idoso. Como maioria dos participantes do estudo dependem 

dos valores recebidos como aposentados da previdência social, referem que 

o valor recebido pelos benefícios, às vezes, a única fonte de manutenção e 

sobrevivência, é insuficiente para atender as necessidades básicas do idoso 

doente e dependente. 

Assim, diante das limitações financeiras, buscam, primeiramente, suprir as 

necessidades do idoso, pois os gastos com a doença são ordem prioritária 

sendo que os gastos domésticos e pessoais podem ser deixados em segundo 

plano. 
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Cuidar sentindo a perda de liberdade e sendo solitário 

Os cuidadores deste estudo além de mencionar o cansaço físico e emocional 

como fatores desgastantes desencadeados durante o processo de cuidar 

referem, também, a necessidade de “abrir mão” de atividades que eram 

praticadas habitualmente, antes de se tornarem cuidadores familiares. Ser 

cuidador de um idoso doente na esfera domiciliar é, na maioria das vezes, ter 

que negligenciar sua própria vida ou parte dela. A prioridade, neste 

momento, é cuidar de seu familiar doente, realizar o que ele necessita 

abdicando de suas próprias vontades. 

Um dos maiores obstáculos apontados enquanto vivenciam o processo de 

cuidar é a impossibilidade de sair de casa, passear, pois, de forma geral ficam 

atrelados à responsabilidade e a preocupação diária com a doença e 

cuidado do idoso. A pouca realização de atividades de lazer no cotidiano e 

a limitadas possibilidades de conversar com outras pessoas contribuem para 

o sentimento de solidão e de perda da liberdade. 

“Não tenho liberdade, faz anos que eu já não tenho mais a liberdade pra sair, 

assim passear, a senhora pensa, bá, capaz, saía ali, já tinha que estar em casa 

de volta. Gente doente em casa é uma coisa ou outra, chega uma pessoa a 

gente sempre com aquele cuidado, aquela coisa, aquela aflição parece 

dentro da gente”. (Heman) 

“Minha vida é sofrida, porque a gente fica assim sem poder sair, tem que ficar 

em casa isolada e se eu saio um pouquinho ela está chamando, ela está 

procurando, se eu vou sair eu tenho que falar bem com ela, explicar bem pra 

ela o que eu vou fazer”. (Mulher Maravilha) 

Como diz MENDES (1995), existe uma dinâmica no processo de cuidar que é 

uma relação tensionada onde os sujeitos envolvidos, cuidador e idoso 

dependente, constroem seus espaços respectivos, dentro dos limites dessa 

nova relação pessoal. Desse modo, os cuidadores também apontam que a 

perda da liberdade se desencadeia pelo vínculo e pela dependência que o 

idoso manifesta, ou seja, quanto mais o doente necessita de cuidados ou se 

sente sozinho, mais o cuidador tende a ficar “isolado” no domicílio para cuidar 

deste. 

Para cuidadoras de um estudo realizado por SILVA (1995), o sentir-se privado 

do contato nas relações com amigos e parentes é bastante visível, já que a 

possibilidade de sair de casa é cada vez mais escassa e as visitas são mais 

esporádicas. Este afastamento das pessoas faz com que as cuidadoras 
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busquem alternativas para o seu próprio suporte emocional que substituem o 

diálogo com as pessoas, tais como: chorar, rezar ou isolar-se. 

Nesse sentido, MENDES (1995) considera que fatores psicossociais interferem 

na forma dos sentimentos dos cuidadores serem objetivados no cotidiano do 

cuidador e do idoso, sendo comum à busca de valores religiosos como 

suporte para a aceitação deste cotidiano e dos sentimentos que afloram. 

Os colaboradores manifestaram, ainda, que as condições do idoso são 

fatores preponderantes na realização de atividades extradomiciliares. Muitas 

vezes, para desenvolverem ações voltadas ao lazer, como sair à noite, ou 

visitar amigos, há necessidade do idoso estar bem, caso contrário, a atenção 

precisa estar constantemente voltada a este, e o cuidador tem que 

readequar seus planos. 

“Às vezes eu não realizo tudo que quero realizar. Às vezes quero sair à noite e 

não dá, porque tenho que pensar nela, então (...). Tudo depende de como 

ela está no dia, como ela levanta. Se está bem, ela pode ficar um pouco mais 

sozinha, senão não dá pra deixar. Tudo depende de como ela está”. (Bat girl) 

“Então eu digo, às vezes eu tenho vontade de sair, ir numa tia minha, mas não 

posso, num domingo, ir lá almoçar, mas não posso fazer o que quero, tenho 

que ficar cuidando da “vó”, ela não pode caminhar muito, então eu fico e é 

assim”. (Mulher gato) 

Cuidar de uma pessoa dependente faz com que o estilo de vida do cuidador 

seja modificado em função das necessidades do outro. Independente do 

fato do cuidador ser uma pessoa jovem ou idosa, suas atividades de 

recreação e convívio social acabam sendo alteradas e dando a este a 

sensação de não ter autonomia para gerenciar a própria vida e ter de viver 

em torno do outro. O indivíduo que necessita dos cuidados, por sua vez, 

“cobra” a presença do cuidador e nem sempre reage favoravelmente às 

ausências. 

Como bem explicita MENDES (1995), “a falta de liberdade e os momentos 

solitários vivenciados pelos cuidadores fazem com que o cuidador e o idoso 

se lancem numa relação de busca, querendo (re)montar, (re)fazer, 

(re)estabilizar uma vida cotidiana nos moldes anteriores, o que já não é mais 

possível pela demanda dos cuidados e pela dependência do idoso para com 

o cuidador”. O processo de reconstrução da vida do cuidador é conflitante, 

exige tempo para desenhar um novo cotidiano, novas articulações, novos 
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personagens, novas identidades que nascem de uma descontinuidade, mas 

mantém-se articuladas pela história de cada um (MENDES, 1995). 

Em meio à solidão de ficar inserida somente no meio domiciliar e não ter 

liberdade para realizar o que gosta, os participantes deste estudo apontaram 

que, mesmo com a preocupação de cuidar do idoso doente e isto ser um 

fator gerador de dificuldades no enfrentamento pessoal, procuram 

reorganizar suas atividades de rotina e de vida para se sentirem, além de úteis, 

felizes consigo mesmo. 

“E agora eu também então estou indo na ginástica ali, de quarta e sexta, é 

às duas horas e demora uma hora só. É tão pertinho, só que daí eu tenho que 

deixar ele fechado, ele fica sozinho, às vezes chega gente, não tem nem 

quem abra a porta, daí ficam batendo, é meio difícil, mas (...)”. (Sherra) 

“Agora eu estou mais assim, porque ele melhorou, assim mais feliz, ele 

melhorou, posso sair, vou no baile dos velhos, eu já tava com as pernas meio 

duras de não treinar as pernas, e agora dá pra eu ir, assim, às vezes”. (Shena) 

Diante da tentativa de readequação de suas vidas, os cuidadores principais 

ainda enfrentam dificuldades, pois na ausência de cuidadores secundários, 

muitas vezes, o idoso acaba por ficar sozinho no domicílio, enquanto realiza 

atividades fora de casa, situação esta que gera preocupação ao cuidador. 

Podemos deduzir que, com o passar do tempo, o cuidador pode redefinir e 

redesenhar seu papel em relação às tarefas do cotidiano e do cuidado, que 

mesmo sendo conturbado, permite a ele vislumbrar opções de lazer e 

descontração. Para não adoecer, é importante que o cuidador perceba que 

está vivo, que não está doente e precisa continuar a sua vida da melhor 

forma possível. 

A necessidade de mostrar ao cuidador a importância do desenvolvimento de 

atividades físicas e de lazer, de dedicar um tempo a si, para que possa manter 

sua saúde física e mental, foi apontado por PAVARINI et al. (2001). Esta 

necessidade está relacionada ao mal - estar e a frustração gerada pelas 

dificuldades para auto-cuidado, geralmente por falta de tempo, no caso dos 

cuidadores que, envolvidos no cuidado, muitas vezes, esquecem da sua 

própria vida. Por outro lado, os cuidadores referem que a reorganização das 

atividades, a fim de se distraírem, acontece, mais facilmente, quando o idoso 

melhora seu estado clínico, de debilidade e dependência. 

Em uma reflexão mais abrangente e mais profunda, MENDES (1995), mostrou 

em sua pesquisa que o dia-a-dia do cuidador é radicalmente modificado 
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pela doença. De acordo com esta pesquisadora, na relação de cuidar e ser 

cuidado, velhas relações pessoais são redefinidas, novas atividades, tanto de 

rotina como de vida e relações psico – sociais são introduzidas no seu 

cotidiano, e de certa forma, a doença põe em suspensão a vida cotidiana 

da família. Uma nova vida cotidiana se instala aos poucos reintroduzindo algo 

do velho cotidiano, no novo." 

 

 

MÓDULO 8: CARTILHA DO IDOSO 

 

 

Cartilha do Idoso 

 
 

 
 

Apresentação 

"A família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos 

os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, 
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defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida" (Lei 8.842/94 - 

Política Nacional do Idoso, artigo 3º, inciso I) 

A PRODIDE - Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso e do Portador de 

Deficiência, órgão integrante do Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios, oferece ao público a presente Cartilha do Idoso que tem como 

objetivo divulgar os direitos da pessoa idosa e, sobretudo, ressaltar a 

responsabilidade do Poder Público, da família e da sociedade em geral no 

cumprimento das diretrizes da Política Nacional do Idoso, na esperança de 

alcançarmos sua eficácia. 

Introdução 

O progresso da medicina e o avanço tecnológico trouxeram para a 

sociedade moderna a possibilidade de maior expectativa de vida. Para o 

brasileiro, que há poucas décadas convivia com uma média de expectativa 

de vida de até 40 anos, o avanço da medicina alterou a realidade nacional, 

elevando essa média para 70 anos. Isso significa dizer que, associado ao fato 

de que o índice de natalidade brasileiro vem se reduzindo, a população 

brasileira está ficando mais velha. 

Os idosos já representam cerca de 9% de nossa população. No Distrito Federal 

representam 5% da população, ou seja, mais de 100 mil pessoas. A tendência 

é que, em futuro próximo, o número de idosos seja equivalente ao de jovens. 

Diante dessa realidade, governo, sociedade e família precisam promover 

uma ampla conscientização e priorizar a instalação de políticas de 

reeducação social em relação à pessoa idosa. É fundamental que se criem 

mecanismos para uma saudável convivência com a velhice, garantindo a 

dignidade como um bem legitimamente reconhecido a qualquer ser humano 

e o respeito aos seus direitos não como algo próprio de minoria a ser 

protegida, mas como verdadeira regra de convívio de gerações. 

Na implementação dessa política, dentre as atribuições vinculadas ao 

Estado, o Ministério Público possui a missão constitucional de garantir os 

direitos da pessoa idosa. O Ministério Público criou a PRODIDE Promotoria de 

Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso e Portadores de Deficiência, com o 

propósito de cuidar dos direitos coletivos e individuais indisponíveis da pessoa 

idosa. 

Daí a iniciativa desta cartilha destinada a divulgar as leis direcionadas aos 

idosos e mostrar o papel de cada um agente - governo, sociedade, família e 

o próprio idoso - na efetivação das garantias previstas na legislação, 
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especialmente na Lei n° 8.842, de 1994, que instituiu a Política Nacional do 

Idoso. 

Papel do estado, da sociedade e da família em relação ao idoso 

Papel do Estado 

O Estado, ou seja, todos os órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios têm a obrigação de assegurar ao idoso todos os 

direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, 

defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida. 

Atente-se para os seguintes princípios, diretrizes e obrigações do Estado 

tratados pela Política Nacional do Idoso: 

- Não discriminação de qualquer natureza ao idoso; 

- Integração do idoso com os mais jovens, pois o processo de envelhecimento 

diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de conhecimento e 

informação para todos; 

- Participação do idoso na formulação, implementação e avaliação das 

políticas, planos, programas e projetos a serem desenvolvidos; 

- Priorização do atendimento ao idoso por meio de sua própria família, em 

detrimento do atendimento asilar, à exceção dos idosos sem condições que 

garantam sua própria sobrevivência; 

- Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e 

gerontologia e na prestação de serviços; 

- Implementação de sistema de informações que permita a divulgação da 

política, dos serviços oferecidos, dos planos, programas e projetos em cada 

nível de governo; 

- Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de 

informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais do 

envelhecimento; 

- Garantia de atendimento prioritário ao idoso nos órgãos públicos e privados 

prestadores de serviços à população; 

- Vedação da permanência de portadores de doenças que necessitem de 

assistência médica ou de enfermagem permanente em instituições asilares 

de caráter social. 
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Na área da Assistência Social 

Assistência Social é o amparo às pessoas necessitadas, sem que estas 

precisem contribuir financeiramente para receber os benefícios. Constitui 

obrigação do Estado fazer com que os idosos caminhem com as próprias 

forças, mediante os seguintes princípios: 

- Prestação de serviços e desenvolvimento de ações voltadas para o 

atendimento das necessidades básicas do idoso, mediante a participação 

da família, da sociedade e de entidades governamentais e não-

governamentais; 

- Prestação de atendimento, em regime de internato asilar, ao idoso sem 

vínculo familiar, abandonado ou sem condições de prover a própria 

subsistência, de modo a satisfazer as suas necessidades de moradia, 

alimentação, saúde e convivência social; 

- Criação de Centros de Convivência: locais destinados à permanência 

diurna do idoso, onde são desenvolvidas atividades físicas, laborativas, 

recreativas, culturais, associativas e de educação para a cidadania; 

- Criação de Centros de Cuidados Diurno: Hospital-Dia e Centro-Dia - locais 

destinados à permanência diurna do idoso dependente ou que possua 

deficiência temporária e necessite de assistência médica ou de assistência 

multiprofissional; 

- Criação de Casas-Lares: residências, em sistema participativo, cedidas por 

instituições públicas ou privadas, destinadas a idosos detentores de renda 

insuficiente para sua manutenção e sem família; 

- Criação de Oficinas Abrigadas de Trabalho: locais destinados ao 

desenvolvimento de atividades produtivas para o idoso, proporcionando-lhe 

oportunidade de elevar sua renda, sendo regidas por normas específicas; 

- Atendimento domiciliar: serviço prestado ao idoso que vive só e seja 

dependente, a fim de suprir as suas necessidades da vida diária. Esse serviço 

é prestado em seu próprio lar por profissionais da área de saúde ou por 

pessoas da própria comunidade; 

- Pagamento do benefício de prestação continuada de um salário-mínimo 

mensal ao idoso, com idade igual ou superior a 67 anos, que não tenha 

condições de se manter ou de ser mantido pela família. 

Na área da Saúde 
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Saúde não é apenas a ausência de doenças, e sim o estado de completo 

bem-estar físico, mental e espiritual do homem. "A saúde é um direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação" - artigo 196 da Constituição Federal. 

São obrigações dos órgãos de saúde: 

- Garantir ao idoso a assistência à saúde, nos diversos níveis do Sistema Único 

de Saúde, mediante programas e medidas profiláticas, além de prioridade no 

atendimento; 

- Incluir a Geriatria como especialidade clínica, para efeito de concursos 

públicos federais, estaduais, municipais, e do Distrito Federal; 

- Fornecer medicamentos, órteses e próteses necessários à recuperação e 

reabilitação da saúde do idoso; 

- Estimular a participação do idoso nas diversas instâncias de controle social 

do Sistema Único de Saúde; 

- Desenvolver política de prevenção para que a população envelheça 

mantendo um bom estado de saúde; 

- Estimular a permanência do idoso na comunidade, junto à família, 

desempenhando papel social ativo, com a autonomia e independência que 

lhe for própria; 

- Estimular a criação, na rede de serviços do Sistema Único de Saúde, de 

Unidades de Cuidados Diurnos (Hospital-Dia, Centro-Dia), de atendimento 

domiciliar e outros serviços alternativos para o idoso; 

- Garantir, no Distrito Federal, cartão facilitador de saúde para o idoso, com o 

objetivo de tornar mais fácil o atendimento na rede do SUS. 

Na área da Educação 

A educação é direito de todos e dever do Estado, o qual deve se encarregar 

de adequar currículos, metodologias e material didático aos programas 

educacionais destinados ao idoso. Veja algumas obrigações da área de 

educação: 
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- Inserir nos currículos mínimos, nos diversos níveis do ensino formal, conteúdos 

voltados para o processo de envelhecimento, de forma a eliminar 

preconceitos e a produzir conhecimentos sobre o assunto; 

- Incluir a Gerontologia e a Geriatria como disciplinas curriculares nos cursos 

superiores; 

- Desenvolver programas educativos, especialmente nos meios de 

comunicação, a fim de informar a população sobre o processo de 

envelhecimento; 

- Desenvolver programas que adotem modalidades de ensino a distância, 

adequados às condições do idoso; 

- Criar universidade aberta para a terceira idade, como meio de universalizar 

o acesso às diferentes formas do saber, bem como estimular e apoiar a 

admissão do idoso na universidade, propiciando a integração 

intergeracional. 

Na área de Trabalho e Previdência 

- Garantir mecanismos que impeçam a discriminação do idoso quanto à sua 

participação no mercado de trabalho; 

- Atender prioritariamente o idoso em via de aposentadoria e prestar-lhe 

esclarecimentos sobre os seus direitos previdenciários, bem como os meios de 

exercê-los; 

- Criar e manter programas de preparação para aposentadorias, por meio de 

assessoramento às entidades de classes, instituições de natureza social, 

empresas e órgãos públicos, por intermédio das suas respectivas unidades de 

recursos humanos; 

- Prestar atendimento preferencial nas áreas do Seguro Social, visando à 

habilitação e à manutenção dos benefícios, exame médico pericial, inscrição 

de beneficiários, serviço social e setores de informações; 

- Prestar atendimento, preferencial nas áreas da arrecadação e fiscalização, 

visando à prestação de informações e ao cálculo de contribuições 

individuais; manter programas de preparação para aposentadorias; 

- Encaminhar ao Programa de Reabilitação do INSS o idoso aposentado, 

exceto por invalidez, que retornar ao trabalho nas atividades abrangidas pelo 

Regime Geral de Previdência Social, quando acidentado no trabalho. 
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Nas áreas de Habitação e Urbanismo 

Nos programas habitacionais devem ser observados os seguintes critérios: 

- Identificação, na população-alvo destes programas, da população idosa e 

suas necessidades habitacionais; 

- Alternativas habitacionais adequadas à população idosa identificada; 

- Previsão de equipamentos urbanos de uso público que atendam às 

necessidades da população idosa; 

- Estabelecimento de diretrizes para que os projetos eliminem barreiras 

arquitetônicas e urbanas e utilizem tipologias habitacionais adequadas à 

população idosa identificada; 

- Criar mecanismos que induzam à eliminação de barreiras arquitetônicas 

para o idoso, em equipamentos urbanos de uso público; 

- Garantia, no Distrito Federal, de isenção de IPTU e TLP para imóveis de até 

120 m2, ocupados por maiores de 65 anos que ganhem até dois salários-

mínimos; 

- Garantia, no Distrito Federal, de fornecimento de recursos para a 

construção, junto à moradia da família do idoso, de cômodo que lhe sirva de 

habitação independente. 

Viabilizar linhas de crédito visando ao acesso a moradias para o idoso, junto: 

- Às entidades de crédito habitacional; 

- Aos Governos Estaduais e do Distrito Federal; 

- A outras entidades públicas ou privadas relacionadas com os investimentos 

habitacionais. 

Nas áreas da Justiça e da Segurança Pública 

- Zelar pela aplicação das normas sobre o idoso determinando ações para 

evitar abusos e lesões a seus direitos; 

- Garantir tramitação prioritária de processos judiciais que envolvam idosos 

com idade igual ou superior a 65 anos; 

- Garantir atendimento prioritário e especializado nos órgãos de segurança 

pública, especialmente nas delegacias de polícia; 
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- Comunicar às autoridades competentes qualquer abuso contra idoso de 

que se tenha conhecimento em qualquer atuação profissional; 

- Tratar com respeito o idoso vítima de crimes, dando imediata atenção a seus 

reclamos e apurando com rigor os delitos ainda que sejam considerados de 

menor potencial ofensivo ou praticados no seio familiar, onde a violência é 

corriqueira e dissimulada. 

“TODO CIDADÃO TEM O DEVER DE DENUNCIAR À AUTORIDADE COMPETENTE 

QUALQUER FORMA DE NEGLIGÊNCIA OU DESRESPEITO AO IDOSO." 

Nas áreas de Cultura, Esporte e Lazer 

É incentivando e criando programas de esportes, lazer e atividades culturais, 

que vamos proporcionar melhor qualidade de vida ao idoso, garantindo a 

sua integração social. São obrigações dessas áreas: 

- Garantir ao idoso a participação no processo de produção, reelaboração 

e fruição dos bens culturais; 

- Propiciar ao idoso o acesso aos locais e eventos culturais, mediante preços 

reduzidos; 

- É garantido, no Distrito Federal, ao idoso com mais de 60 anos acesso gratuito 

no Jardim Botânico e Parques Públicos; 

- Valorizar o registro da memória e a transmissão de informações e habilidades 

do idoso aos mais jovens, como meio de garantir a continuidade e a 

identidade cultural; 

- Incentivar os movimentos de idosos a desenvolver atividades culturais; 

destinar, nos programas habitacionais, unidades em regime de comodato ao 

idoso, na modalidade de casas-lares; 

- Incluir nos programas de assistência ao idoso formas de melhoria de 

condições de habitabilidade e adaptação de moradia, considerando seu 

estado físico e sua independência de locomoção; 

- Elaborar critérios que garantam o acesso da pessoa idosa à habitação 

popular; diminuir barreiras arquitetônicas e urbanas. 

Obrigações da área Financeira 
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Fazer incluir nos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

Municípios recursos financeiros necessários à implantação das ações previstas 

na Política Nacional do Idoso. 

Na área de Transportes 

A Lei Distrital nº 2.477/99 que garante a reserva de vagas para idosos nos 

estacionamentos públicos e privados, já foi devidamente regulamentada. 

Assim, aquele que tiver mais de 65 anos, for proprietário e condutor do veículo, 

pode estacionar nas vagas reservadas, se estiver portando o selo do DETRAN, 

o selo é distribuído gratuitamente pelo DETRAN. É só requerer. 

A Constituição Federal determina a gratuidade dos transportes coletivos 

urbanos aos maiores de 65 anos, bastando a sua carteira de identidade para 

usufruir esse benefício. O idoso tem direito à reserva de assentos nos veículos 

de transporte coletivo. 

Não pode haver nenhum embaraço para que o idoso usufrua o direito de 

gratuidade no transporte. Qualquer discriminação será punida criminalmente 

e pode gerar indenização por danos morais. 

Papel da Sociedade 

A sociedade também é responsável pela eficácia da Política Nacional do 

Idoso. As pessoas devem respeitar os direitos do idoso, independentemente 

das ações do Governo. É necessário que a sociedade não se acomode. A 

qualquer evidência de abusos contra idosos, cada um de nós deve cobrar 

dos responsáveis, particulares ou agentes públicos, imediatas providências 

para evitá-los ou coibir sua ocorrência. 

Como devem agir as empresas 

O idoso é um cliente como qualquer outro cidadão, um consumidor que gera 

lucro para a empresa. Assim, oferecer ao idoso o tratamento adequado à sua 

condição é, antes de mero cumprimento da lei, fundamental para os 

interesses das empresas. 

Dicas úteis para melhorar o atendimento dos idosos 

- O idoso tem direito ao atendimento preferencial. Atendimento preferencial 

não significa necessariamente a criação de guichês exclusivos, mas 

atendimento mais rápido e oferta de condições de conforto, tais como 

existência de assentos para eventual espera e facilidade de acesso aos 

prédios e banheiros; 
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- O idoso não pode ser discriminado, qualquer que seja sua idade, no ato de 

adquirir mercadorias, abrir contas-correntes ou fazer financiamentos; 

- Para o bom atendimento, as pessoas que lidam com o público devem ser 

devidamente treinadas e orientadas a respeito dos direitos do idoso, de modo 

a não causar-lhe nenhuma forma de constrangimento; 

- Motoristas e cobradores de transportes coletivos devem atender os idosos 

com a urbanidade e o respeito devidos a qualquer cidadão e não discriminá-

los em função da gratuidade a que têm direito, até porque um dia eles 

também serão idosos e poderão necessitar dos serviços de transportes. 

As entidades que desenvolvem programas de asilo deverão adotar os 

seguintes princípios, de acordo com o estatuto do idoso 

- Preservação dos vínculos familiares; 

- Atendimento personalizado e em pequenos grupos; 

- Manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior; 

- Participação do idoso nas atividades comunitárias, de caráter interno e 

externo; 

- Observância dos direitos e garantias dos idosos; 

- Preservação da identidade e oferecimento de ambiente de respeito ao 

idoso; 

- Prestar contas, com a devida publicidade, dos recursos públicos e privados 

recebidos pela entidade. 

O dirigente da entidade asilar será responsável por qualquer irregularidade 

apurada no atendimento ao idoso. Constituem-se ainda obrigações das 

entidades asilares: 

- Fornecer vestuário e alimentação suficientes aos idosos atendidos; 

- Oferecer acomodações apropriadas para visitas; 

- Proporcionar cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e 

farmacêuticos; 

- Promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer; 

- Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas 

crenças; 
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- Comunicar às autoridades competentes a ocorrência de moléstias 

infectocontagiosas; 

- Providenciar a obtenção dos documentos necessários ao exercício da 

cidadania àqueles que não os possuírem; 

- Fornecer comprovante de depósito dos pertences dos idosos; 

- Zelar pela preservação dos bens do idoso, respeitando a vontade deste em 

relação aos seus pertences; 

- Manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do 

atendimento, nome do idoso, responsável, parentes, endereços, cidade, 

relação de seus pertences e demais dados que possibilitem sua identificação 

e a individualização do atendimento; 

- Comunicar às autoridades competentes qualquer abuso contra idoso, 

especialmente o abandono por parte de familiares. A atribuição de fiscalizar 

as entidades asilares cabe ao Conselho do Idoso, ao Ministério Público, a 

órgãos de saúde pública e a outros previstos em lei. 

Papel da família 

I - Dever de assistência: 

Os filhos também são obrigados a ajudar na manutenção dos pais 

necessitados, conforme o previsto no artigo 399 do Código Civil, em seu 

parágrafo único: 

"No caso de pais que, na velhice, carência ou enfermidade, ficaram sem 

condições de prover seu próprio sustento, principalmente quando se 

despojaram de bens em favor da prole, cabe, sem perda de tempo e até em 

caráter provisional, aos filhos maiores e capazes, o dever de ajudá-los e 

ampará-los, com a obrigação irrenunciável de assisti-los e alimentá-los até o 

final de suas vidas". 

A pessoa idosa que necessite dos alimentos deve requerê-los na Justiça, por 

meio de advogado ou da Defensoria Pública. 

Outra forma que a pessoa idosa dispõe é procurar a PRODIDE para um 

possível acordo com os filhos a fim de que estes cumpram sua obrigação de 

prestar assistência aos pais. Esse acordo é referendado pelo Ministério Público 

e tem o 
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mesmo valor de uma decisão judicial. Considerando que prestar alimentos 

aos ascendentes é um dever, há pena para quem: 

"Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho 

menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou 

valetudinário, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando 

ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou 

majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente 

gravemente enfermo: Pena - detenção de 1 a 4 anos e multa". 

Trata-se do crime de Abandono Material (art. 244 do Código Penal). 

II - Administração de bens. 

A pessoa idosa, não importando a idade, tem o direito de administrar seus 

próprios bens enquanto não for interditada judicialmente. Quem administrar 

bens de pessoa idosa, a pedido desta, deve estar ciente de que é crime 

apropriar-se, indevidamente, total ou parcialmente, desses bens. 

III - Incapacidade. 

A pessoa é completamente capaz para os atos da vida civil, a partir de 21 

(vinte um anos), sem limite de idade, mesmo que se encontre abrigada em 

qualquer instituição. Quando se verificar que a pessoa, principalmente idosa, 

não tem condições de manifestar a sua vontade por qualquer razão física ou 

mental, é necessário que se promova a interdição. 

A interdição deve ser requerida ao Juiz, por meio de advogado, pelos 

parentes. Quando não houver parentes ou estes forem incapazes ou não se 

interessarem, a interdição será promovida pelo Ministério Público por meio das 

Promotorias de Justiça de Família, existentes em todas as cidades do Distrito 

Federal. Ao final do processo, o Juiz nomeará curador que será inteiramente 

responsável pela pessoa interditada. 

Nos casos de comprovada incapacidade do idoso apenas para gerir seus 

bens, o Juiz nomeará curador especial exclusivamente com essa função. 

Neste caso, o idoso continua com capacidade plena para os demais atos da 

vida civil. Muitos parentes, mesmo diante da incapacidade do idoso, 

continuam a administrar seus bens por procuração. Isso não é correto e pode 

gerar prejuízos para o idoso e sérios transtornos penais e civis para o 

procurador. 

Papel do Idoso 
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Participação e defesa de direitos. O idoso, pessoalmente, ou por meio de 

associações, deve impor sua presença dentro da sociedade. Nunca deve 

sentir-se inferior ou incapaz diante das pessoas mais jovens. Sempre que sofrer 

abusos e sentir que seus direitos não estão sendo respeitados, deve levar o 

problema às autoridades competentes mesmo que o desrespeito seja 

praticado por familiares. Quando sentir necessidade de passar procuração 

para alguém cuidar de seus interesses, deve escolher com bastante critério e 

exigir que a pessoa escolhida preste contas periodicamente. Se o procurador 

ou procuradora não estiver cumprindo corretamente sua missão, basta 

procurar o cartório onde a procuração foi passada e revogá-la. Não fornecer 

cartão bancário ou senhas para ninguém. Em qualquer circunstância, nunca 

permitir que o cartão bancário seja retido por outra pessoa em garantia de 

pagamento de dívidas ou de contribuição para a entidade em que estiver 

abrigado. 

A quem denunciar abusos 

O idoso ou qualquer pessoa deve denunciar abusos aos órgãos competentes, 

dentre as quais o Ministério Público, o Conselho do Idoso, as Delegacias de 

Polícia e mesmo o PROCON, quando se tratar de abusos contra o consumidor. 

O papel do Ministério Público 

Instrumentos de atuação 

Cabe ao Ministério Público velar pelos direitos da pessoa idosa. No Distrito 

Federal, por meio da PRODIDE, o Ministério Público atua investigando 

qualquer notícia de desrespeito ou violação dos direitos do idoso, desde que 

se trate de direitos coletivos como, por exemplo, o direito de preferência no 

atendimento; ou se trate de direitos individuais indisponíveis, como o direito a 

alimentos. Quando o direito reclamado pelo idoso é individual e disponível, 

ou seja, quando ele pode abrir mão desse direito, a PRODIDE não pode atuar, 

devendo a pessoa interessada procurar um advogado, a Defensoria Pública 

ou outros órgãos responsáveis pelo direito reclamado. No caso de 

reclamação contra órgão federal, como é o caso do INSS, a PRODIDE não 

pode atuar. Nesses casos, se for direito coletivo ou individual indisponível deve 

procurar o Ministério Público Federal. Na hipótese de reclamações 

envolvendo direito coletivo do trabalho, o órgão que pode atuar é o 

Ministério Público do Trabalho. Nas situações individuais, pode-se reclamar 

diretamente na Justiça do Trabalho ou nas Delegacias Regionais do Trabalho. 

Todo cidadão tem o dever de denunciar qualquer forma de negligência ou 

desrespeito ao idoso. Para tanto basta procurar a secretaria da PRODIDE, que 
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funciona no 1º andar do Edifício Sede do MPDFT, na Praça do Buriti, e fazer a 

reclamação mesmo que verbalmente. 
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