
9
módulos de
aprendizagem

Cuidar de pessoas idosas
Inteligência Emocional

Recursos Educativos para o
desenvolvimento de

competências e habilidades

Cuidar
de pessoas idosas

em casa



HomeCare
Home care para pessoas idosas dependentes – 
Percurso de Aprendizagem para Cuidadores Informais

2019-1-PL01-KA204-065703

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, 

que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável 

por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.



9
módulos de
aprendizagem

Recursos Educativos para o desenvolvimento 
de competências e habilidades essenciais para 
cuidar de pessoas idosas em casa

Cuidar
de pessoas idosas
em casa



	

	3	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		

and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

CONTEÚDOS	

	

Parte	1:	Cuidar	de	pessoas	idosas	
	

Doenças	comuns	nos	idosos	
	

Introdução			8	

Doenças	cardiovasculares:	Hipertensão			12	

Doenças	cardiovasculares:	Aterosclerose			20	

Doença	de	Alzheimer			30	

Doença	de	Parkinson			38	

Diabetes			47	

Osteoporose			53	

Incontinência			59	

	

Procedimentos	Médicos	Simples	
	

Introdução			64	

Medição	da	Temperatura	Corporal			67	

Pressão	Arterial	e	Pulsação			72	

Saturação			79	

Exame	de	Glicose			83	

	

Higiene	Pessoal	
	

Introdução			90	

Higiene	pessoal	da	pessoa	idosa			94	

A	Higiene	Oral			96	

Higiene	Corporal			101	

Lavar	o	Cabelo			106	

Mudar	a	roupa	interior			114	

Mudar	a	roupa	de	cama			121	

Mudança	de	posição	e	movimento	da	pessoa	idosa			127	

Escaras			131	

Lista	de	Verificação	de	Higiene	Pessoal	para	Pessoas	Idosas			139	

	



	

	4	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		

and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

Nutrição	de	pessoas	idosas	
	

Introdução			143	

O	envelhecimento	e	a	alimentação			147	

As	necessidades	calóricas			150	

A	procura	pelos	nutrientes	certos:	Proteínas			154	

A	procura	pelos	nutrientes	certos:	Vitamina	D	e	Cálcio			165	

A	procura	pelos	nutrientes	certos:	Fibra	Alimentar,	B12	e	Potássio			171	

Princípios	de	nutrição	das	pessoas	idosas			187	

Regras	de	nutrição	vs	doenças	comuns	nas	pessoas	idosas:	RGE			196	

Regras	de	nutrição	vs	doenças	comuns	nas	pessoas	idosas:	Obstipação			200	

Regras	de	nutrição	vs	doenças	comuns	nas	pessoas	idosas:	Alimentação	para	

pessoas	diabéticas			204	

Regras	de	nutrição	vs	doenças	comuns	nas	pessoas	idosas:	dietas	

especializadas			208	

	

Cuidado	e	Higiene	durante	uma	Epidemia	Viral	
	

Introdução			211	

Infecção	Viral			217	

Prevenir	uma	Infecção	Viral			226	

Lavagem	das	mãos	e	desinfecção			230	

Reabilitação	após	o	COVID-19			238	

	

Primeiros	Socorros	para	Idosos	em	situação	de	emergência	
	

Introdução			243	

Coma	Diabétco			247	

Ataque	Cardíaco			251	

Quedas	e	Fracturas			253	

Desmaio	e	perda	de	consciência			259	

Convulsões			263	

Irritação			267	

Sangramento	Nasal			271	

Intoxicação	Alimentar			275	

	



	

	5	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		

and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

Parte	2:	Inteligência	Emocional	
	

Inteligência	Emocional	no	Cuidado	de	Idosos	
	

Introdução			279	

O	que	é	uma	emoção?			282	

Que	tipos	de	emoções	existem?			285	

Compreender	as	emoções			289	

Inteligência	emocional			293	

Como	lidar	com	as	emoções?			296	

Emoções	ao	Cuidar			303	

Pontos-chave	deste	Módulo			307	

	

Lidar	com	o	stress	do(a)	cuidador(a)	
	

Introdução			309	

A	Síndrome	do	Cuidador			312	

O	que	é	a	Síndrome	do	Cuidador?			314	

Quem	sofre	com	a	Síndrome	do	Cuidador?			317	

Motivos	que	levam	à	Síndrome	do	Cuidador			319	

Síntomas	da	Síndrome	do	Cuidador			321	

Quais	são	os	sintomas	apresentados	pelo/a	cuidador(a)?			323	

Etapas	da	Síndrome	do	Cuidador			325	

Quais	são	as	consequências	da	Síndrome	do	Cuidador?			327	

Como	lidar	com	a	Síndrome	do	Cuidador?			329	

O	que	devo	fazer?			331	

Estratégias	para	enfrentar	a	Síndrome	do	Cuidador			336	

Pontos	chave	deste	módulo			341	

	

Burnout,	Depressão	e	Exclusão	Social	do	Cuidador	
	

Introdução				342	

O	que	é	o	Burnout	do	Cuidador?				345	

Quais	são	os	efeitos	do	Burnout?				348	

Sinais	e	Sintomas	do	Burnout				350	

Como	evitar	o	burnout	do	cuidador	(prevenção)?				352	



	

	6	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		

and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

Burnout	e	Depressão:	O	que	é	a	depressão	do	cuidador?				356	

Depressão	da	pessoa	idosa:	sinais	e	sintomas				358	

Como	evitar	a	depressão	em	pessoas	idosas	e	dependentes?				362	

Exclusão	social:	como	evitar?				365	

Como	prevenir	a	exclusão	social?				368	

Pontos	Chave	deste	Módulo				370	

	

	

	

	

	 	



	

	7	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		

and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

	
	
	
	
	

Parte	1:		

Cuidar	de	

pessoas	idosas	
	 	



	

	8	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		

and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

	

	
	
	

Doenças	comuns	

nos	idosos:	

Introdução	
	

 
	
 

Texto e video elaborados por: Fundacja “Małopolska Izba Samorządowa”, 
Cracóvia, Polónia. Design e layout criados por: e-Training Solutions, Berlim, 
Alemanha. Cartoons por: Boris Luve. 
	
	

	

	 	



	

	9	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		

and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

Introdução	

Uma pessoa idosa está mais suscetível a ter mais 
doenças. Algumas delas – como diabetes, hipertensão, 
doença de Parkinson, doença de Alzheimer, 
reumatismo e osteoporose – são comuns entre os 
idosos, razão pela qual estas doenças são referidas 
como doenças comuns na terceira idade. 

Porém, a idade não é a única causa das mesmas, também existe 
influência da genética de cada indivíduo e fatores do ambiente 
onde estão inseridos. O estilo de vida é, também, crucial. A 
obesidade, os maus hábitos alimentares, o stress, a falta de 
movimento,a falta de exercício mental, o tabagismo, o consumo 
excessivo de álcool – são fatores que aceleram o surgimento de 
doenças de idosos.   

Objetivos de Aprendizagem 

Neste módulo, irá aprender sobre as doenças mais comuns na 
idade idosa. Estas são: 
 

   Doenças cardiovasculares  
 

   Doenças neurológicas 
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   Doenças metabólicas (diabetes) 
  

   Doenças Respiratórias 
  

   Doenças do sistema osteoarticular 
  

   Demência 
  

   Incontinência 
(urinária e/ou fecal) 
  

Resultados de aprendizagem esperados: 

Depois de concluir este módulo, será capaz de: 
 

   Identificar as doenças comuns dos idosos e reconhecer 
os seus sintomas 
  

   Prestar primeiros socorros em situações que ponham em 
perigo a saúde e a vida de uma pessoa idosa 
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Metodologia 

Este módulo de e-learning é um recurso educacional de livre 
acesso. Ele é compatível com aparelhos móveis e não depende 
de dispositivos específicos. O módulo foi desenvolvido para um 
estudo autónomo, porém também pode ser usado como parte de 
um programa de formação liderado por educadores. 
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Doenças	Cardiovasculares	:	

Hipertensão	
		

	
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
“Minha esposa costumava dizer que eu era pouco civilizado. Agora eu provei 
que ela estava errada ao apanhar uma dessas doenças da nossa civilização!” 

	

As doenças cardiovasculares são frequentemente 
referidas como doenças da civilização, uma vez que os 
hábitos de vida da nossa civilização são em grande 
parte responsáveis pelo seu surgimento. 

Infelizmente, são uma das principais causas de morte em 
pessoas com mais de 60 anos em muitos países europeus e em 
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todo o mundo. Especialistas e médicos acreditam que este 
cenário é certamente causado pelas mudanças que a idade 
implica na fisiologia do sistema cardiovascular, assim como pela 
falta de medidas preventivas adequadas. 
  
Hipertensão, também conhecida como pressão arterial elevada é 
uma condição médica de longo-termo na qual a pressão nas 
artérias mantém-se persistentemente elevada. A pressão arterial 
elevada normalmente não causa sintomas. É uma doença cujo 
risco de aparecer aumenta com a idade. Ocorre em 60-70% dos 
idosos.  

Como ler uma medição da pressão arterial? 

A pressão arterial é medida com uma ferramenta especial – um 
medidor de pressão, que mostra dois valores.  

Pressão arterial sistólica 
(o primeiro valor) 
indica quanta pressão o seu sangue está a exercer contra as 
paredes das artérias quando o coração bate.  

Pressão arterial diastólica 
(o segundo valor) 
indica quanta pressão o seu sangue está a exercer contra as 
paredes das artérias enquanto o coração está em repouso entre as 
batidas. 
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Os números de pressão arterial e o que eles 
significam: 
 
Há cinco categorias de pressão arterial reconhecidas pela Associação 
Americana do Coração. 
 

 
 
Associação Americana do Coração www.heart.org 
  

Normal 
 
Os números de pressão arterial inferiores a 120 mmHg sistólica 
e menos de 80 mmHg diastólica fazem parte do intervalo 
considerado normal. Se os resultados se enquadram nesta 
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categoria, deve-se continuar com hábitos saudáveis para o 
coração, como seguir uma dieta equilibrada e praticar exercício 
físico regularmente.  

Elevada 
 
A pressão arterial elevada é quando as leituras variam 
consistentemente entre 120-129 mmHg sistólica e menos de 80 
mmHg diastólica. Pessoas com pressão arterial elevada são 
susceptíveis de desenvolver hipertensão, a menos que sejam 
tomadas medidas para controlar a condição.  

Pressão arterial alta ( Hipertensão estágio 1) 
 
Hipertensão Estágio 1 é quando a pressão arterial varia 
consistentemente entre 130-139 mmHg sistólica ou 80-89 
mmHg diastólica. Nesta fase da pressão arterial elevada, os 
médicos podem prescrever mudanças de estilo de vida e 
considerar o uso de medicação para a pressão arterial com base 
no seu risco de doença cardiovascular aterosclerótica (ASCVD), 
como ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral.  

Pressão arterial alta ( Hipertensão estágio 2) 
 
Hipertensão Estágio 2 é quando a pressão arterial varia 
consistentemente entre 140 mmHg sistólica ou 90 mmHg 
diastólica ou superior. Nesta fase da pressão arterial elevada, os 
médicos podem prescrever uma combinação de medicamentos 
para a pressão arterial e mudanças de estilo de vida.  
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Crise de Hipertensão 
 
Este estágio da tensão arterial elevada requer atenção médica. Se 
as leituras de pressão arterial excederem 180/120 mmHg, 
aguarde cinco minutos e, em seguida, teste a sua pressão arterial 
novamente. Se as leituras ainda estiverem anormalmente altas, 
entre em contato com o médico imediatamente. Pode estar 
passando por uma crise hipertensiva. 
  
Se a pressão arterial for superior a 180/120 mmHg e houver 
sinais de possíveis danos nos órgãos, tais como dor no peito, 
falta de ar, dor nas costas, dormência/ fraqueza, mudança de 
visão ou dificuldade em falar, não espere para ver se a pressão 
desce por si só, procure ajuda médica. 

Um diagnóstico de pressão arterial elevada deve ser confirmado 
com um médico especialista. 
 

   Qual	é	o	número	mais	importante?  
 
Normalmente, é dada mais atenção ao número da pressão 
arterial sistólica (o primeiro número) como o maior fator de 
risco de doença cardiovascular para maiores de 50 anos. Na 
maioria das pessoas, a pressão arterial sistólica aumenta de 
forma constante com a idade devido ao aumento da rigidez das 
paredes do coração de doenças cardíacas e vasculares. No 
entanto, tanto uma leitura elevada da pressão arterial sistólica 
como diastólica pode ser usada para realizar um diagnóstico de 
pressão elevada. De acordo com estudos recentes, o risco de 
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morte por doença cardíaca isquêmica e acidente vascular duplica 
a cada aumento de 20 mmHg sistólica ou 10 mmHg diastólica 
entre as pessoas com idades compreendidas entre os 40 e os 89 
anos. 

De modo a monitorizar a pressão arterial, os idosos devem 
medir a mesma uma vez por dia (preferencialmente sempre no 
mesmo horário). Deve-se apontar as medidas para que o médico 
possa ver e indicar o tratamento mais adequado. Para os/as 
idosos/as, também é muito importante fazer um exame cardíaco 
ecocardiográfico periódico para ajudar a verificar o bom 
funcionamento do órgão e das paredes arteriais. 
 
 	
O que causa a hipertensão? 

As causas mais comuns de pressão arterial alta nas pessoas 
idosas são: 
  

   Tendências genéticas 
  

   Obesidade ou sobrepeso 
  

   Dieta inadequada (ex. refeições excessivamente 
calóricas e salgadas), também causada pela falta de apetite 
nos idosos. 
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   Stress 
  

   Sedentarismo 
  

   Doenças (diabetes, aterosclerose vascular, doença 
renal, doença de Addison ou insuficiência adrenal) 
 
  
Quais são os sintomas da hipertensão? 

Sintomas de hipertensão nos idosos podem incluir: 
  

   Tonturas (que podem aparecer de manhã depois de se 
levantarem da cama ou durante o dia ou também durante a 
prática de exercício físico) 
  

   Dores de cabeça (normalmente na parte de trás da 
cabeça) 
  

   Zumbidos podem ocorrer em diferentes partes do dia, em 
algumas pessoas começam de manhã, noutras apenas de tarde) 
  

   Palpitações (normalmente aparecem em diferentes 
alturas do dia, raramente à noite, parando depois de um curto 
período – de alguns a uma dúzia ou mais minutos) 
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    Suores quentes 
  

   Transpiração excessiva 
  

   Falta de ar 
  

   Vermelhidão (rosto e pescoço) 
  

Tratamento e prevenção 

Uma das principais medidas preventivas para idosos que sofrem 
de hipertensão é repousar suficientemente. Relaxar e dormir 
bem ajuda a minimizar o stress que afeta negativamente a 
pressão arterial. Outro elemento importante para prevenir a 
hipertensão é ter uma alimentação saudável. O exercício físico 
(adequado para a idade), bem como o apoio à saúde mental e o 
cuidado com os idosos também são fatores cruciais. Salienta-se 
que a escolha dos medicamentos para a hipertensão devem ser 
receitados por um médico, especialmente se o idoso estiver a 
tomar outros medicamentos. 
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Doenças	Cardiovasculares:	

Aterosclerose	
	

 
“Eu removo sempre as etiquetas de preço antes que meu marido veja as 

compras. Esta é de longe a melhor maneira de prevenir um ataque 
cardíaco.” 

Aterosclerose – umas das doenças mais comuns nas 
pessoas idosas- é um entupimento das artérias causado 
por uma acumulação de substâncias gordas nas artérias. 
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As artérias são vasos sanguíneos que transportam o oxigénio e 
nutrientes do coração para o resto do corpo. Matérias gordas, 
colesterol, produtos residuais celulares, cálcio e outras 
substâncias acumulam-se no revestimento interno das artérias, 
causando a formação de coágulos sanguíneos que podem 
bloquear o fluxo sanguíneo ou direcionar-se para outra parte do 
corpo, o que é ainda mais perigoso. 

Este bloqueio pode acontecer em qualquer artéria do corpo, 
incluindo no coração, pernas e rins. Isto pode resultar numa falta 
de sangue e oxigénio em vários tecidos do corpo. 

À medida que envelhecemos, as gorduras, o colesterol e o cálcio 
podem acumular-se nas suas artérias e formar placas. Por sua 
vez, pedaços de placa podem desprender-se e causar a formação 
de coágulo de sangue. Se isso não for tratado, a aterosclerose 
pode conduzir a um ataque cardíaco, um acidente vascular 
cerebral ou a insuficiência cardíaca.  

O que causa a aterosclerose? 

Existem vários fatores que aumentam o risco de aterosclerose. 
As seguintes causas são as mais comuns: 

Colesterol Alto 
Colesterol é uma substância cerosa amarela que é encontrada 
naturalmente no corpo, bem como em certos alimentos de 
origem animal que ingerimos. 
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Se os níveis de colesterol no sangue estiverem muito altos, 
podem entupir as artérias, restringindo ou bloqueando a 
circulação sanguínea para o coração. 

Dieta não saudável 
Consumo excessivo de gorduras animais, gorduras vegetais 
saudáveis para a dieta, e açúcares simples. 

Idade 
À medida que vai envelhecendo, o seu coração e artérias têm 
que trabalhar mais para bombear e receber o sangue. As artérias 
podem enfraquecer e tornar-se menos elásticas devido à 
acumulação de placas. 

Estilo de vida 
A aterosclerose é também largamente afetada pelos fatores 
genéticos e predisposição familiar. É mais comum de se 
desenvolver do que outras doenças crónicas como a hipertensão, 
obesidade e diabetes. 

Quais são os sintomas da aterosclerose? 

A maioria dos sintomas da aterosclerose não aparecem até uma 
obstrução arterial acontecer. 

Os sintomas mais comuns podem incluir: 
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   Dores ou angina no peito 
  

   Dores nas pernas, braços, ou em qualquer lugar onde 
ocorra a obstrução arterial 
  

   Falta de ar 
  

   Fadiga 
  

  Confusão, que ocorre se a obstrução arterial afetar a 
circulação de sangue para o cérebro 
  

   Falta de forças nas pernas devido à falta de circulação 
  
É importante saber que um ataque cardíaco ou um acidente 
cardio-vascular podem ser causados pela aterosclerose. 
Caso um coágulo bloqueie um vaso sanguíneo que leva sangue 
ao coração, ocorrerá um ataque cardíaco. Caso o coágulo 
bloqueie um vaso sanguíneo que leva sangue ao cérebro, ocorre 
um derrame cerebral. Se o fluxo de sangue para os braços ou 
pernas é reduzido ou bloqueado, pode ocorrer uma dificuldade 
para andar e, eventualmente, gangrena. 
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Como distinguir um ataque cardíaco de um acidente cardio-
vascular? 
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Por favor, lembre-se que a pessoa deve permanecer numa 
posição segura até à chegada da ambulância. Não deve dar 

comida ou bebida à pessoa. 
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Como é diagnosticada a aterosclerose? 

O médico deve realizar um exame físico se existirem sintomas 
de aterosclerose. O médico verificará se: 
  

   A pulsação está fraca 
  

   Há um aneurisma, uma saliência anormal ou um 
alargamento de uma artéria devido à fraqueza da parede 
arterial 
  

   Há uma cicatrização lenta de uma ferida, o que indica 
um fluxo sanguíneo limitado 
O cardiologista pode auscultar o coração para ver se detecta 
algum som anormal. O médico procura por um ruído que 
normalmente indica que uma artéria está bloqueada. Se houver 
suspeita de aterosclerose, o médico pode pedir mais testes. 

Os testes podem incluir: 
  

   Análises sanguíneas para verificar os níveis de 
colesterol 
  

   Um ultrassom doppler, que usa ondas sonoras para 
criar uma imagem da artéria de modo a mostrar se existe 
um bloqueio 
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   Um índice tornozelo-braquial (ABI), que procura por 
um bloqueio nos braços ou pernas, comparando a pressão 
arterial em cada membro (ABI), 
  

   Uma angiografia por ressonância magnética (MRA) 
ou uma angiografia por tomografia computadorizada (CTA) 
para criar imagens das grandes artérias do corpo 
  

   Uma angiografia cardíaca, que é um tipo de raio-X do 
tórax que é feito após as artérias do coração serem injetadas 
com corante radioativo seguro 
  

   Um eletrocardiograma (ECG ou EKG), que mede a 
atividade elétrica no coração para procurar quaisquer áreas 
de fluxo sanguíneo diminuído 
  

   Um teste de esforço, ou teste de tolerância ao 
exercício, que monitoriza a frequência cardíaca e pressão 
arterial enquanto a pessoa se exercita numa bicicleta 
estacionária 
  
Tratamento e prevenção 

O tratamento requer mudança no estilo de vida atual da pessoa 
de modo a diminuir a quantidade de gordura e colesterol 
consumidos. A pessoa em questão pode necessitar de se 
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exercitar mais para melhorar a saúde do seu coração e dos vasos 
sanguíneos. Caso a aterosclerose seja severa, o médico pode 
recomendar como primeira linha de tratamento não apenas 
mudanças no estilo de vida, mas também sugerir tratamentos 
médicos adicionais, como medicação ou cirurgia. 

Com o tratamento, a pessoa idosa pode sentir melhoras na sua 
saúde,mas isto pode demorar. O sucesso do tratamento vai 
depender da: 
  

   gravidade da condição da pessoa 
  

   a rapidez com que foi tratado 
  

   se outros órgãos foram afetados 
  
O tratamento da aterosclerose é uma ação multidirecional e pode 
incluir: 
  

   ter uma alimentação saudável que seja baixa em 
gorduras saturadas e colesterol 
  

   evitar comidas com gorduras 
  

   adicionar peixe à alimentação (ex: duas vezes por 
semana) 
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   deixar de fumar 
  

   ser fisicamente ativo 
  

   perder peso (no caso de obesidade) ou manter um peso 
adequado 
  

   tratamento de condições associadas à aterosclerose, 
como hipertensão, colesterol alto e diabetes 
  

   fazer check-ups médicos regulares e tomar os 
medicamentos prescritos 
  
Tratar a causa subjacente e fazer mudanças saudáveis do estilo 
de vida e na dieta pode ajudar retardar o processo ou impedi-lo 
de avançar para uma forma mais severa. 
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Doença	de	Alzheimer	
	

 
“Esqueci-me como amarrar os cordões de novo. Eu devo ter Alzheimer. . .” 

A doença de Alzheimer é uma forma progressiva da 
demência. Demência é um termo amplo para condições 
causadas por lesões cerebrais ou doenças que afetam 
negativamente a memória, o raciocínio e a maneira de 
agir. 

Estas mudanças afetam a vida quotidiana. A maioria das pessoas 
com essa doença recebem o diagnóstico depois dos 65 anos de 
idade. Se for diagnosticada antes disso, é geralmente referida 
como doença de Alzheimer precoce. Não há cura para a doença 
de Alzheimer, mas há tratamentos que podem retardar a 
progressão da doença. 
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Saiba mais sobre os conceitos básicos da doença de Alzheimer. 

A doença de Alzheimer é uma condição crônica permanente. Os 
seus sintomas surgem gradualmente e os efeitos sobre o cérebro 
são degenerativos, o que significa que causam uma lenta 
deterioração. Qualquer pessoa pode ter a doença de Alzheimer, 
mas certas pessoas correm maior risco de desenvolvê-la. Isto 
inclui pessoas com mais de 65 anos de idade e aquelas com um 
histórico familiar da doença. 
 
Alzheimer e demência não são a mesma coisa. Os termos 
“demência” e “Alzheimer” são por vezes utilizados como 
sinónimos. No entanto, estas duas condições não são a mesma 
coisa. O Alzheimer é um tipo de demência. 

Demência é um termo mais amplo para condições com sintomas 
relacionados à perda de memória, como esquecimento e 
confusão mental. A demência inclui condições mais específicas, 
como a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, lesões 
cerebrais traumáticas, e outras, que podem causar estes 
sintomas. As causas, sintomas, e tratamentos podem ser 
diferentes para cada uma destas doenças.  

O que causa o Alzheimer? 

Os especialistas não determinaram uma única causa para a 
doença de Alzheimer, mas identificaram certos fatores de risco, 
incluindo: 
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Idade 
A maioria das pessoas que desenvolvem a doença de Alzheimer 
tem 65 anos de idade ou mais 

Histórico familiar 
Se um parente próximo já desenvolveu a doença, a 
probabilidade de desenvolvê-la é maior. 

Genética 
Alguns genes têm sido ligados ao desenvolvimento da doença de 
Alzheimer. Enquadrar-se dentro de uma ou mais destas 
categorias significa que o nível de risco de desenvolver a doença 
de Alzheimer é maior, mas isso não implica necessariamente o 
seu desenvolvimento. 
  

Quais são os sintomas da doença de 
Alzheimer? 

Todos temos episódios de esquecimento de vez em quando, mas 
as pessoas com doença de Alzheimer apresentam certos 
comportamentos e sintomas contínuos que se agravam com o 
tempo. Estes podem incluir: 
  

   Perda de memória que afeta a realização de atividades 
diárias, como a capacidade de lembrar-se de compromissos; 
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   Dificuldades em realizar tarefas diárias, como a 
utilização de um microondas; 
  

   Dificuldades em resolver problemas; 
  

   Problemas na fala ou na escrita; 
  

   Sentir-se confuso sobre a passagem do tempo, horário 
e lugares; 
  

   Falta de senso; 
  

   Baixa higiene pessoal; 
  

   Mudanças de humor e personalidade; 
  

   Isolar-se dos amigos, da família e da comunidade em 
geral; 
  
Os sintomas mudam de acordo com o estágio da doença. 
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Estágios da doença de Alzheimer: 
 
O Alzheimer é uma doença progressiva, o que significa que os 
sintomas se intensificam gradualmente com o tempo. A doença 
de Alzheimer divide-se em sete estágios: 

Estágio 1 
Não existem sintomas nesta fase, mas pode haver um 
diagnóstico precoce com base no histórico familiar. 

Estágio 2 
Aparecem os sintomas iniciais, como o esquecimento. 

Estágio 3 
Aparecem ligeiras disfunções físicas e mentais, como a redução 
da memória e da concentração. Estes só podem ser perceptíveis 
por alguém muito próximo da pessoa. 

Estágio 4 
O Alzheimer é frequentemente diagnosticado nesta fase, mas 
ainda é considerado leve. A perda de memória e a incapacidade 
de realizar tarefas diárias é evidente. 

Estágio 5 
Aqui surgem os sintomas moderados e graves que fazem com 
que o indivíduo necessite da ajuda de entes queridos ou 
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prestadores de cuidados. 
 
Estágio 6 
Nesta fase, uma pessoa com Alzheimer pode necessitar de ajuda 
para realizar tarefas básicas, como comer e vestir-se. 

Estágio 7 
Esta é a fase mais severa e final da doença de Alzheimer. Pode 
haver uma perda de fala e de expressões faciais. 

À medida que uma pessoa percorre estas fases, ela precisa de um 
maior apoio de seu cuidador.  

Diagnosticar a doença de Alzheimer 

É difícil diagnosticar a doença de Alzheimer de maneira exata. 
O médico pode utilizar exames e testes para avaliar as suas 
capacidades mentais, diagnosticar demência e descartar outras 
condições. 

É provável que o médico comece por recolher o histórico 
médico. Poderá perguntar sobre: 
  

   Sintomas; 
  

   Histórico médico da família; 
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   Outras condições de saúde atuais ou passadas; 
  

   Medicações atuais ou passadas; 
  

   Dieta, consumo de álcool, ou outros hábitos. 
  
Em seguida, o médico provavelmente fará vários testes para 
ajudar a determinar se existe ou não a doença de Alzheimer. 
  
O tratamento da doença de Alzheimer 

Não há cura conhecida para a doença de Alzheimer. No entanto, 
o seu médico pode recomendar medicamentos e outros 
tratamentos para ajudar a aliviar os seus sintomas e retardar a 
progressão da doença durante o máximo de tempo possível. O 
médico pode também recomendar antidepressivos, ansiolíticos, 
ou antipsicóticos para ajudar a tratar sintomas relacionados com 
a doença de Alzheimer. Estes sintomas incluem: 
  

   Depressão 
  

   Fadiga 
  

   Agressividade 
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   Agitação 
  

   Alucinações 
  
Embora a idade seja o maior fator de risco e o maior preditor de 
alguém ter Alzheimer, mesmo aqueles com maior risco genético 
de desenvolver a doença podem tomar medidas para diminuir o 
seu risco ou para ajudar a gerir a condição. 
 
Uma das medidas mais importantes é ter um estilo de vida 
apropriado. Há fortes indícios de que fazer melhores escolhas de 
estilo de vida pode reduzir o nosso risco de desenvolver 
Alzheimer. 

Por exemplo, o exercício físico aeróbico não ajuda apenas nos 
sintomas de Alzheimer, mas pode também retardar a 
degeneração cerebral associada à doença e a lenta perda de uma 
parte do cérebro envolvida na memória. Manter uma dieta 
saudável, controlar a pressão arterial – estas são as atividades 
mais importantes que reduzem significativamente o risco de 
Alzheimer. 
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Doença	de	Parkinson	
	

 
 

Joe estava convicto de que sua doença era na verdade uma dádiva. 

A doença de Parkinson (também conhecida como 
síndrome de Parkinson) é uma degeneração das 
estruturas anatómicas do cérebro, consistindo no 
desaparecimento gradual das chamadas células 
dopaminérgicas. 

Os típicos sintomas da doença de Parkinson incluem movimento 
lento, tremor, rigidez muscular e distúrbios de postura e 
dificuldades de locomoção. 
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A doença de Parkinson não surge da noite para o dia – a sua 
ocorrência é normalmente precedida por vários sintomas que 
podem estar presentes na vida de uma pessoa por vários anos. 
  

O que causa a doença de Parkinson? 

Atualmente, as causas da doença de Parkinson ainda não foram 
claramente identificadas. Alguns investigadores afirmam que 
pode estar associada aos processos naturais de envelhecimento 
do corpo – as células nervosas do cérebro morrem com a idade, 
e como resultado, os níveis de dopamina no corpo diminuem. A 
doença de Parkinson é supostamente hereditária até certo grau – 
segundo alguns estudos, há entre 5 e 35% de casos hereditários 
entre doentes com mutações genéticas características 
particulares. 
  

Quais são os sintomas da doença de 
Parkinson? 

Os sintomas mais comuns incluem: 

Rigidez 
aumento da tensão muscular (postura curvada). Afeta 
principalmente as extremidades, mas também pode manifestar-
se na área do tronco e do pescoço. A rigidez causa desconforto e 
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dor durante o movimento. Numa fase mais avançada, pode 
também afetar a expressão facial. 

Redução de movimento 
(conhecida como bradicinesia) – manifesta-se em todas as 
atividades diárias – ao usar a casa de banho, vestir-se, comer ou 
caminhar. 

Tremor 
chamado de tremor em repouso – ocorre quando uma pessoa não 
está realizando qualquer atividade. No momento em que a 
pessoa se aproxima de um objeto, o tremor desaparece. Na 
doença de Parkinson, o tremor está presente em quase todas as 
partes do corpo, exceto na cabeça. Na fase mais avançada da 
doença, o tremor pode aparecer não só em repouso, mas também 
quando se realizam atividades físicas. 

Desequilíbrio 
défice motor, passos trocados, quedas ocasionais. 

Dificuldades na fala 
a fala é monótona, mal articulada, silenciosa. 

Deficiência cognitiva 
deterioração da memória, raciocínio lento, concentração 
deficiente. 
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Sintomas vegetativos 
seborréia facial, baba, piscar de olhos lento e espaçado, sudorese 
paroxística, constipação intestinal, distúrbios do esfíncter – 
incontinência urinária. 

Sintomas mentais 
apatia, depressão, ansiedade, hipersensibilidade. 

Os sintomas da doença não aparecem de forma grave de 
imediato, mas podem desenvolver-se ao longo dos anos. 

Os primeiros sintomas de Parkinson podem aparecer alguns ou 
mais anos antes do diagnóstico da doença. Os sintomas não são 
particularmente específicos e podem incluir: 
  

   olfato enfraquecido 
  

   depressão 
  

   constipação 
  

   distúrbios do sono 
  
Numa fase desenvolvida da doença de Parkinson, o sintoma 
mais característico é a lentidão motora que ocorre em todas as 
atividades do dia a dia. Uma pessoa com esta doença fala, anda, 
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veste-se, come de maneira mais devagar. É difícil para eles 
começarem um movimento e acelerá-lo. A fase seguinte da 
doença envolve dificuldade em manter o equilíbrio, tremores e 
rigidez muscular cada vez mais fortes, dificuldades ao caminhar, 
incluindo eventuais quedas. Na última fase da doença de 
Parkinson, o paciente passa a maior parte do seu tempo na cama 
ou numa cadeira de rodas. 
  
Tratamento e Prevenção 

Infelizmente, a doença de Parkinson é incurável. A terapia só 
pode prevenir o seu desenvolvimento e melhorar a qualidade de 
vida da pessoa que sofre. 

O tratamento pode incluir medicação e terapia de recuperação 
(reabilitação). 

Ajudar uma pessoa com a doença de Parkinson significa tentar 
manter a sua independência o máximo de tempo possível, bem 
como satisfazer as suas necessidades de higiene, ajudá-la nas 
suas atividades diárias e estimulá-la tanto física quanto 
intelectualmente. 

A tarefa do cuidador é evitar complicações, sobretudo quedas. 
Devido à natureza progressiva da doença, o cuidador deve estar 
preparado para a crescente dependência da pessoa sob cuidados. 

Quando alguém de quem se cuida tem a doença de Parkinson, 
deve-se verificar primeiramente os efeitos que a condição tem 
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sobre ela. Sintomas como movimentos rígidos, mau equilíbrio e 
tremores tornam-se parte da sua vida quotidiana, e estes 
sintomas podem agravar-se à medida que a doença progride. 

Pode ajudar a pessoa que cuida de várias formas – desde 
oferecer um ombro amigo para a pessoa desabafar até conduzi-la 
a consultas médicas. 

 Dicas	
 
As melhores formas de ajudar a pessoa que está a cuidar a gerir 
a doença de Parkinson são as seguintes: 

Aprenda o máximo que puder 
Aprenda o máximo que puder sobre a doença de Parkinson. Faça 
pesquisas em websites respeitáveis ou leia livros sobre a doença. 
Marque consultas médicas e faça perguntas ao médico. Se 
estiver bem informado, terá uma melhor ideia do que esperar e 
de como oferecer uma melhor ajuda. 

Ajude com as responsabilidades diárias como 
fazer compras, cozinhar, limpar, etc. 
Por vezes, as pessoas com Parkinson precisam de ajuda nestas e 
noutras tarefas, mas podem sentir-se demasiado orgulhosas ou 
envergonhadas para pedir. Ofereça-se para fazer recados, 
preparar refeições, ir a consultas médicas, ir buscar 
medicamentos à drogaria, e ajudar em qualquer outra tarefa do 
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dia-a-dia com que tenham dificuldade de realizar por conta 
própria. 

Incentive a atividade física 
O exercício físico é importante para todos, mas é especialmente 
benéfico para as pessoas com a doença de Parkinson. Estudos 
concluem que o exercício ajuda o cérebro a usar a dopamina – 
um químico envolvido no movimento – de forma mais eficiente. 
O condicionamento físico melhora a força, o equilíbrio, a 
memória e a qualidade de vida das pessoas com esta condição. 
Se a pessoa de quem se cuida não se mantém ativa, encoraje-a a 
mover-se, dando um passeio juntos todos os dias. 

Ajude a pessoa cuidada a não se sentir diferente 
das restantes pessoas 
Uma doença como a de Parkinson pode interferir na 
normalidade da vida de alguém. Às vezes, as pessoas 
concentram-se tanto na doença e nos seus sintomas que 
começam a perder o seu senso de identidade. Quando 
conversarem, não a recorde constantemente que ela tem uma 
doença crónica. Fale sobre outras coisas – como o seu filme ou 
livro favorito. 

Saia de casa 
Uma doença crônica como a de Parkinson pode ser muito 
solitária. Tente sair de casa com ela o máximo de vezes possível. 
Vá a um jantar ou ao cinema. Esteja preparado para adaptar os 
seus planos, caso a pessoa não se sinta suficientemente 
confortável para sair. 
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Escute 
Ansiedade e depressão são comuns em pessoas com a doença de 
Parkinson. Encoraje-a a falar sobre as suas emoções, e faça-lhe 
saber que está a ouvir. 

Esteja atento a qualquer agravamento dos 
sintomas 
Os sintomas de Parkinson progridem com o tempo. Esteja ciente 
de quaisquer mudanças na capacidade de caminhar, 
coordenação, equilíbrio, fadiga e fala da pessoa de quem cuida. 
Além disso, esteja atento a mudanças no seu estado de espírito. 
A maioria das pessoas com Parkinson experimenta depressão em 
algum momento do curso da sua doença. Sem tratamento, a 
depressão pode levar a declínios físicos mais rápidos. Encoraje-a 
a obter ajuda de um profissional se estiver deprimida. 

Seja paciente 
A doença de Parkinson pode afetar a capacidade da pessoa de 
caminhar rapidamente, e de falar de forma clara e 
suficientemente alta para ser ouvida. Um terapeuta da fala pode 
ensinar exercícios para melhorar o volume e a força da voz, e 
um fisioterapeuta pode ajudar na capacidade de movimento. 

Ao ter uma conversa ou ir a algum lugar com a pessoa que sofre 
de Parkinson, seja paciente. Ela pode demorar mais tempo do 
que o habitual a responder-lhe. Sorria e ouça. Combine o seu 
ritmo com o dela. Não a apresse. Se caminhar se tornar 
demasiado difícil, encoraje-os a usar um andarilho ou uma 
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cadeira de rodas. Se falar é um desafio, use outras formas de 
comunicação. 
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Diabetes	
	

 

“O que queres dizer com “pouco saudável”?” 
  

A diabetes é uma condição metabólica crónica na qual 
os níveis de açúcar no sangue são anormais devido a 
uma deficiência ou mau funcionamento da insulina. 

Nos idosos, os transtornos no metabolismo dos carboidratos 
tornam-se mais comuns. Isto deve-se ao facto dos tecidos serem 
resistentes à insulina, cuja produção também diminui com a 
idade. Esta condição é conhecida como diabetes. 
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Distinguimos dois tipos básicos de diabetes: 
 

 
 
 
A diabetes tipo 2 ocorre mais frequentemente em pessoas 
fisicamente inativas, com excesso de peso ou obesas, que sofrem 
de hipertensão e têm níveis elevados de colesterol.  

   Lembre-se	

Se não for tratada, a diabetes nos idosos pode resultar em 
complicações muito perigosas, colocando a saúde e a vida em 
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risco. As mais comuns incluem a aterosclerose, ataque cardíaco 
ou AVC. As complicações também afetam frequentemente os 
olhos, os rins, e o sistema nervoso. 

 

Quais são os sintomas da Diabetes? 

  

   Aumento da sede 
  

   Urinar com frequência 
  

   Aumento do apetite e ingestão de grandes porções de 
alimentos sem ganhar peso, ou mesmo perder peso. 
  

   Mudanças na pele, cicatrização lenta das feridas. 
  

   Fraqueza física 
  

   Obesidade 
  

   Distúrbios visuais, visão desfocada, e dificuldade de 
leitura 
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Tratamento e Prevenção 

Uma dieta equilibrada constitui a base para o tratamento da 
diabetes para pessoas idosas. Neste caso, é crucial manter uma 
alimentação equilibrada, bem como assegurar a variedade em 
termos de qualidade das refeições. Um estilo de vida saudável 
pode também aliviar os sintomas da doença. 
 
 

 

A farmacoterapia envolve medicação oral para a estimular a 
produção de insulina e injecções de insulin. 
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   Lembre-se 
 
Embora a ingestão regular de medicamentos e refeições possa 
parecer fácil, nem sempre esse é o caso para os idosos. Por 
conseguinte, convém cuidar e controlar a saúde da pessoa. 

 
As pessoas idosas com problemas de mobilidade devem receber 
a ajuda de um fisioterapeuta. Também vale a pena manter um 
contacto constante com o médico de família da pessoa. 
Ao cuidar de uma pessoa com diabetes, devem ser observadas as 
seguintes condições: 
  

   Alteração das regras de nutrição (consultar um 
médico) ou cumprimento rigoroso da dieta se a pessoa idosa 
já se encontra em uma 
  

   Respeitar uma dieta com um baixo índice glicémico 
baseado em refeições regulares 
  

   Tomar medicamentos como recomendado pelo médico 
  

   Controlar os níveis de glicose – em casa utilizando um 
medidor de glicose 
  

   Monitorar o peso corporal e as funções vitais da 
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pessoa idosa (por exemplo, tensão arterial) 
  

   O esforço físico deve ser regular e adaptado ao estado 
de saúde atual e à condição da pessoa idosa. É aconselhável 
caminhar, praticar corrida nórdica, dançar, etc. 
  
  



	

	53	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		

and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

Osteoporose	
	

 

“Avó, não acha que está a levar esta ideia de exercício um pouco longe 
demais?” 

  

A Osteoporose é uma doença, normalmente, referida 
como “ladrão silencioso”. Esta doença causa uma 
perda progressiva de massa óssea, o que torna a 
estrutura óssea mais fraca em comparação a uma 
pessoa plenamente saudável. 
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Neste sentido, as fracturas tornam-se mais comuns, afetando 
principalmente a coluna vertebral, o pescoço femoral e o osso 
radial. 

O risco de desenvolver a doença aumenta consoante a idade. 
Esta condição está, habitualmente, vinculada a outras doenças 
crónicas, tais como, diabetes, hipertireoidismo, problemas nos 
rins e, poderá também, ser uma consequência de uma ingestão 
prolongada de certos medicamentos. 

Adicionalmente, é comum, na idade avançada, ter um menor 
grau de absorção de cálcio, o que aumenta a probabilidade do 
aparecimento da osteoporose. 
  

O que causa a Osteoporose? 

   Idade avançada 
  

   Sobrecarga 
  

   Lesões 
  

   Estados inflamatórios anteriores 
  



	

	55	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		

and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

   Doenças metabólicas (p. ex., gota) 
  

   Obesidade 
  
Quais são os sintomas da Osteoporose ? 

Inicialmente, a doença desenvolve-se de forma assintomática, e 
por isso, torna-se difícil identificá-la (não demonstra sintomas 
comuns, o que dificulta o seu diagnóstico). No entanto, os 
sintomas mais comuns que indicam a presença da doença são: 
  

   Fraturas frequentes causadas por lesões pequenas (p. 
ex., bater ou tropeçar num determinado objeto) 
  

   Dores nas articulações, influenciada pela sobrecarga 
realizada durante alguma atividade física mais longa, muitas 
vezes desaparecendo após o descanso 
  

   Rigidez, incluindo a denominada rigidez matinal 
  

   Movimentação limitada 
  

   Em fases mais avançadas, dores fortes nas costas 
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Diagnósticos e tratamento 

O Diagnóstico da doença é realizado com base em entrevistas 
com médicos e exames específicos. 

Se notar algum sintoma que pode implicar osteoporose, em 
alguém mais idoso, é necessário consultar um médico. Assim, o 
médico irá conduzir uma consulta e determinar se existem 
fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento da 
doença (p.ex., dieta inadequada, fraturas, historial de fraturas na 
família, problemas aditivos, outras condições médicas, 
medicamentos consumidos frequentemente, etc.) 

No passo seguinte, o médico irá recomendar exames específicos 
para determinar o ponto da situação da doença e o seu grau de 
evolução. 

O teste mais simples é um exame de densitometria que mede a 
densidade mineral óssea (se o índice é inferior a -2,5, denota 
osteoporose). A suspeita de osteoporose é seguida por outros 
testes, que permitirão ao médico avaliar o risco de fraturas e 
diagnosticar o doente com mais precisão.  

Prevenção e Ajuda 

Para dar suporte a uma pessoa idosa que sofre de osteoporose, é 
crucial eliminar os possíveis fatores de risco à sua volta. Estes 
fatores podem ser: 
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   Tapetes soltos pela casa 
  

   Pouca iluminação 
  

   Falta de locais para apoio pela casa (p. ex., corrimãos 
no caso de escadas altas) 
  

   Calçado inapropriado 
  

   Usar uma bengala 
  

   Apoio ao caminhar (prestar mais atenção a solos 
irregulares, superfícies escorregadias) 
  
  
O risco de desenvolver esta doença pode ser reduzido através 
dos seguintes fatores: 
  

   Praticar atividade física 
  

   Uma dieta rica em cálcio 
  

   Mudar a medicação 
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   Limitar ou eliminar substâncias estimulantes (tabaco, 
álcool, etc.) 
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Incontinência	
	
	

 

“Não se preocupe, culpamos o cão.” 
  

A Incontinência Urinária (incontinência) é a libertação, 
involuntária e descontrolada, da urina, causada pelo 
aumento da pressão no abdómen. É causada por 
atividades repentinas, como tosse, riso ou espirros. 

Nos idosos, é um problema grave que piora sua qualidade de 
vida e, muitas vezes, leva a uma atividade reduzida. Além disso, 
os pacientes muitas vezes não querem admiti-lo. A 
Incontinência é vista como uma condição embaraçosa e 
frequentemente ignorada. 
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Quais são os sintomas da incontinência 
urinária? 

Normalmente, a incontinência urinária é desenvolvida 
lentamente e pode manifestar-se de inúmeras formas. O primeiro 
sinal é a libertação inesperada de pequenas quantidades de urina 
durante a tosse ou idas frequentes à casa de banho. 

Dependendo do estágio da doença, os sintomas podem variar – 
da libertação de algumas gotas de urina durante o riso, tosse ou 
espirro, a não ser capaz de manter a bexiga cheia. 

Existem três tipos principais de incontinência: 

Incontinência por Esforço 
Perda involuntária de força que surge nas situações de aumentos 
súbitos na pressão intra-abdominal 
 
Incontinência de urgência 
liberação descontrolada de urina quando se pressiona sobre a 
bexiga; geralmente ocorre durante o caminho para a casa de 
banho. 
 
Incontinência por regurgitação/extravasamento 
Libertação de urina que ocorre quando a bexiga está 
extremamente cheia. 
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O que causa a incontinência urinária? 
 
As alterações hormonais e a passagem do tempo reduzem a 
eficiência dos músculos, que perdem eficácia e flexibilidade, o 
que faz com que os músculos não consigam fechar a abertura da 
bexiga firmemente. Isto, por sua vez, pode causar vazamento de 
urina contra a vontade da pessoa. 

As principais causas de incontinência são: 
  

   Enfraquecimento dos músculos pélvicos, 
enfraquecimento da uretra e redução da bexiga 
  

   Infecções do trato urinário 
  

   Urolitíase 
  

   Prisão de ventre 
  

   Obesidade 
  

   Número de partos 
  

   Cirurgias ginecológicas e urológicas 



	

	62	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		

and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

   Alargamento da próstata em homens 
  

   Incapacidade de chegar a casa de banho rapidamente 
  
Tratamento e prevenção 

A incontinência urinária não é apenas um problema de saúde é 
também um problema social. As pessoas mais velhas, que lidam 
com incontinência, tendem a evitar estabelecer relações e 
contactos com outras pessoas, devido ao stress vinculado à 
vergonha da doença. 

A incontinência urinária pode e deve ser tratada. O/A 
cuidador(a) da pessoa que sofre com a doença, desempenha um 
papel vital. É necessário que os/as cuidadores(as) apresentem os 
conhecimentos corretos da condição em questão e que saibam 
como reagir quando os episódios de incontinência ocorrerem, 
sem pôr em causa a dignidade da pessoa idosa quando se 
apercebe do problema. 

Não obstante, a situação nunca é confortável, por isso o/a 
cuidador(a) deve mostrar empatia e agir propriamente. 

Em caso de incontinência, é importante convencer a pessoa a: 
  

   Realizar exercícios diários do músculo do assoalho 
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pélvico (chamados músculos de Kegel) 
  

   Eliminar os vícios, p. ex., fumar, que pode intensificar 
a tosse 
  

   Beber uma quantidade suficiente de fluidos 
  

   Apoiar as pernas/pés ao urinar 
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Procedimentos	

Médicos	Simples	
	

 
 
 
Texto e video elaborados por: Fundacja “Małopolska Izba Samorządowa”, 
Cracóvia, Polónia. Design e layout criados por: e-Training Solutions, Berlim, 
Alemanha. Cartoons por: Boris Luve. 
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Introdução	

Com o uso de ferramentas específicas, é possível medir 
as funções vitais básicas dos órgãos mais importantes 
do corpo em casa.  

Poderá medir as seguintes funções: 

   Temperatura Corporal 
  

   Pulso (batimento cardíaco) 
  

   Pressão Arterial 
  

   Frequência Respiratória 
  

   Saturação 
  
  
Medições regulares que ocorrem em casa são uma parte 
importante da prevenção e tratamento. Pois permite, entre outras 
coisas, uma avaliação precisa e atual dos efeitos dos 
medicamentos utilizados e, assim, por exemplo, a melhoria da 
cooperação com o médico. 
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Objetivos de Aprendizagem 
 
Neste módulo aprenderá: 
 

   Como realizar procedimentos básicos com a pessoa 
idosa, de maneira correta. 
  

   Como lidar com a deterioração repentina da saúde de 
uma pessoa idosa, causada por inúmeros fatores. 
  
  
Resultados de Aprendizagem Esperados: 

Depois de completar este módulo, será capaz de: 
 

   Medir a temperatura do corpo, verificar os batimentos 
cardíacos, a pressão arterial e os níveis de glicose no sangue de 
forma apropriada. 
  

   Interpretar os resultados das medições 
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Medição	da	temperatura	

corporal	
	

 

“Querido, eu disse-te para não ires pescar este fim de semana, certo?” 
  

Apesar da temperatura normal do corpo mudar ao 
longo do dia, ela permanece sempre sob o rigoroso 
controle do nosso centro termorregulador. Se este 
funcionar propriamente, o corpo humano é capaz de 
manter uma temperatura relativamente constante 
devido ao calor gerado pelo centro de termorregulação 
(derivado da atividade metabólica dos músculos e do 
fígado), e da libertação de calor do corpo (através da 
pele e dos pulmões). 
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Inúmeros tipos de termómetros são utilizados para medir a 
temperatura corporal: termómetro sem contacto, analógico 
(mercúrio) ou digital. 
  

A medição da temperatura corporal pode 
ocorrer das seguintes maneiras: 

   axilas 
  

   vias orais 
  

   recto 
  

   tímpano (ouvido) 
  

   testa 
  

   vagina 
  
  
O tempo de medição da temperatura corporal varia de acordo 
com o tipo de termómetro utilizado. O termómetro analógico 
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(mercúrio) requer mais tempo, enquanto o que requer menos 
tempo é o termómetro digital e em seguida o sem contato. 

Convém destacar que, os valores da temperatura podem diferir 
de acordo com o local do corpo onde ocorre a medição. Neste 
sentido, pode haver algumas discrepâncias nos resultados 
obtidos, com diferença máxima de um grau.  

Medição da temperatura na zona da axila 

O termómetro deve estar embaixo do braço, na zona da axila. A 
ponta do termómetro deve ser diretamente pressionada contra a 
pele da axila e o termómetro deve ficar pressionado nesse local 
durante todo tempo da medição. 

A temperatura corporal adequada ronda entre os 35,5-37°C. 
  
Medição da temperatura através da via 
oral: 

Antes da medição, o termómetro deve ser desinfetado com 
álcool salicílico ou álcool potável e lavado com água. Após 
desinfetá-lo, a ponta do termómetro deve ser colocada em baixo 
da língua e a temperatura é medida com a boca fechada, de 
maneira a garantir que o termómetro não é mordido. Destaca-se 
que a temperatura medida através da boca, deve rondar entre 
os 36,1 e os 37,5°C. 
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Medição da temperatura no recto 

Antes de medir, deve ser aplicado um gel à base de água na 
ponta do termómetro. De seguida, o termómetro deve ser 
colocado, gentilmente, no recto, no máximo até a metade do 
comprimento. 

A temperatura correta deve ser 37,6°C. 
  
Medição da temperatura através do 
tímpano 

Os termómetros infravermelhos no ouvido medem a temperatura 
do tímpano em segundos. Encaixe uma proteção descartável na 
ponta do termómetro, em seguida, ligue-o e quando a medição 
estiver completa e sinalizada, deslize-o suavemente para o 
ouvido. Embora a medição demore apenas um segundo, é muito 
precisa. 

Destaca-se que a temperatura mais adequada é de 37,6°C. 
  
Medição da temperatura na zona da testa 

Para a medição da temperatura corporal através da testa utiliza-
se o termómetro sem contato. Para tal, deve-se manter o 
termómetro numa posição perpendicular ao centro da testa e 
tentar movê-lo, gentilmente, de trás para a frente, até que 
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apareça um único ponto de luz vermelho na testa. Quando isso 
acontece, significa que o termómetro encontra-se na distância 
ideal para medir a temperatura corporal. 

Destaca-se que a temperatura mais adequada na testa é 
de 37,4°C. 
 
Se o termómetro estiver muito longe da testa, dois pontos mais 
desfocados irão aparecer. Em contraste, se o aparelho estiver 
demasiado perto, dois pontos de luz mais afastados irão surgir. 
Solte o botão e segure firmemente até que as luzes pisquem, 
depois poderá verificar a temperatura. Se necessário, deverá 
repetir novamente a medição. No entanto, após 20 segundos da 
medição, o termómetro desliga automaticamente.  

  Erros	comuns	ao	medir	a	temperatura: 
 
Manter uma distância inapropriada entre o termómetro e a 
testa. Para medir corretamente com um termómetro sem 
contato, é necessário que este esteja situado a 
aproximadamente 5 cm da testa. Uma distância maior que esta 
pode levar a que o aparelho meça a temperatura do ambiente. 

O valor da temperatura considerado normal varia de acordo 
com o local de medição. Por isso, é melhor medir a 
temperatura na mesma área do corpo sempre. 
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Pressão	arterial	e	pulsação 
  
 

 
	

A pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue 
contra as paredes dos vasos sanguíneos.  

Quando utilizamos o medidor de pressão 
para verificar os valores, dois valores 
devem ser levados em consideração: 

   Pressão sistólica, isto é, o máximo da força exercida pelo 
coração para bombear o sangue durante uma contração. 
  

   Pressão diastólica, isto é, a pressão mínima que aparece 
nas artérias durante a diástole. 
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Pressão normal em pessoas idosas 

O valor de pressão normal e ideal é de 120/80, mas uma certa 
margem de desvio é tolerada em pessoas de diferentes idades. 
  
Valores de pressão arterial comuns entre pessoas idosas: 
 

 
 

Como pode verificar, a pressão arterial normal entre pessoas 
mais velhas é, em certa medida, diferente das normas 
geralmente aceites.  

Pulsação 

A pulsação (também conhecida como batimento 
cardíaco) representa o número de batimentos cardíacos por 
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minuto. Normalmente, esta medição é realizada na artéria 
carótida radial ou externa, pois a frequência cardíaca é melhor 
percecionada nesses locais. Neste sentido, a pulsação pode ser 
medida através de aparelhos específicos ou através do dedo 
indicador, posicionado na carótida ou artéria radial e contando o 
número de batimentos cardíacos por um minuto. 
Os aparelhos digitais mais modernos de medição também 
permitem com que a pessoa possa medir seus batimentos 
cardíacos autonomamente em casa.  

A pulsação é avaliada de acordo com os 
seguintes fatores: 

   Ritmo – garantir que os batimentos cardíacos 
subsequentes ocorrem em intervalos semelhantes 
  

   Força – taxa de enchimento e esvaziamento da artéria 
com sangue, 
  

   Pressão – os batimentos palpáveis sentidos durante o 
teste 
  
A pressão e a pulsação ideais variam de acordo com as idades, o 
que justifica o fato de diferentes valores serem considerados 
adequados para as pessoas idosas, e outros valores serem 
adequados para pessoas de meia-idade, crianças ou adolescentes. 
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Pulsação adequada para as pessoas 
idosas 

A pulsação normal de um adulto é de cerca de 70 batimentos por 
minutos. No caso das pessoas mais velhas, a pulsação ideal 
difere ligeiramente das pessoas mais novas. Assim sendo, 
assume-se que a pulsação ideal em uma pessoa idosa deve ser de 
60 batimentos por minuto. Se ao medir a pulsação, os valores 
forem inferiores a este, este fenómeno chama-se bradicardia. No 
entanto, quando o ritmo cardíaco ultrapassa o valor adequado, 
chama-se taquicardia. 

Recomenda-se que haja uma monitorização regular dos 
parâmetros mencionados anteriormente. E, se houver algum 
desvio dos valores adequados, será necessário marcar uma 
consulta com um médico de rotina ou cardiologista. Pois, a 
partir da detecção de perturbações na frequência ou pressão 
cardíaca antecipadamente é possível iniciar rapidamente o 
tratamento necessário e prevenir o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares mais graves. 

Monitorar os batimentos cardíacos e a pressão arterial é também 
muito importante para pessoas que apresentam problemas 
cardiovasculares. Apresentar valores de pulsação adequados 
para uma pessoa de idade pode servir como indicador da 
eficiência de um determinado tratamento ou medicamento. 
Normalmente, pessoas que lidam com doenças cardíacas, são 
recomendadas pelos seus médicos a anotar e monitorar as 
medições cardíacas e arteriais. Permitindo assim, com base em 
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observações de longo prazo, que o cardiologista seja capaz de 
avaliar os resultados obtidos em um ambiente confortável para o 
paciente. Ademais, isto torna possível evitar o designado “efeito 
da bata branca”, isto é, devido ao stress associado ao exame e/ou 
consulta, os valores podem aumentar tanto a nível cardíaco 
como o arterial. Além disso, os valores também podem sofrer 
alterações quando os testes são realizados após um momento de 
mais stress ou depois de subir um lance de escadas para o 
consultório médico.  

Frequência respiratória 

A respiração, juntamente com a circulação sanguínea e a 
atividade central do sistema nervoso, constituem uma parte 
fundamental do funcionamento e da sobrevivência do corpo 
humano. Deste modo, o processo respiratório é responsável por 
fornecer oxigénio para as células do corpo e por remover o 
dióxido de carbono. 
  

O processo respiratório consiste em: 

   Respiração externa – depende da ventilação dos 
pulmões, difusão dos gases (oxigénio e dióxido de carbono entre 
os alvéolos e o sangue nos capilares pulmonares) e perfusão dos 
pulmões 
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   Respiração interna – ocorre com a contribuição das 
enzimas respiratórias 
  
Respirar é uma atividade que ocorre em duas fases principais: 
inspirar e expirar. A medição da frequência respiratória deve ser 
efetuada em repouso, ao observar os movimentos da zona do 
tórax e verificando o número desses movimentos por 1 minuto. 
Destaca-se que, a frequência cardíaca de uma pessoa saudável 
ronda 12-18 respirações por minuto. 
 
  
Condições que aceleram a frequência 
cardíaca: 

   Emoções 
  

   Esforço Físico 
  

   Febre 
  

   Infeção pulmonar 
  

   Alteração da perfusão dos tecidos (insuficiência 
circulatória) 
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   Dor (lesões, cirurgias)  

Condições de diminuem a frequência 
respiratória: 

   Problemas no sistema nervoso central 
  

   Envenenamento endógeno (por exemplo: ureia, coma 
diabético) 
  

   Intoxicação exógena (substâncias que causam um efeito 
depressivo no sistema nervoso central, por exemplo: álcool 
etílico, benzodiazepina, morfina). 
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Saturação 
  
 

 
  

Cuidado! eu tenho vertigens.” 

A saturação está vinculada ao nível de oxigénio no 
sangue arterial. A medição não-invasiva da saturação é 
realizada através de um oxímetro de pulso/dedo. É 
interessante mencionar que nos últimos 30 anos este 
método tornou-se parte de um padrão nas instituições 
de saúde, considerando que a saturação é referida 
como “o 5º parâmetro vital”. No âmbito doméstico, o 
oxímetro de pulso/dedo é utilizado para medir a 
saturação do oxigénio. 
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O oxímetro de pulso/dedo pode ser 
utilizado: 

   Num dedo da mão ou do pé 
  

   Lóbulo da orelha 
  

   Num dos lados do nariz 
  

   Na testa 
  
  
Além da verificação da saturação, o oxímetro pode medir e 
registar a pulsação, por exemplo, os batimentos cardíacos. 

O exame da saturação é realizado através da ligação, por 
exemplo, de um sensor de oxímetro de pulso ao dedo da mão. Se 
o dedo estiver frio, é importante aquecê-lo antes de iniciar o 
teste, pois nesses locais a circulação sanguínea é mais fraca e os 
resultados do exame podem ser alterados. 

A medição da saturação é realizada com base em 
espectrofotometria de transmissão. O sensor emite uma radiação 
que é parcialmente absorvida pelo sangue dos vasos sanguíneos. 
O fotodetector incorporado no aparelho mede o sinal retornado 
que consiste em duas componentes principais, a constante e a 
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variável. A componente variável, também é conhecida por 
variável pulsante, que indica o nível de saturação. 
  

Saturação – a norma 

O nível de saturação do oxigénio no sangue deve rondar, 
normalmente, entre 95-98%. No caso de pessoas com faixa 
etária superior a 70 anos e fumadores, o valor ronda os 93-95%. 

O nível de saturação é considerado abaixo do normal quando 
apresenta valores inferiores a 90%, o que normalmente indica 
uma falha respiratória grave. Não obstante, é importante 
relembrar que mesmo que o valor da saturação esteja muito 
elevado, o valor do oxigénio a nível aeróbio pode estar baixo, 
uma vez que o teste de saturação não indica o metabolismo 
aeróbio das células. 
  

Os resultados do teste de saturação nem 
sempre são verdadeiros. Por vezes os 
valores podem sofrer alterações devido à: 

   Fatores que prejudicam o fluxo sanguíneo periférico 
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   Baixa perfusão dos tecidos 
  

   Medição em um local frio 
  

   Pouco controlo sobre o corpo, por exemplo: convulsões 
  

   Doença da hemoglobina 
  

   Tipo de iluminação no local do teste 
  

   Mudanças várias nas unhas, por exemplo: a utilização de 
um verniz mais escuro ou uma infeção 
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Medição	da	Glicose	
  

 
 

“Lobo, eu tenho a certeza de que não vai querer comer uma avózinha tão 
doce, não é mesmo? O seu nível de açúcar no sangue vai disparar.” 

O nível de açúcar no sangue (glicose) é verificado, 
primeiramente, para o diagnóstico de diabetes. No 
entanto, a glicose deve ser monitorada também em 
pessoas saudáveis.  

O nível de glicose no sangue deve ser 
examinado: 

   No caso de quaisquer sintomas de hipoglicemia ou 
hiperglicemia 
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   Diariamente, como parte de um teste laboratorial, 
especialmente para pessoas em risco de desenvolver diabetes 
(pessoas com mais de 40 anos de idade, com sobrepeso ou 
obesidade, com um risco genético de diabetes); 
  

   Regularmente, pessoas que sofrem com diabetes devem 
medir o nível de glicose várias vezes ao longo do dia; 
  

   Os diabéticos testam os níveis de glicose no sangue em 
casa usando um medidor de glicose  
 

 	Nota 
 
Medir a glicemia com um medidor de glicose em casa não 
apresenta um diagnóstico definitivo. E é por isso que é importante 
realizar um teste em laboratório, com especialistas. Convém realçar 
que, as medições feitas em casa estão mais vulneráveis a sofrer 
alterações, pois cerca de 15% dos resultados apresentam erros. (ISO 
standard ISO 15197:2015) 

 
 
A medição da glicemia pode ocorrer 
durante: 
 

   Jejum – não deve comer ou beber nada, exceto água, 
pelo menos 8 horas antes do teste 
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   Depois da refeição – o teste glicémico pode ser realizado 
duas horas após a refeição (p. ex., em casa, com um medidor de 
glicose). 
  

   A qualquer momento – poderá medir o nível de glicose 
do sangue a qualquer momento do dia sem precisar fazer jejum. 
Destaca-se que, um resultado que apresente valores incorretos 
ou inadequados não significa que a pessoa examinada tenha 
diabetes. Em casos de suspeita, é necessário realizar mais 
exames (teste de açúcar em jejum; teste oral de tolerância à 
glicose). 
  
  

Nível de glicose no sangue – a norma 

A diabetes é diagnosticada com base nos valores de glicemia 
que excedem a norma num teste de açúcar no sangue em jejum 
(medidas duplas), no exame oral de tolerância oral à glicose. 

Um resultado normal do nível de glicose no sangue deve ser 
entre 70 e 99 mg/dl. Em casos em que os resultados são mais 
elevados (126 mg/dL ou mais ), o teste deve ser repetido alguns 
dias depois. 
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Nível de glicose no sangue venoso: 
	

 
	
	

Exame oral de Tolerância à Glicose: 
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Baixo/Elevado nível de açúcar no 
sangue – causas e sintomas 

Nível baixo de açúcar no sangue – causas 

   Diabetes não diagnosticada 
  

   Intoxicação alimentar – com vómitos e diarreia 
  

   Necessidade de muito esforço físico para realizar a 
atividades 
  

   Dietas para a perda de peso (dieta com poucos 
carbohidratos) 
  

   Consumo exagerado de álcool 
  

   Stress 
  

   Ingestão de grandes porções de hidratos de carbono 
simples (com hipoglicemia reativa) 
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   Diabetes: produção de insulina em demasia, saltar alguma 
refeição, ou comer pouco  

Sintomas de hipoglicemia 

   Primeiros sintomas: sentir fome, náuseas, fadiga, palidez, 
pupilas dilatadas, ansiedade, calafrios, mãos trémulas 
  

   Hipoglicemia severa: distúrbio de orientação, distúrbios 
da fala, convulsões, coma  

Nível elevado de açúcar no sangue – 
causas 

   Diabetes não diagnosticada, com resistência à insulina 
  

   Doença pancreática (pancreatite) 
  

   Stress pós-traumático 
  

   Síndrome de Cushing 
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   Doenças endócrinas 
  

   Em casos de diabetes: tratamento inadequado (por 
exemplo: doses incorretas de insulina, ou não tomar todas as 
doses necessárias)  

Sintomas de hiperglicemia 

   Necessidade excessiva de urinar 
  

   Sede excessiva 
  

   Boca seca 
  

   Má disposição, fadiga, sonolência 
  

   Dores de cabeça 
  

   Visão turva 
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Higiene	Pessoal		
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Introdução	

À medida que envelhecemos, as funções motoras do 
corpo humano começam a deteriorar-se gradualmente. 
As atividades que antes fazíamos sem qualquer 
problema, começam a tornar-se um desafio. Ter uma 
higiene inadequada é, normalmente, o primeiro sinal 
que a pessoa que cuidamos não está a lidar bem 
sozinha com essas tarefas. Isto está associado com a 
mobilidade limitada, medo de cair numa banheira 
escorregadia ou com a saúde. 
  
Entes queridos mais velhos podem ter dificuldade em 
permanecer de pé no chuveiro, entrar e sair do banho, ou manter 
o equilíbrio suficiente para ficar em frente à pia. Convém realçar 
que, as pessoas idosas podem recusar ajuda com a sua higiene 
pessoal, resultando numa luta constante entre o cuidador e a 
pessoa cuidada. Em certas circunstâncias, os nossos entes 
queridos podem simplesmente esquecer-se de tomar banho e 
quando estes tipos de situações ocorrem, é importante prestar 
apoio e assistência com as tarefas essenciais de higiene. 

Vale a pena relembrar que a assistência com os cuidados de 
higiene pode ser problemática para a pessoa idosa. Deste modo, 
é importante fomentar sentimentos de confiança e respeito, 
quando se ajuda o idoso nos cuidados de higiene. 
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Neste módulo, irá descobrir como ajudar a pessoa cuidada com a 
sua higiene pessoal, mantendo a sua dignidade.  
  

Objetivos de Aprendizagem 

Neste módulo, irá aprender sobre: 
 

   Procedimentos básicos de higiene, garantido a 
manutenção da limpeza e higiene pessoal da pessoa cuidada. 
  

   Regras para executar procedimentos de higiene numa 
pessoa idosa e as suas especificidades, dependendo da condição 
de saúde e grau de dependência do(a) mesmo(a) 
  

Resultados de aprendizagem esperados: 

Depois de completar este módulo, irá ser capaz de: 
 

   Manter a higiene pessoal da pessoa cuidada e manter um 
bom ambiente. 
  

   Prestar assistência à pessoa idosa nas atividades 
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relacionadas com as mudanças de posição do corpo e com a 
mobilidade. 
  

   Organizar as condições de alojamento para a pessoa que 
necessita de cuidados, por exemplo, preparar o quarto 
adequadamente e o equipamento básico necessário. 
  

   Proporcionar à pessoa idosa todo o conforto, segurança e 
garantir a sua dignidade pessoal. 
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Higiene	Pessoal	da	pessoa	

idosa	
  

 
  

As necessidades de cuidados pessoais e de higiene das 
pessoas idosas podem variar dependendo da saúde 
geral e mobilidade das mesmas pessoas. É importante 
avaliar o nível de ajuda necessário. 
  
Dependendo da condição de saúde e grau de dependência da 
pessoa idosa, é importante motivá-la e ajudá-la a realizar 
algumas tarefas de cuidados pessoais autonomamente, de modo 
a se manter ativa. Na medida do possível, não execute essas 
tarefas por ela. 
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Práticas de Higiene 
  
Os cuidados e práticas de higiene para uma pessoa idosa são os 
mesmos que para outras pessoas. As divergências resultam de 
diferenças biológicas, psicológicas e sociais relacionadas com o 
processo de envelhecimento.  

As práticas de higiene que asseguram 
limpeza e cuidado pessoal incluem: 

   Lavar o corpo ( tomar banho ou duche, ou no caso da 
pessoa se encontrar acamada,lavar o corpo na cama); 
  

   Higiene Oral; 
  

   Lavar e pentear o cabelo; 
  

   Mudança da roupa interior e de roupa de cama;  
  
Todas estas práticas de higiene podem ser realizadas usando 
várias técnicas. A sua escolha deve depender da condição física 
e de saúde da pessoa e do equipamento disponível para apoiar o 
cuidado. Diferentes técnicas serão apresentadas, algumas 
direcionadas para pessoas idosas que conseguem se mover de 
forma independente e, outras, direcionadas para o caso de 
pessoas dependentes ou que se encontram acamadas. 
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A	Higiene	Oral	
  
 

 

“Não cuspa ainda.” 
  

A rotina diária de higiene oral de uma pessoa idosa 
pode ser ligeiramente diferente, devido à idade, 
fragilidade ou uso de prótese dentária. 

  
Os dentes da pessoa idosa necessitam de ser escovados duas 
vezes por dia como o normal. Seguido do uso de um elixir bocal 
e do fio dental, se necessário. Relativamente às dentaduras, estas 
precisam de ser embebidas numa solução adequada, e, em 
seguida, escovadas. Escovas de dentes mais macias são 
recomendadas para os idosos. 
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Se notar alguns sinais preocupantes como cáries, dentes 
partidos, perda de dentes e gengivas com alguma anormalidade 
etc., comece por perguntar ao idoso se sente alguma dor ou 
desconforto na boca. Depois, pergunte se sente dor ou 
desconforto ao ingerir alimentos. Talvez, o idoso esteja a sentir 
dificuldades ao mastigar ou engolir. Estes são sinais claros de 
que é necessário efetuar um check up dentário. 

No caso de uma pessoa idosa que se mova de forma 
independente, a nossa ajuda, na tarefa de escovar os dentes, 
pode residir apenas na prestação de assistência ou relembrar a 
pessoa idosa de realizar a tarefa. Contudo, a situação é diferente 
no caso de uma pessoa dependente que se encontra acamada.   

A escovagem dos dentes no caso de uma 
pessoa idosa acamada deve acontecer da 
seguinte maneira: 

Passo 1 
  
Coloque uma toalha de rosto ou um babete descartável sob o 
queixo da pessoa. 
  
Passo 2 
  
Coloque um prato plano ( ou uma tigela especial dentária em 
forma de rim) sob o queixo, levante a cabeça da pessoa, e dê um 
copo de água para enxaguar a boca. 
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Passo 3 
  
Coloque a pasta de dentes na escova e dê à pessoa. Se a pessoa 
não conseguir lavar os dentes sozinha, faça-o por ela. 
  
Passo 4 
  
Comece a lavar os dentes: 
  

   Comece pela parte externa dos dentes de modo a não 
passar à frente nenhuma parte dos dentes 
  

   Coloque a escova verticalmente e escove a parte interior 
dos dentes, realizando movimentos circulares 
  

   Limpe as superfícies de mastigação dos dentes. 
  

   Gentilmente, lave a língua – isto irá ajudar a refrescar o 
hálito e remover o excesso de bactérias da boca, o que irá 
melhorar o conforto da pessoa 
  
No caso de uma pessoa idosa com 
dentadura siga os seguintes passos: 
 

   Tire a dentadura e lave-a com a escova e pasta de dentes 
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e enxague com água a correr. 
  

   Dê à pessoa um elixir bocal. 
  

   Coloque um recipiente sob o queixo da pessoa para que 
possa deitar fora o líquido. 
  

   Se existir lesões mucosas, limpe-as com um cotonete, 
seguindo o tratamento prescrito pelo médico. 
  

   Limpe a boca da pessoa com uma toalha. 
  

   Hidrate os lábios da pessoa com, por exemplo, batom de 
cieiro ou vaselina 
  
  
Escovar os dentes e cuidar da cavidade oral do idoso é, sem 
dúvida, um tratamento íntimo que pode ser embaraçoso para a 
pessoa em questão, especialmente se não conseguir realizar esta 
tarefa sozinho/a e necessitar de ajuda de outra pessoa. Portanto, 
deve ser compreensivo e ter em consideração os hábitos 
higiénicos da pessoa e realizar as atividades de forma decisiva, 
mas, ao mesmo tempo, de forma gentil para não causar 
sofrimento adicional à pessoa idosa. 

Os métodos de tratamento de infecções orais devem ser 
recomendados por um médico. Contudo, alguns destes 
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tratamentos podem ser comprados na farmácia, apenas com o 
aconselhamento do farmacêutico e pode utilizá-los mal repare 
nas lesões dentárias. Em caso de boca seca, é preferível 
enxaguar a boca com infusões de camomila, hortelã ou linhaça. 
 
 

   Algumas	dicas	práticas	de	Higiene	Oral 

   Ter consultas no dentista regulares 
  

   Manter os hábitos de escovar os dentes e usar o fio 
dental, sendo os dentes naturais ou dentaduras 
  

   Lavar e massajar as gengivas diariamente com com um 
pano macio 
  

   Tirar a dentadura antes de ir dormir para que a boca e 
gengivas descansem para evitar possível asfixia. 
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Higiene	Corporal	
  
 

 
  

Se não houver contraindicações, o banho da pessoa 
idosa deve ocorrer na banheira/chuveiro. As pessoas 
idosas, normalmente, evitam tomar banho por medo de 
tropeçar ou serem incapazes de se baixarem sozinhas. 
Assim sendo, a segurança durante o banho deve ser 
supervisionada pelo cuidador para evitar que a pessoa 
cuidada caia e para prestar assistência em caso de 
desmaio. 
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O banho inclui: lavar a cara, orelhas, pescoço, membros 
superiores e inferiores, peito, costas e nádegas, partes íntimas do 
corpo (genitália externa e área do ânus) 

A pessoa idosa deve ser sempre encorajada e motivada a tomar 
banho sozinha, se a sua saúde e condição física o permitir. 
Poderá ajudar a lavar as áreas menos acessíveis do corpo (ex. 
costas ou pés). 
  

As regras básicas para o banho da pessoa 
idosa 

   O banho ou o duche não devem ser efetuados antes de 2 
horas após a refeição. 
  

   Antes do banho, aqueça a casa de banho 
  

   Se a pessoa tiver dificuldade em entrar/sair do banho, 
sente-a numa cadeira ao lado da banheira, depois passe as pernas 
da pessoa idosa para a banheira. Pegue na pessoa por baixo dos 
braços e ajude-a a deslizar lentamente para dentro da banheira. 
Se a pessoa idosa não conseguir deslizar até à banheira, então 
ponha um banco baixo dentro da banheira ou use um assento 
especial- um banco adaptado que fique preso nas extremidades 
opostas da banheira. 
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   Use água quente (38-41 graus) e um sabão neutro para 
não irritar a pele (ex.: produtos para os bebés ou criados 
especialmente para o cuidado de pessoas idosas) 
  

   Depois do banho, a pele deve ser hidratada com óleo, 
loção ou creme de corpo, especialmente em zonas expostas a 
escaras. Em locais expostos a atritos (onde duas zonas da pele se 
tocam, ex. dobras sob os peitos da mulher), é necessário usar pó 
de talco. 
  
  
Deve ser dada especial atenção à lavagem das partes íntimas. 
Dependendo do grau de dependência, a pessoa pode precisar de 
diferentes auxílios e cuidados no momento da lavagem da parte 
íntima. 

Ajudar a lavar as partes íntimas do corpo é duplamente difícil, já 
que estas atividades exigem muita diligência, mas também é 
necessário lidar com as emoções e vergonha da pessoa idosa, 
assim como as nossas. 
  
  
Para uma idosa 
  
Se a pessoa cuidada conseguir lavar-se sozinha, coloque um 
pano ligeiramente ensaboado na sua mão, coloque água sobre as 
suas zonas íntimas e peça-lhe que se lave sozinha. Se a idosa 
não conseguir fazer isso, coloque luvas descartáveis e lave as 
suas zonas íntimas – sempre na direção dos genitais para o ânus 
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(esta direção previne a transmissão de bactérias do ânus para os 
genitais). Dê-lhe uma toalha para se secar, ou, se não for 
possível, faça-o. 
Depois de remover o pano, lave e seque a mão da pessoa idosa. 
  
  
Para um idoso: 
  
Se o idoso for capaz de se lavar sozinho, ajude-o e assegure-se 
que ele o faz completamente, senão – coloque uma luva 
descartável e realize a tarefa. 
 

 

   Algumas	dicas	práticas	para	o	banho	
 

   Assegure-se que o quarto está quente e que o chão não 
está molhado nem escorregadio 
  

   Verifique a temperatura da água – não pode ser 
demasiado quente nem fria 
  

   Assegure-se que o sabão, pano e toalha estão acessíveis 
  

   Seja gentil – a pele de uma pessoa idosa é frágil e fica 
marcada com facilidade 
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   Pergunte ao seu ente querido se gostaria de lavar o seu 
cabelo. A pessoa cuidada pode não gostar que mexam no seu 
penteado. 
  

   Aplique um bom hidratante na pele desde o pescoço até 
aos pés, de modo a prevenir que a pele fique seca. 
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Lavar	o	Cabelo	
  
 

 
A condição do cabelo da pessoa idosa e a forma como 
está penteado é importante e faz parte da sua 
identidade, deste modo, o cuidado com o cabelo deve 
ser continuado- tanto quanto possível- de acordo com 
os desejos da pessoa. Lavar e pentear o cabelo de 
alguém pode ser uma atividade social valiosa e ajudar 
na sua confiança, autoestima e sensação de bem-estar. 

  
Cuidar do cabelo da pessoa idosa dá-nos uma oportunidade de 
observar o couro cabeludo e procurar sinais de danos de pressão, 
caspa ou pele seca e condições subjacentes da pele. 
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Pentear diariamente o cabelo da pessoa idosa estimula o couro 
cabeludo, removendo sujidade e descamação da pele. Neste 
sentido, é recomendável escovar o cabelo de um idoso 1-2 vezes 
por dia e, sempre, depois de o lavar e secar. A frequência de 
lavagem do cabelo depende de questões gerais, tais como, a 
condição do cabelo e dos hábitos da pessoa idosa. 

O cabelo de uma pessoa idosa deve ser lavado sempre que 
parecer sujo. No caso de uma pessoa acamada, a cabeça está 
constantemente pousada na almofada o que faz com que sue 
mais. E, por isso, o cabelo deve ser lavado com mais frequência 
e penteado diariamente. 
  

Equipamento básico para lavar o cabelo 

   Um prato ou tigela própria para lavar o cabelo 
  

   Um jarro com água morna e limpa para enxaguar bem o 
cabelo 
  

   Um balde para a água usada 
  

   Um forro para cobrir a almofada e um sítio para 
posicionar a tigela 
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   Toalhas: pelo menos duas, uma para cobrir o pescoço e os 
ombros e outra para secar o cabelo 
  

   Shampoo preferido 
  

   Um pente ou escova de cabelo  
  

Passo a passo: como lavar o cabelo de uma 
pessoa idosa acamada 

   Prepare o equipamento para lavar o cabelo e assegure-se 
que tem tudo à mão para minimizar o tempo que a pessoa idosa 
está deitada nessa posição. 
  

   Prepare o quarto (feche as janelas, verifique que a 
temperatura do quarto não está abaixo dos 22ºc) 
  

   Diga à pessoa o que está a fazer à medida que executa os 
diferentes passos 
  

   Coloque a pessoa na posição supina na almofada dobrada. 
Coloque a almofada ao nível dos omoplata. Cubra a almofada e 
o colchão com um resguardo impermeável 
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   Coloque a tigela debaixo da cabeça da pessoa. Cubra o 
pescoço e ombros da pessoa idosa com uma toalha:  

 

   Penteie o cabelo da pessoa idosa gentilmente 
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   Usando um jarro, tire água da tigela e molhe o cabelo da 
pessoa idosa. Comece pela linha da frente do cabelo e deixe que 
a água escorra para baixo para longe da cara, evitando molhar os 
olhos e os ouvidos: 

 

   Aplique o shampoo e massaje o cabelo. Usando o jarro, 
lave o cabelo da pessoa com água. Repita o processo duas 
vezes,removendo o shampoo do cabelo: 
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   Aplique amaciador, se a pessoa pedir, e passe novamente 
por água. 
  

   Verifique, regularmente, se a pessoa está confortável e 
consegue manter a posição 
  

   Utilize uma toalha para remover o excesso de água- evite 
puxar o cabelo da pessoa, pois pode ser desconfortável: 
 
 

 

   Remova a tigela e enrole a toalha à volta da cabeça da 
pessoa para secar o cabelo e assegure-se que o idoso não sente 
frio 
  

   Seque a pele circundante, prestando especial atenção às 
pregas cutâneas do pescoço 
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   Mude qualquer roupa de cama que esteja molhada. 
Descarte a roupa de cama suja diretamente no cesto de roupa 
suja 
  

   Reposicione a pessoa para que ela fique mais confortável. 
Ajude a pessoa a vestir-se. Penteie o cabelo da pessoa de acordo 
com as suas preferências: 

 
 

 

   Limpe o equipamento utilizado 

Imagens: Fundacja TZMO 
  
No caso da pessoa idosa ser capaz de mover-se 
independentemente e ter força suficiente para sair da cama, é 
mais fácil lavar o cabelo no lavatório da casa de banho. A 
pessoa fica encostada com as mãos no lavatório, inclina a cabeça 
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para o mesmo, e o cuidador(a) lava-lhe a cabeça sob água a 
correr. 
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Mudar	a	roupa	interior	
  
 

 
  

Nesta secção, vamos apresentar maneiras rápidas e 
eficientes de ajudar a pessoa cuidada a mudar a sua 
roupa interior, garantindo sempre a sua privacidade.  

Mudar a roupa interior (por exemplo: 
camisa de dormir) 

   É importante ter uma roupa interior pronta e limpa para a 
noite. 
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   Dobre o joelho da pessoa e peça-lhe para levantar as 
nádegas. Se não conseguir, terá de levantar uma nádega de cada 
vez e vestir-lhe o pyjama: 

 

   Levante a pessoa ou peça-lhe para sentar-se (ele/ela pode 
encostar na proteção lateral da cama ou na cama) e deslize a 
roupa interior até aos ombros: 
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   Retire a roupa interior da mão mais próxima (se estiver 
do lado esquerdo da pessoa, será a mão esquerda), e depois a 
cabeça e a mão mais distante: 

 

   Coloque uma roupa interior nova. Enrugue a peça para 
trás, sobre a cabeça e depois sobre o braço mais distante e, logo 
de seguida, no braço mais próximo. Deslize suavemente a roupa 
interior para baixo e alinhe-a: 

 

Imagens: Fundacja TZMO 
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   Dica: 
 
É aconselhável que a roupa interior seja mudada durante uma 
ida à casa de banho ao longo do dia, de forma que a pessoa 
não seja exposta ao frio. 

Troca de duas peças de roupas (Por exemplo: 
pijamas) 

   Deixe um pijama limpo e preparado para a troca. 
  

   Abra os botões do pijama e, se for o caso, desate os 
cordões da cintura. 
  

   Dobre os joelhos da pessoa e peça-lhe que levante as 
nádegas. Se não conseguir, terá de levantar uma nádega de cada 
vez com uma mão, e com a outra, deslizar a parte de baixo do 
pyjama: 
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   Levante a pessoa e coloque o braço em direção ao ombro 
oposto, remova a camisa da mão mais próxima e depois da mão 
distante: 

 

   Coloque a camisa limpa do pijama – coloque a manga da 
camisa na mão mais distante e depois na mão mais próxima: 

 

   Levante a pessoa, como se fosse remover a camisa, e 
alinhe a parte das costas: 
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   Ponha a pessoa numa posição normal e confortável e 
feche os botões da camisa do pijama 
  

   De seguida, com uma das mãos, segure na parte das 
nádegas da pessoa e com a outra mão deslize e retire a parte de 
baixo do pijama: 

 

   Coloque as calças limpas do pijama. Para isso, dobre as 
pernas das calças sobre os pés e deslize-os até as nádegas da 
pessoa: 
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   Levante as nádegas da pessoa, como se fosse remover as 
calças (ou peça que a pessoa dobre os joelhos e levante as 
nádegas sozinha), puxe as calças até a cintura, feche os botões 
ou o cinto. De seguida, coloque a camisa por cima das nádegas: 

 

   Ajuste a almofada e, se necessário, para a cama estar 
mais segura, utilize o suporte de proteção da cama: 
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Imagens: FundacjaTZMO 
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Mudar	a	roupa	de	cama	
  
 

 

“Ai! minha cama está cheia de migalhas de novo!” 
  

Mudar a roupa de cama de uma pessoa idosa, enquanto 
ela ou ele estiverem deitados é uma prática básica dos 
cuidados fornecidos. Esta operação não é difícil, mas 
pode ser árdua se a pessoa em questão estiver na cama 
sempre. Quando isso acontece, é importante ter 
especial atenção na segurança dele ou dela durante a 
mudança da roupa de cama. 
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 Mudar os lençóis e o resguardo 

   Enrugar e dobrar o resguardo e os lençóis sujos, na 
medida do possível, sob o dorso da pessoa deitada de um lado: 

 

   Substitua os lençóis limpos nesse local e espalhe o lençol 
no colchão. De seguida, coloque a parte restante do lençol em 
cima do colchão, colocando-o do outro lado do lençol, o mais 
próximo possível das costas da pessoa: 
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   Coloque o resguardo limpo, com a parte superior para 
cima, próximo das costas da pessoa deitada e estique a metade 
disponível pela cama: 

 

   Vire a pessoa de costas, lateralmente e garanta que a 
cama está segura, através do levantamento da proteção da cama. 
Em seguida, vá até ao outro lado da cama e “desbloqueie” a 
proteção da cama desse lado: 
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   Coloque a pessoa do lado contrário e cubra suas costas. 
Em seguida, retire o resguardo sujo e o lençol: 

 

   Coloque um lençol limpo e o resguardo nesse local: 

 

   Faça com que a pessoa se deite de costas para baixo, 
esticada. Se a pessoa estiver numa cama de reabilitação, poderá 
segurá-la com as proteções laterais da cama 
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    Coloque o travesseiro debaixo da cabeça da pessoa 
cuidada; e se a cama for ajustável, posicione-a como a pessoa 
preferir ou como for mais confortável. 

Imagens: Fundacja TZMO 
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Mudança	de	posição	e	

movimento	da	pessoa	idosa 

 
Mudar a posição e assistir uma pessoa idosa com 
atividade física limitada é importante para o seu bem-
estar e qualidade de vida.  

Cuidados básicos de mobilidade devem 
incluir: 

   Reposicione o corpo na cama sempre que for necessário, 
pelo menos de 2 em 2 horas 
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   Mover da cama – para a cadeira de rodas – para a 
poltrona, pelo menos 4 vezes por dia 
  

   Ajuda na locomoção ou no transporte na cadeira de rodas, 
pelo menos 4 vezes por dia 
  

   Assistência na caminhada ou na ida para a casa de banho, 
sala de jantar, etc. 
  

   Ajuda na utilização de equipamento de assistência 
  
  
Quando estiver a mudar a pessoa idosa de posição, preste 
atenção não só à segurança da mesma, mas também à sua. Tem 
sempre que avaliar a sua própria condição e capacidade física. 
Vale a pena conhecer os dispositivos de assistência ao 
movimento disponíveis, chinelos de quarto próprios para idosos, 
elevadores de locomoção e andarilhos que facilitam a 
movimentação da uma pessoa idosa.  

Exemplos de equipamento que apoiam e 
permitem a circulação da pessoa idosa 

   Canadianas 
  



	

	129	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		

and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

   Andarilhos 
  

   Cadeira de rodas 
  

   Poltronas 
  

   Cadeira de rodas com vaso sanitário 
  

   Camas ajustáveis 
  

   Proteção da cama 
  

   Elevadores  
  

O quarto da pessoa cuidada. 
 
É importante ter em atenção o quarto onde o idoso passa não só 
os dias, mas também as noites. A melhor solução é a pessoa 
idosa ter o seu próprio quarto à sua disposição, assegurando a 
sua privacidade e intimidade. Se não for possível, o idoso deve 
ser colocado num espaço noutro quarto. 
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O quarto da pessoa idosa deve ser adequado às suas 
necessidades e preferências, mas também às atividades de 
cuidados. Um aspeto importante – principalmente no caso da 
pessoa idosa se encontrar acamada – é a localização da cama. 
Esta não deve estar encostada à parede de um lado, mas sim, ser 
posicionada de forma a ser acessível dos dois lados da cama. 

Deve estar um tapete ao lado da cama, bem seguro para não 
escorregar. 

Além disso, deve estar um pequeno armário ao lado da cama 
com as coisas do idoso e alguns objetos pessoais, como 
fotografias de familiares e pequenas recordações. 

O quarto deve ser arejado e limpo com frequência. As janelas 
devem estar equipadas com cortinas ou persianas para que, se 
necessário, o quarto possa ficar escuro de modo que a luz do dia 
não incomode os idosos. 
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Escaras	
  

 
  

A consequência mais séria do cuidado impróprio da 
pele da pessoa acamada são as escaras. As escaras 
(úlceras de pressão) são defeitos de várias 
profundidades de pele morta e tecido subcutâneo, estas 
surgem como resultado de isquemia causada pela 
pressão prolongada, ex. quando uma pessoa está 
deitada por muito tempo sem mudar de posição. 

  
As úlceras de pressão, normalmente, desenvolvem-se na pele 
que cobre zonas ósseas do corpo, como os calcanhares, 
tornozelos, ancas e cóccix. As escaras podem-se desenvolver em 
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horas ou dias. A maioria cura-se com tratamento, mas algumas 
nunca chegam a curar-se completamente. Existem alguns passos 
que pode seguir para evitar o aparecimento de úlceras de pressão 
e ajudar no seu tratamento. 
  

Sinais de alerta de escaras são: 

   Mudança no tom da pele ou na textura 
  

   Inchaço 
  

   Presença de pus 
  

   Uma área da pele mais fria ou quente do que as outras 
áreas 
  

   Áreas sensíveis 
  
  
As úlceras de pressão estão divididas em várias categorias, 
baseadas na sua profundidade, gravidade e, outras 
características. O grau de dano à pele e dos tecidos varia de pele 
vermelha e intacta a uma lesão profunda envolvendo músculos e 
ossos. 
  



	

	133	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		

and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

Sítios comuns de úlceras de pressão 
 
No caso das pessoas que andam de cadeira de rodas, as 
úlceras de pressão ocorrem, normalmente, na pele nos 
seguintes sítios: 

   Cóccix e nádegas 
  

   Omoplatas e coluna vertebral 
  

   A zona dos braços e pernas que descansam contra a 
cadeira  

No caso das pessoas que precisam de ficar na cama, as 
úlceras podem aparecer nos seguintes sítios: 

   A parte de trás ou lados da cabeça 
  

   Omoplatas 
  

   Ancas, zona lombar ou cóccix 
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   Calcanhares, tornozelos e pele por trás dos joelhos behind 
the knees 
  
  
Se notar os sinais de alerta de úlceras de pressão acima 
mencionados, mude a pessoa idosa de posição para aliviar a 
pressão na área. Se não notar melhorias em 24 a 48 horas, 
contacte um médico. 

Procure imediatamente um médico se houver sinais de infeção 
na pessoa idosa como febre, drenagem de uma ferida, uma ferida 
que cheira mal, ou aumento da vermelhidão, calor ou inchaço 
em torno de uma ferida.  

Causas das úlceras de pressão 
 
As úlceras de pressão são causadas pela pressão feita contra a 
pele que limita o fluxo de sangue para a pele. Os movimentos 
limitados podem tornar a pele mais vulnerável ao dano e 
conduzir ao desenvolvimento de escaras.  

Os três fatores principais das úlceras de pressão são: 

   Pressão. Pressão constante em qualquer parte do corpo 
pode diminuir o fluxo de sangue para os tecidos. O fluxo 
sanguíneo é essencial para transportar o oxigénio e outros 
nutrientes aos tecidos. Sem estes nutrientes essenciais, a pele e 
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os tecidos ficam danificados e, eventualmente, podem morrer. 
  

   Para pessoas com mobilidade reduzida, este tipo de 
pressão tende a acontecer em áreas onde não existe muito 
músculo ou gordura e que se encontrem sobre um osso, como a 
coluna vertebral, cóccix, omoplatas, ancas, calcanhares e 
cotovelos 
  

   Fricção. A fricção ocorre quando a pele roça contra a 
roupa ou roupa de cama. Pode tornar a pele mais frágil e 
vulnerável a lesões, especialmente se a pele também estiver 
húmida. 
  

   Cortes. Os cortes ocorrem quando duas superfícies se 
movem em direções opostas. Por exemplo, quando a cama está 
elevada na zona da cabeça, a pessoa pode deslizar na cama. À 
medida que o cóccix desce, a pele sobre o osso pode permanecer 
no mesmo sítio, puxando assim, a pela na posição oposta e 
gerando os cortes. 
  
Fatores de risco das úlceras de pressão 

O risco de desenvolver úlceras de pressão é maior se a pessoa 
idosa tiver dificuldades de mobilidade e não conseguir mudar de 
posição facilmente quando está sentada ou na cama. Os fatores 
de riscos podem incluir: 
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   Dificuldade de mobilidade. Pode ser devido a uma 
saúde frágil, lesão da medula espinhal ou outras causas 
  

   Incontinência. A pele fica mais vulnerável com 
exposição prolongada à urina e fezes. 
  

   Falta de perceção sensorial. Lesões na medula espinhal, 
distúrbios neurológicos e outras condições podem resultar em 
perda de sensibilidade. A incapacidade de sentir dor ou 
desconforto, leva a que a pessoa não perceba os sinais de aviso e 
a necessidade de mudar de posição. 
  

   Má nutrição e falta de hidratação. As pessoas 
necessitam de consumir líquidos, calorias, proteínas, vitaminas e 
minerais suficientes na sua dieta diária para manter uma pele 
saudável e prevenir a rutura dos tecidos. 
  

   Condições médicas que afetam o fluxo sanguíneo. Os 
problemas de saúde podem afetar o fluxo sanguíneo tais como: 
diabetes, doença vascular podem aumentar o risco de danos nos 
tecidos como úlceras de pressão. 
  
Prevenção 
 
Pode ajudar a prevenir as úlceras de pressão, reposicionando, 
frequentemente, a pessoa idosa para evitar danos na pele. Outras 
estratégias podem ser: cuidar bem da pele, manter uma boa 
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nutrição e ingestão de líquidos, controlar o stress e exercitar-se 
diariamente.  

Dicas para reposicionamento – considere as seguintes 
recomendações relativas ao reposicionamento na cama 
ou na cadeira: 

   Mude, frequentemente, a posição da pessoa idosa – cerca 
de uma vez de duas em duas horas 
  

   Selecione almofadas ou um colchão que alivie a pressão. 
Use almofadas ou um colchão especial para aliviar a pressão e 
que ajudem a garantir que o corpo fique bem posicionado 
  

   Ajuste a elevação da cama da pessoa idosa. Se a cama for 
maleável, eleve a zona da cabeça, sem exceder mais do que 30 
graus. Isto ajuda a prevenir o corte da pele.  

Dicas de cuidados de pele – considere as seguintes 
sugestões para o cuidado de pele da pessoa idosa: 

   Mantenha a pele limpa e seca. Lave a pele com um 
pano suave e seque gentilmente. Faça esta rotina de limpeza 
regularmente, de modo a limitar a exposição da pele à 
humidade, urina e fezes. 
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   Proteja a pele. Use cremes de barreira de humidade para 
proteger a pele da urina e fezes. Mude a roupa de cama 
frequentemente se necessário. Tenha atenção aos botões na 
roupa e rugas na cama que podem irritar a pele 
  

   inspecione a pele diariamente. Olhe, diariamente, de 
forma atenta para a pele, de modo a verificar se existem sinais 
de aviso de pressão exercida na pele. 
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Lista	de	Verificação	de	

Higiene	Pessoal	para	Pessoas	

Idosas 
  
  
  
1. Estabeleça uma rotina 
  
É fácil para a pessoa idosa se esquecer ou negligenciar a sua 
higiene quando não existe uma rotina sólida implementada. 
Comece bem a manhã, ajudando o seu ente querido a se 
refrescar. Prepare um banho quente e assegure-se que o 
shampoo, sabão e outros itens essenciais estão ao alcance. 
Depois do banho, vá para o lavatório para escovar os dentes. 
Segue-se o cuidado do cabelo. Como muitas pessoas idosas têm 
uma vida sedentária, pode não existir a necessidade de tomar 
banho todos os dias. A sua rotina de higiene pode incluir apenas 
três banhos por semana. 
  
  
2. Implemente medidas de segurança 
  
Os acidentes de escorregamento e queda podem ocorrer quando 
não são tomadas as devidas medidas de segurança. As quedas 
são altamente comuns na casa de banho devido a chãos 
escorregadios, assentos sanitários baixos, toalheiros inadequados 
e falta de barras de apoio. Neste seguimento, comece por 
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adicionar um assento sanitário que levanta o assento do vaso 
sanitário cerca de oito centímetros. Coloque tapetes 
antiderrapantes no chão da banheira/chuveiro. As pessoas idosas 
que tenham dificuldade em permanecer em pé por longos 
períodos de tempo podem beneficiar de uma cadeira de banho 
ou banco de transferência. Adicionalmente, instale barras de 
apoio para facilitar a entrada e saída do seu ente querido da 
banheira. 
  
  
3. Crie um ambiente íntimo 
  
Algumas pessoas idosas sentem-se envergonhadas por necessitar 
de ajuda para tomar banho e com a sua higiene. Uma forma de 
ajudar a acalmar o seu ente querido é criando uma ambiente 
relaxante e atmosfera íntima. Tente manter o ambiente natural e 
casual para ajudar a distrair a pessoa das tarefas de higiene que 
estão a ser realizadas. Tente permitir que o seu ente querido 
tenha o máximo de independência possível, porém não tenha 
medo de interferir quando a ajuda é claramente necessária. 
  
  
4. Proteja a dignidade da pessoa cuidada 
  
Algumas pessoas idosas consideram que ter alguém a ajudá-las a 
tomar banho é uma experiência degradante. Sempre que 
possível, é importante tentar proteger a dignidade da pessoa 
cuidada. Permita que o seu ente querido cubra com uma toalha 
as partes do corpo que não estão a ser cuidadas no momento. 
Quando estiver a lavar as partes íntimas da pessoa idosa, permita 
que a mesma ajude nessa tarefa. Tenha uma toalha e roupas 
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limpas à disposição da pessoa quando ela sair do chuveiro ou 
banheira. Estas ações irão ajudar o seu ente querido a sentir mais 
controlo sobre o seu processo de higiene. 
  
  
5. Invista em auxiliares de limpeza 
  
Existem vários produtos diferentes no mercado para a higiene 
das pessoas idosas. Ao fornecer o seu ente querido com alguns 
desses produtos, pode tornar a sua vida um pouco mais fácil. 
Cadeiras de chuveiros ou bancos podem ser úteis para as pessoas 
idosas que têm problemas de força e equilíbrio. Toalhetes de 
banho, escovas de banho de cabo longo, touca de banho, corta-
unhas, podem ser essenciais para as pessoas idosas que queiram 
fazer parte do seu cuidado de higiene. Dispositivos auxiliares 
como tabuleiros para lavar o cabelo podem, também, tornar mais 
fácil o trabalho dos cuidadores e ajudará a que desempenhem as 
suas tarefas mais rápido, sem causar desconforto à pessoa 
cuidada. 
  
  
6. Use hidratantes para a pele 
  
O processo natural de envelhecimento pode deixar a pele mais 
seca, fina e frágil. Ao aplicar hidratantes na pele, como loções 
ou cremes, pode ajudar a manter a pele do seu ente querido 
macia e hidratada. Como a pele da pessoa idosa é, normalmente, 
delicada, é importante aplicar gentilmente o produto. Assim 
sendo, considere dar ao seu ente querido uma massagem 
enquanto aplica o creme. Opte por um hidratante não perfumado 
ou com odor leve, na medida em que as loções que são 
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altamente perfumadas podem ser enjoativas para algumas 
pessoas mais sensíveis a certas fragrâncias. Ademais, o 
envelhecimento da pele também pode beneficiar de hidratantes 
contendo antioxidantes e vitaminas C e E. 
  
  
7. Foques-se no cuidado dentário 
  
Cuidadores muitas vezes ignoram cuidados odontológicos por 
uma série de razões. Se o seu ente querido ainda tiver os seus 
dentes naturais, escovar e usar fio dental duas vezes por dia é 
essencial. As pessoas idosas com dentaduras devem praticar 
uma boa higiene, ao limpar as mesmas depois de comer, lavar a 
boca depois de remover a dentadura, lavar, diariamente, a 
dentadura e deixá-las num copo com um líquido específico 
durante a noite. O cuidado dentário deve incluir visitas regulares 
ao dentista para realizar check-ups orais. Lembre-se que a saúde 
oral não afeta só a boca, mas também está relacionada a outras 
condições médicas como doenças cardíacas. 
  
  
Uma boa higiene é uma parte essencial de um estilo de vida 
saudável e ter uma lista de higiene pessoal ajuda. Pode-se 
expandir esta lista para incluir outras atividades que vão de 
acordo às necessidades da pessoa idosa. Pode verificar esta lista 
com um médico de modo a não se esquecer de nenhum passo ou 
recomendação importante para assegurar a saúde e conforto do 
seu ente querido. 
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Introdução	

Segundo a Organização Mundial de Saúde, 50% da 
qualidade da saúde humana depende do estilo de vida 
dos indivíduos, incluindo a sua dieta. As pessoas idosas 
lutam contra várias doenças crónicas, tais como 
hipertensão, diabetes, e doenças circulatórias. Um dos 
fatores de risco para o desenvolvimento de muitas 
delas é uma dieta inadequada, pelo que uma nutrição 
correta é um elemento importante na prevenção e 
tratamento destas doenças. 

  
Uma nutrição adequada é um dos fatores-chave para assegurar a 
saúde e o bem-estar das pessoas idosas. Devido às suas 
necessidades nutricionais, e a certas restrições alimentares, bem 
como a doenças crónicas características da idade idosa, a dieta 
de uma pessoa idosa pode ser bastante específica. 

 

 
Uma alimentação devidamente planeada pode retardar o 
processo de envelhecimento. 
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Objetivos de Aprendizagem 

Neste módulo irá aprender: 
 

   Quantas calorias uma pessoa idosa necessita 
  

   Quais os nutrientes que devem ser incluídos na dieta de 
uma pessoa idosa 
  

   Quais são os princípios mais importantes de uma dieta 
equilibrada para pessoas idosas 
  

   Quais são as características de uma dieta específica para 
pessoas idosas 
  

   Quais os critérios nutricionais que devem ser seguidos 
quando a pessoa idosa tem uma doença específica 
  

Resultados de Aprendizagem esperados: 

Depois de completar este módulo, será capaz de: 
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   Elaborar um menu adequado aos princípios básicos da 
nutrição para as pessoas idosas. 
  

   Calcular a quantidade de nutrientes necessários na dieta 
de uma pessoa idosa. 
  

   Preparar refeições tendo em consideração uma dieta 
especial (por exemplo, adequada a certas doenças). 
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O	Envelhecimento	e	a	

Alimentação	
  
 

 

“Na nossa época, as árvores eram definitivamente mais macias.” 
  

O envelhecimento é um processo universal, gradual, 
inevitável e irreversível. A Organização Mundial de 
Saúde reconhece as seguintes etapas: a idade pré-senil 
(45-59 anos de idade), o início da idade idosa, também 
conhecido com terceira idade (60-74 anos de idade), a 
idade idosa, também conhecida como quarta idade (75-
89 anos de idade), e a longevidade (acima dos 90 anos 
de idade). 
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O funcionamento dos órgãos humanos sofre alterações com a 
idade, e isto é completamente normal. O processo de 
envelhecimento afeta todas as partes do aparelho digestivo, bem 
como o resto do corpo. 

Por exemplo, na cavidade bucal, a mucosa torna-se mais fina, 
menos flexível e mais seca. A produção de saliva é reduzida, o 
que pode ter efeitos negativos. Uma pessoa idosa pode ter 
dificuldade em engolir pedaços de alimentos, porque é a saliva 
que facilita a ingestão e deglutição, especialmente no caso de 
alimentos mais secos. Além disso, a dificuldade em mastigar os 
alimentos pode ser causada pela redução do número de dentes 
ou pela perda da arcada dentária por completo. Observam-se 
também mudanças no paladar das pessoas idosas, porque, entre 
outras coisas, a saliva ajuda a pessoa a sentir o sabor dos 
alimentos. Normalmente, a sensação do sabor doce e ácido é 
reduzida e a perceção do sabor amargo é aumentada. 

Além disso, nas pessoas idosas, o suco gástrico, que é 
responsável pela digestão, é secretado em menores quantidades. 
Isto pode significar que alguns dos ingredientes presentes nos 
alimentos ingeridos por uma pessoa idosa, infelizmente, não 
poderão ser absorvidos mais tarde no intestino. As pessoas 
idosas são também mais propensas a sofrer de prisão de ventre, 
que está relacionada com alterações no funcionamento do 
sistema digestivo, alterações na dieta (por exemplo, menos fibra 
alimentar), e redução da prática de atividade física e, 
consequentemente, com um estilo de vida mais sedentário. 
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Estas são apenas algumas das alterações que ocorrem no 
organismo com a idade. O passar do tempo afeta todos os 
sistemas e órgãos de uma pessoa. A imunidade do corpo 
diminui, e, por conseguinte, o risco de infeção aumenta. 

Portanto, uma dieta saudável que tenha em conta estas mudanças 
no corpo, assim como uma dieta adequada a diferentes 
patologias e doenças crónicas é muito importante para satisfazer 
as necessidades nutricionais das pessoas idosas.  

 
A nutrição é um dos principais fatores que influenciam a 
saúde humana e, portanto, a expectativa de vida. A sua 
importância para a saúde é frequentemente subestimada, 
apesar de ter um impacto significativo no processo de 
envelhecimento. 
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As	necessidades	calóricas	
  
 

 
“Com o passar do tempo fico cada vez mais neutra em carbono” 

As necessidades calóricas diminuem com o passar da 
idade devido a diminuição da taxa metabólica basal e 
da diminuição dos níveis de atividade física. 
  
Isto deve-se a alterações na composição corporal: uma 
diminuição do tecido corporal magro (músculo) e um aumento 
do tecido adiposo. Muitas pessoas também se tornam menos 
ativas à medida que envelhecem. Isto significa que, para um 
dado peso corporal, as pessoas mais velhas tendem a ter menos 
músculo e mais gordura, levando a uma diminuição na Taxa 
Metabólica Basal (TMB). 

As necessidades calóricas de uma pessoa idosa dependem da sua 
idade, sexo, atividade física, condições médicas existentes, e se 
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estão acima ou abaixo do peso. As necessidades calóricas das 
pessoas idosas, mesmo com uma atividade física semelhante à 
da idade mais jovem, diminuem. Estima-se que entre as idades 
de 45 e 75 anos, esta diferença pode ser de cerca de 500 kcal 
para as mulheres, e cerca de 800 kcal para os homens. Além 
disso, à medida que a atividade física diminui ao longo dos anos, 
essa diferença pode ser ainda maior. 

 Taxa Metabólica Basal (TMB) é a quantidade de 
calorias necessárias para manter o corpo a funcionar em 
repouso. A TMB é também conhecida como o metabolismo 
do corpo; portanto, qualquer aumento no metabolismo, como 
o exercício físico, irá aumentar a sua TMB.  

Para calcular a TMB, pode utilizar uma calculadora de TBM 
disponível na hiperligação abaixo: 
  
www.inchcalculator.com/bmr-calculator 
  
Insira nas caixas adequadas os seguintes dados: altura, sexo, 
idade e peso. 
 

A forma mais fácil de avaliar se o valor calórico da sua dieta é 
adequado às suas necessidades é avaliar a estabilidade do peso 
corporal. Se o peso corporal se mantiver constante, o valor 
calórico das refeições alimentares está a suprir as necessidades 
do corpo. Por outro lado, no caso de perda ou ganho de peso, a 
dieta será, respectivamente, insuficiente ou demasiado calórica. 
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O excesso de peso e a obesidade aumentam o risco de doenças 
crónicas, e a desnutrição pode levar a mudanças adversas na 
composição do corpo, a uma deficiência cognitiva e deterioração 
do funcionamento do corpo, bem como ao agravamento das 
consequências do tratamento da doença subjacente. 
 
Para determinar as necessidades calóricas da dieta de uma 
pessoa idosa, deve-se ter em consideração a massa corporal 
desta. 
 
O Índice de Massa Corporal (IMC) é uma medida para 
calcular o estado nutricional dos adultos. É definido através do 
peso de uma pessoa em quilogramas dividido pelo quadrado da 
altura da pessoa em metros (kg/m2). Por exemplo, um adulto 
que pese 70 kg e tenha uma altura de 1,75 m, terá um IMC de 
22,9. 
 
70 (kg)/1.752 (m2) = 22.9 IMC 
 
O quadro abaixo apresenta a situação nutricional, de acordo com 
o IMC, para uma pessoa adulta com mais de 20 anos de idade: 
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Para adultos, os valores de IMC entre 18,5 e 24,9 kg / m2 são 
considerados normais. Valores acima de 25 kg / m2 indicam 
excesso de massa corporal e um risco mais elevado de 
desenvolver doenças crónicas. Estudos que envolvem pessoas 
idosas sugerem que valores de IMC inferiores a 23 kg / m2 e 
superiores a 33 kg / m2 estão associados a um risco de vida mais 
elevado. Por outro lado, os valores de IMC dentro da variação 
considerada normal estão associados a uma mortalidade mais 
baixa. 

Portanto, as pessoas idosas com uma massa corporal saudável, 
excesso de peso ou ligeiramente obesas, devem procurar manter 
a massa corporal estável. A redução da massa corporal no grupo 
dos idosos é recomendada quando a obesidade é muito 
significativa e existem indicações médicas para tal. Contudo, 
deve ter-se em conta que a perda de peso não só leva à redução 
do excesso de gordura corporal, mas também pode causar uma 
redução da massa muscular, especialmente quando este processo 
é acompanhado de atividade física regular 
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A	procura	pelos	nutrientes	

certos:	proteínas	
  

 
“Olha, guisado de coelho não é nada pessoal, mas o médico pediu dieta rica 

em proteínas.” 

Em geral, a proteína é importante para a saúde das 
pessoas idosas. É um macronutriente essencial para a 
vida. Isto significa que cada pessoa precisa deste 
nutriente para se manter viva. A proteína desempenha 
um papel na imunidade, na manutenção dos músculos, 
e na manutenção da capacidade física dos adultos mais 
velhos. A proteína é também um elemento essencial 
para a construção de pele, cabelo, sangue, ossos, etc. 
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As proteínas são constituídas por blocos de construção 
chamados aminoácidos. Existem 20 aminoácidos diferentes de 
que o nosso corpo necessita. Destes, 9 são considerados 
“essenciais”, o que significa que o corpo humano não os 
consegue fabricar e que terão de ser obtidos através da 
alimentação. 

As fontes de proteínas de origem animal são muitas vezes 
chamadas proteínas “completas”, porque contêm todos os 
aminoácidos. As proteínas de origem animal são encontradas na 
carne, ovos e produtos lácteos. 

As fontes de proteínas de origem vegetal são muitas vezes 
chamadas proteínas “incompletas” porque contêm alguns, mas 
não todos, os aminoácidos. Aqueles que seguem uma dieta à 
base de plantas precisam de se certificar que comem uma 
variedade de proteínas à base de plantas ao longo do dia para 
garantir que o seu corpo está a receber todas as proteínas de que 
necessitam. 

Na nutrição das pessoas idosas, há um aumento na necessidade 
de proteínas (maior do que em adultos saudáveis) devido à 
presença de doenças crónicas e ao risco de desenvolvimento de 
sarcopenia. 
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Requisitos protéicos para pessoas idosas 
 
A necessidade proteica das pessoas idosas pode ser diferente da 
dos jovens adultos. A Ingestão Diária Recomendada (IDR) 
recomenda a ingestão de 0,8 gramas de proteínas por cada 
quilograma de peso corporal dos adultos. No entanto, estudos 
sugerem que os adultos mais idosos podem de facto precisar de 
mais proteínas. O Grupo de Estudo PROT- AGE (PRevention in 
Older people-Assessment in GEneralists’ practices, estabelecido 
pela Sociedade de Medicina Geriátrica da União Europeia – 
EUGMS) recomenda que os adultos mais idosos consumam 
entre 1 e 1,2 gramas de proteína por cada quilograma de peso 
corporal. 
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Fonte: The Dietary Reference Intake (DRI); The PROT- AGE Study Group; The European 
Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) 
  
  
Há certas situações nas quais as pessoas idosas precisam de mais 
proteína. Por exemplo, necessitam de uma maior quantidade 
deste nutriente quando existem feridas de cicatrização lenta e 
lesões de esforço, ou quando estão no hospital a recuperar de 
alguma lesão. Também existem situações nas quais a pessoa 
idosa precisa de menos proteína, por exemplo, quando há a 
presença de doenças renais. 

É imprescindível a consulta de um médico ou nutricionista 
geriátrico para avaliar as necessidades individuais.  

Como suprir a necessidade de proteínas da alimentação de 
pessoas idosas? 
 
A forma mais eficaz de garantir a quantidade necessária de 
proteínas é através da alimentação. Os alimentos mais ricos em 
proteína são os de origem animal. Alguns alimentos ricos em 
proteína são: 
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Carne de vaca 

 
 
Yogurt 
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Salmão 

 
 

Frango 
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Lentilhas 

 
 

Amêndoas 
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Leite 

 
 

Quinoa 
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Grão de bico 

 
 

Ovos 



	

	163	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		

and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

 
 

Aveia 

 
 
Ervilhas 
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As pessoas idosas que seguem uma dieta vegetariana ou vegana 
devem comer uma grande variedade de alimentos ricos em 
proteínas vegetais ao longo do dia para garantir que estão a 
receber proteínas suficientes. 
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A	procura	pelos	nutrientes	

certos:	Vitamina	D	e	Cálcio	
  
 

  

A vitamina D desempenha um papel vital na saúde 
humana. Baixos níveis de vitamina D podem ter um 
impacto negativo no bem-estar físico e mental de uma 
pessoa. A deficiência de vitamina D está ligada a 
vários problemas de saúde, incluindo défice cognitivo, 
depressão, osteoporose, doença cardiovascular, 
hipertensão, diabetes, e cancro. À medida que as 
pessoas envelhecem, o risco de deficiência de vitamina 
D aumenta significativamente. 
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Vitamina D 

O principal responsável pela manutenção da vitamina D no 
organismo é a produção de colesterol 7-de-hidrocolesterol na 
pele, sob a influência da radiação UVB com um comprimento de 
onda de 290-315 mm. Desta forma, a vitamina D saturada pode 
suprir até 90% das necessidades do organismo. 

Sem uma exposição adequada à luz solar, é quase impossível 
alcançar níveis suficientes de vitamina D apenas através da 
alimentação. 

A dieta pode oferecer pequenas quantidades de vitamina D. As 
maiores quantidades encontram-se no óleo de peixe e em 
produtos como: leite, gema de ovo, fígado, salmão, sardinha, 
arenque, atum, etc. A vitamina D está presente em quantidades 
muito pequenas nos alimentos vegetais. 

Muitos especialistas recomendam, portanto, a suplementação de 
vitamina D como uma alternativa segura e económica ao 
tratamento da deficiência de vitamina D, sobretudo para as 
pessoas idosas. 

A dose recomendada de vitamina D para as pessoas idosas 
(dependendo do peso corporal e do fornecimento alimentar de 
vitamina D) ao longo do ano é: 600 IU para pessoas com menos 
de 71 anos de idade e 800 IU para pessoas com 71 anos de idade 
ou mais. 
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Como obter Vitamina D: 

   A luz solar é uma das melhores fontes naturais de 
vitamina D. Pela tarde, acompanhe a pessoa cuidada numa 
caminhada ao sol, ou invista numa lâmpada UV durante os 
meses mais frios. 
  

   Uma colher de sopa de suplemento de óleo de fígado de 
bacalhau fornece 170% da recomendação diária de vitamina D. 
  

   Quatro ou cinco cogumelos brancos correspondem a 
metade da dose de vitamina D recomendada. 
  

   85 gramas de salmão cozido correspondem a mais de 
80% da vitamina D necessária. 
  

   Uma chávena de leite fortificado com vitamina D 
contém 20% do valor diário recomendado de vitamina D. 
  
  

Cálcio 

Os adultos com mais de 70 anos precisam de mais cálcio do que 
os adultos mais jovens para manterem a saúde óssea. Para 
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satisfazer as suas necessidades, deve-se optar por alimentos e 
bebidas ricos em cálcio. 

A Fundação Nacional de Osteoporose (https://www.nof.org/) 
recomenda que, para uma pessoa idosa, a ingestão seja de 1200 
mg por dia, sem exceder esta quantidade, uma vez que fazê-lo 
não tem benefícios adicionais para a saúde e pode aumentar o 
risco de problemas renais, doenças cardiovasculares e AVC. 

Ofereça à pessoa cuidada três porções de produtos lácteos com 
baixo teor de gordura ou sem gordura por dia. Outras fontes de 
cálcio incluem cereais fortificados e sumos de fruta, vegetais de 
folha verde-escura, peixe enlatado com espinhas moles, e 
bebidas vegetais fortificadas. 
  

Suplementos de Cálcio – Aqui estão alguns 
alimentos que podem ajudar a aumentar a 
ingestão de cálcio: 

Ao pequeno-almoço 

   Faça as papas de aveia com leite em vez de água 
  

   Adicione iogurte de fruta aos seus cereais matinais 
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   Para uma bebida matinal refrescante, misture leite, 
iogurte, rodelas de banana, ou frutos silvestres. Caso queira, 
prepare a bebida sem lactose com leite de soja ou sumo de 
laranja fortificado com cálcio. 
  

Nas refeições 

   Faça umas sandes com pão enriquecido com cálcio, e 
adicione uma fatia de queijo para obter ainda mais cálcio. 
  

   Utilize salmão enlatado em vez de atum para rechear 
sandes. 
  

   Finalize a preparação de sopas e saladas salpicando-as 
com um pouco de queijo parmesão. 
  

   Dilua sopas à base de natas com leite em vez de água. 
  

   Junte à sua massa e legumes preferidos um molho 
cremoso feito com queijo ricota/requeijão, leite e ervas frescas. 
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Sugestões de lanches 

   Faça um molho a base de iogurte e ervas para comer com 
legumes frescos. 
  

   Tenha sempre à mão lanches ricos em cálcio, como 
queijinhos, pudins e iogurtes. 
  

   Derreta queijo sobre uma tortilha macia e cubra com um 
molho picante para um aperitivo especial. 
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A	Procura	dos	nutrientes	

certos:	Fibra	alimentar,	B12	e	

Potássio	
  
 

 

“Sabes, as árvores são o melhor alimento – a madeira contém toda a fibra 
que você precisa.” 

 
  

Fibra Alimentar 

As pessoas idosas devem comer alimentos ricos em fibras para 
se manterem saudáveis. A fibra alimentar pode ajudar a diminuir 
o risco de doenças cardíacas e reduzir o risco de diabetes tipo 2. 

A fibra alimentar está presente em alimentos vegetais, tais como 
frutas, vegetais e legumes. Embora a fibra alimentar não possa 
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ser digerida e absorvida, ela contribui para a saúde de diversas 
maneiras. Existem dois tipos de fibra alimentar: solúvel e 
insolúvel. A fibra solúvel dissolve-se na água e torna-se 
gelatinosa, permitindo a sua aderência à bílis, toxinas e outros 
detritos, expelindo-os do corpo. A fibra insolúvel atrai água 
como uma esponja e atua na limpeza dos intestinos, aumenta a 
movimentação gástrica e estimula os movimentos intestinais 
regulares. A prisão de ventre é mais comum nos idosos devido à 
redução dos movimentos peristálticos intestinais ou das 
contrações rítmicas, estilos de vida sedentários e dietas 
desprovidas de fibras. A dose recomendada de fibras para 
adultos com mais de 50 anos deve ser de pelo menos 30 gramas 
por dia para os homens e 21 gramas para as mulheres. 
  

Fontes de Fibra 

A maioria dos cereais integrais, vegetais, frutas e legumes são 
fontes de fibras insolúveis e solúveis. Por exemplo, pão 
multigrãos, gérmen de trigo, arroz integral, brócolos, espinafres, 
aipo, cenouras, courgettes, maçãs, peras, a maioria dos frutos 
silvestres, grão-de-bico, lentilhas e praticamente todos os feijões 
são fontes extraordinárias de fibra alimentar. As nozes e 
sementes também contêm fibras, mas a pessoa idosa pode ter 
dificuldade em mastigá-las caso tenha problemas dentários ou 
use uma dentadura. Consequentemente, fontes de fibra mais 
moles, tais como feijões e pão integral, são mais fáceis de 
mastigar. 
  
Os 10 alimentos mais ricos em fibras: 
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Feijões e Lentilhas 

 
 

Brócolos 
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Frutos Vermelhos 

 
 

Abacates 
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Pipocas 

 
 

Cereais Integrais 



	

	176	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		

and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

 
 

Maçãs 

 
 
Frutos Secos 
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Vitamina B12 

A vitamina B12 fica armazenada no fígado e desempenha um 
papel fundamental no funcionamento cognitivo, entre outras 
coisas. As pessoas idosas têm maior probabilidade de ter 
deficiência de vitamina B12 porque esta é absorvida pelo ácido 
do estômago, que começa a diminuir com a idade. 

Na maior parte dos casos, ter uma deficiência de vitamina B12 
causa sintomas associados a um envelhecimento normal. Mas, 
por vezes, essa deficiência pode exacerbar condições como 
Alzheimer, esclerose múltipla, e outros distúrbios neurológicos, 
perturbações mentais como depressão, ansiedade ou transtornos 
bipolares, doença cardiovascular, autoimune ou cancro. 

Por vezes, as deficiências de B12 podem ser mais leves e nem 
serem detectadas, causando problemas de perda de memória, 
declínio cognitivo, cérebro confuso, diminuição da mobilidade e 
dor pelo corpo. 

 
 
A forma de saber se o idoso tem uma deficiência de B12 é 
fazendo análises ao sangue 
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Alguns dos sinais físicos que podem 
indicar que tem uma deficiência de 
vitamina B12 são: 

   Formigueiro ou adormecimento nas mãos, pernas ou 
pés 
  

   Dificuldade em andar 
  

   Anemia 
  

   Língua inchada e inflamada 
  

   Pele amarelada 
  

   Episódios de paranoia e alucinações 
  

   Fadiga 
  
  
Por vezes, consequências a longo prazo de deficiência de B12 
em pessoas mais idosas incluem diminuição na formação de 
glóbulos vermelhos, metabolismo mais lento, comprometimento 
da função neurológica, e enfraquecimento dos ossos. 
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Deficiências de B12 também estão fortemente relacionadas com 
distúrbios neurológicos como Alzheimer ou demência. A forma 
de saber se o idoso tem deficiência de B12 é fazendo análises ao 
sangue. 
 
Normalmente, o tratamento recomendado inclui ingerir vitamina 
B12 através de suplementos ou fazer alterações na dieta, de 
forma a consumir mais alimentos com esta vitamina. 

Pessoas com mais de 60 anos devem ingerir cerca de 2.4 
microgramas de B12 por dia.  

Exemplos de Alimentos ricos em Vitamina B12	

 
 

Cereais Fortalecidos 
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Ovos 

 
 

Fiambre 
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Peito de Frango 

 
 

Truta de arco-íris 
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Fígado de Bovino 

 
 

Amêijoas cozinhadas 
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Iogurte 

 
 

Queijo 
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Leite 

 
 

Pescada 
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Salmão 

Potássio 

Ingerir a quantidade recomendada de potássio ajuda a que os 
ossos permaneçam fortes. Este mineral é essencial para o bom 
funcionamento das células. Consumir a quantidade necessária de 
potássio, e limitar o consumo de sódio (sal) ajuda a reduzir o 
risco de desenvolver hipertensão, assim como diminuir a 
possibilidade de desenvolver pedras nos rins. 

A dose diária recomendada de potássio para um idoso é de 4,700 
mg. 
 
Frutas, vegetais, leguminosas e produtos de origem animal com 
pouca gordura são fontes de potássio. Quando preparar uma 
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refeição para uma pessoa idosa, tente selecionar alimentos com 
pouco sal adicionado e procure dar sabor à comida usando 
especiarias e ervas. 
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Princípios	da	nutrição	das	

pessoas	idosas	
  
 

 
Finally, uncle Peter decided to balance his diet. 

Uma dieta equilibrada é a chave para se manter 
saudável. A nutrição dos idosos deve seguir a mesma 
lógica que os princípios da nutrição dirigidos a toda a 
população adulta. 
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Não há uma composição ideal da dieta, mas a porção de 
macronutrientes individuais no valor energético da dieta pode 
ser modificada até certo ponto para se adequar aos hábitos 
alimentares de um idoso. 

A Pirâmide da Alimentação Saudável é a maneira mais 
simples e concisa de apresentar os princípios de uma nutrição 
adequada. Apresenta o número ideal de porções de cada grupo 
alimentício a serem consumidas diariamente. Quanto mais alto 
se sobe na pirâmide, menor será a quantidade e frequência de 
consumo dos alimentos de um determinado grupo alimentar. 
  

 
 
© 2010 Pirâmide da Dieta Mediterrânica. Fundación Dieta Mediterránea. Adaptado de 
“Dieta Mediterrânica – Um padrão de Alimentação Saudável”. Associação Portuguesa 
dos Nutricionistas.[52, 124]. 
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O primeiro andar da pirâmide (mais baixo) consiste em vegetais 
e frutas, que devem ser consumidos o mais frequentemente 
possível e devem constituir, no mínimo, metade daquilo que se 
come diariamente. As pessoas idosas podem ter dificuldade em 
comer vegetais e frutas, especialmente se tiverem falta de 
dentição. Os legumes e frutas podem ser parcialmente (entre 1 a 
2 porções) substituídos por sumos (200-400 ml). Adicioná-los à 
dieta pode aumentar o valor nutricional desta, mas também 
facilitar a ingestão adequada de legumes e frutas. 
O segundo andar da pirâmide é constituído por cereais. De 
acordo com as recomendações para uma alimentação saudável, 
nas dietas de pessoas idosas, deve ser dada preferência a 
produtos com cereais integrais, que têm um menor índice 
glicémico (pão integral, sêmolas de trigo duro, cereais naturais, 
massa al dente). 
 
Outros produtos de cereais podem ser parte da dieta, mas devem 
ser consumidos em moderação. Para pessoas idosas que tenham 
problemas gastrointestinais, e que precisem de consumir 
alimentos fáceis de digerir, é melhor escolher cereais de farinha 
branca, papas e massa tradicional. 

O terceiro andar da pirâmide é composto por laticínios. 
Recomenda-se que as pessoas idosas consumam alimentos deste 
grupo diariamente, especialmente aqueles que são fermentados 
(como kefirs e iogurtes) na quantidade correspondente a pelo 
menos três copos grandes. Estes produtos podem ser 
parcialmente substituídos por queijos, que para além de serem 
uma boa fonte de cálcio na dieta, também fornecem proteína. O 
teor de gordura do leite em queijos de coalho é alto, por isso 
recomenda-se incluí-los na dieta com moderação (além disso, 
são difíceis de digerir). 
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O quarto andar da pirâmide é composto de produtos 
proteicos. Na dieta das pessoas idosas, recomenda-se usar 
produtos como: peixes, ovos, carne magra e leguminosas. 
Idealmente, os peixes devem ser incluídos na dieta duas vezes 
por semana, dando-se preferência a peixes marinhos gordos, 
pois são grandes fontes de ácidos gordos ómega-3. A melhor 
maneira de preparar peixe é através da técnica de tratamento 
térmico. No caso da carne e produtos relacionados, é 
recomendado escolher opções mais magras. As leguminosas são 
uma boa fonte de proteína vegetal e de outros nutrientes (por 
exemplo, proteína). Devido ao fato de serem difíceis de digerir, 
recomenda-se que sejam incluídas apenas na dieta de pessoas 
idosas que não tenham problemas gastrointestinais. 
O último andar da pirâmide é composto por gorduras e 
oleaginosas. As gorduras devem estar presentes no regime 
alimentar das pessoas idosas, pois melhoram o sabor das 
refeições, tornando-as mais agradáveis. Além disso, aumentam 
significativamente o valor energético das refeições, o que é 
vantajoso, principalmente, para pessoas idosas que se encontram 
abaixo do peso recomendado. Incluir pouca gordura na dieta, 
especialmente naquela de pessoas com apetite reduzido, pode 
diminuir ainda mais o prazer de comer. Em pessoas idosas com 
excesso de peso corporal, a quantidade de gordura consumida 
não deve ser muito elevada. 
  

Orientações para uma alimentação 
saudável: 
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Cereais: 3 – 5 porções 
 

 
 
Vegetais: pelo menos 3 porções 
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Frutas: pelo menos 2 porções 
 

 
 
Carne, peixe, e ovos: 200–240 gramas 
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Leite e outras alternativas: 1 – 2 porções 
 

 
 

Gorduras/óleos, sal e açúcar: consumir o 
mínimo possível 
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Líquidos: 6 – 8 copos 
 
As recomendações apresentadas são dirigidas apenas a 
indivíduos saudáveis. Aqueles que têm doenças crónicas e 
necessidades nutricionais específicas devem consultar os seus 
médicos de família e nutricionistas para terem acesso a planos 
individualizados de alimentação. 

Para ter uma alimentação saudável, é recomendado 
evitar açúcar e doces. Pessoas idosas que gostam de doces 
devem ser incentivadas a reduzir a quantidade que consomem. 
No entanto, no caso de pessoas idosas que têm apetite reduzido, 
pode considerar-se incluir lanches doces na dieta, para aumentar 
a quantidade de alimentos que ingerem e incrementar o teor 
energético de sua dieta. Os doces devem ser servidos após as 
refeições principais, como um complemento. 
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Recomenda-se também a redução de sal na dieta da pessoa 
idosa. Tal não significa a eliminação completa do sal, pois tal 
pode prejudicar o sabor dos pratos e, consequentemente, reduzir 
a quantidade de alimentos ingeridos. 
 
Especiarias, temperos e ervas são uma componente importante 
da dieta. A sua seleção depende das preferências de paladar das 
pessoas idosas e das doenças do trato digestivo existentes. 
A dieta de um idoso deve ser suplementada com a ingestão de 
uma quantidade adequada de líquidos. A Autoridade Europeia 
de Segurança Alimentar (EFSA) recomenda que as mulheres 
consumam 2 litros de líquidos por dia e que os homens 
consumam 2,5 litros, independentemente da idade. Em vários 
países, as recomendações para a quantidade mínima de líquidos 
a ingerir variam entre 1 e 3 litros por dia. 
 
 

  Ao planear a dieta de uma pessoa idosa, mudanças 
corporais resultantes de um processo de estagnação ou de 
doenças crónicas prévias que requerem alterações na 
alimentação devem ser tidas em consideração. 
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Regras	de	nutrição	vs	

Doenças	comuns	nas	pessoas	

idosas:	RGE  
 

 

““Oh! Há algo suspeito com o meu alimento!” 
  

As doenças do tracto digestivo nos idosos estão 
associadas ao processo fisiológico de envelhecimento 
do organismo, e a mudanças patológicas. O 
envelhecimento afeta todas as funções do sistema 
digestivo: capacidades motoras, secreção de enzimas e 
hormonas, digestão e absorção. 

Adicionalmente, o sistema digestivo desempenha um papel 
crucial na absorção dos medicamentos que são, frequentemente, 
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consumidos em grandes quantidades pelas pessoas idosas e que 
têm efeitos secundários na digestão. 

Algumas doenças do sistema digestivo são mais comuns nas 
pessoas idosas e podem requerer alterações na dieta destas. 
  

Doença de refluxo 
gastroesofágico 

O refluxo gastroesofágico ou (RGE) ocorre quando o ácido do 
estômago reflui para o canal que conecta a boca ao estômago 
(esófago). A passagem do ácido pode irritar o esófago. O refluxo 
gastroesofágico ou (RGE) ocorre quando o ácido do estômago 
reflui para o canal que conecta a boca ao estômago (esófago). A 
passagem do ácido pode irritar o esófago. 
  

Sinais e sintomas comuns de RGE 
incluem: 

   Uma sensação de ardor no peito (azia), normalmente 
depois de comer, que pode piorar à noite 
  

   Dor no peito 
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   Dificuldade em engolir 
  

   Regurgitação de comida ou um líquido azedo 
  

   Sensação de um caroço na garganta 
  
  
Nas pessoas idosas, o RGE pode ser causado, entre outros 
fatores, por um decréscimo na produção de saliva, distúrbios da 
motilidade esofágica (associados a comorbidades como a doença 
de Parkinson, diabetes tipo 2, doenças respiratórias e 
cardiovasculares), e consumo de medicação. 

Fazer alterações na dieta pode ser uma forma de tratamento do 
refluxo, que irá ajudar a reduzir a severidade e/ou frequência dos 
sintomas. 
  

Mudanças alimentares sugeridas: 

   Fazer 5-6 refeições de volume reduzido ao longo do 
dia. 
  

   Comer lentamente, num ambiente calmo (evita que se 
engula ar) 
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   Mastigar calmamente – facilita o processo de digestão, 
reduz a contratilidade gástrica (para uma pessoa com problemas 
dentários – falta de dentes, dentaduras – recomenda-se triturar a 
comida) 
  

   Consumir a última refeição cerca de 3 horas antes de 
ir para a cama, porque a posição horizontal dificulta a 
libertação do conteúdo gastrointestinal do esófago. 
  

   Evitar beber em excesso durante as refeições, já que tal 
aumenta o conteúdo gastrointestinal no estômago. 
  

   Fazer eliminações na dieta – excluir certos alimentos 
que podem piorar a doença (por exemplo, citrinos, especiarias 
picantes, café, bebidas com gás, chocolate, cacau e produtos 
achocolatados, cebolas, produtos fritos, carnes gordas, queijo. 
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Regras	de	nutrição	vs	

Doenças	comuns	nas	pessoas	

idosas:	Obstipação	
  
 

 
A obstipação é a causa mais comum de problemas 
digestivos nas pessoas idosas. As causas da obstipação 
podem ser erros de dieta, um estilo de vida mais 
sedentário, uso de medicamentos obstipantes, mas 
também comorbidades, como problemas de 
metabolismo e cancro. 

A obstipação é uma condição na qual se registam menos de três 
movimentos intestinais por semana, as fezes são duras, escuras e 
pequenas, e, portanto, causam dor ao serem expelidas. 
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Causas mais comuns de obstipação 

   Dieta pobre em fibras, 
  

   Desidratação – a água garante a elasticidade das paredes 
intestinais e amolece as fezes, facilitando a excreção 
  

   Obstáculos mecânicos – por exemplo cancro colorectal, 
estenoses intestinais (como doença de Crohn) e colite. 
  

   Doenças sistémicas – como doenças da tiróide, fibrose 
cística e diabetes 
  

   Doenças do sistema nervoso – doença de Parkinson, 
esclerose múltipla, e lesões da espinal-medula 
  

   Uso de certos medicamentos – sedativos, anti epilépticos, 
anti-inflamatórios não esteroides (paracetamol, ibuprofeno, 
cetona), sais minerais (cálcio, ferro) 
  

   Falta de atividade física – imobilidade na cama 
  

   Stress crónico 
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O cuidador de alguém que sofre de obstipação deve preparar 
refeições adequadas a esta condição. 
  
 
Dieta recomendada: 

   Comer regularmente, a cada 3-4 horas 
  

   Aumentar a quantidade de fibra consumida, através do 
consumo de vegetais crus, frutas, e cereais integrais. 
  

   Ingerir pelo menos 2 litros de líquido por dia: A água 
amolece as fezes, fazendo com que seja mais fácil expeli-las. 
Exemplos de outros líquidos que podem ser ingeridos são 
sumos de cenoura, sumos de vegetais (tomate, beterraba), 
purés de fruta (maçã, morango, laranja), chá verde. 
  

   Excluir certos legumes da dieta: feijões, ervilhas, couve, 
cebolas 
  

   Comer laticínios fermentados como iogurtes. São fontes 
de ácido láctico e ajudam ao desenvolvimento normal de 
flora bacteriana 
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   Evitar açúcar e doces, que podem causar obstipação 
  

   Evitar fritos. A melhor forma de preparar as refeições é 
cozê-las a vapor ou assar os alimentos embrulhados em papel de 
alumínio. 
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Regras	de	nutrição	vs	

Doenças	comuns	nas	pessoas	

idosas:	Alimentação	para	

pessoas	diabéticas	
  
 

 
“Oh, ele ficará bem. A picada de abelha cura as cáries nos dentes.” 

A diabetes em pessoas idosas é um problema sério, 
pois estas constituem um dos grupos de maior risco 
para a doença. Cuidar da pessoa idosa deve incluir 
todos os aspetos da saúde física e mental, e as 
necessidades alimentares são um fator importante para 
o bem-estar das mesmas. 

Uma dieta diabética visa principalmente controlar os níveis de 
açúcar no sangue. Prevenir picos nos níveis de glicose ajuda a 
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gerir o nível de insulina que o corpo produz. Também permite 
controlar o peso corporal, um fator de grande impacto na 
diabetes, especialmente no que a pessoas com mobilidade 
limitada diz respeito.  

Mudanças recomendadas na dieta: 

Controlo das porções 
  
Especialmente no que diz respeito aos carboidratos. Os 
carboidratos são os macronutrientes que afetam os níveis de 
glicose do sangue. O mais importante é escolher o tipo adequado 
de carboidrato – em vez de comer hidratos processados e 
refinados, em alimentos como doces e sobremesas, o melhor é 
escolher frutas, legumes e vegetais. Estes são carboidratos 
complexos, que são digeridos muito mais lentamente e não 
causam um pico no nível de açúcar no sangue. Este é um dos 
aspetos mais importantes para controlar a diabetes nas pessoas 
idosas. 
  
Definir horários regulares para comer e não saltar 
refeições 
  
Tal ajuda a regular os níveis de glicose. Os horários de refeição 
das pessoas idosas são tão importantes quanto aquilo que elas 
comem. Para evitar flutuações no nível de açúcar no sangue, as 
refeições devem ser feitas à mesma hora todos os dias. Se a 
pessoa idosa tomar insulina à hora da refeição, é recomendado 
comer a cada 4-5 horas, para prevenir hipoglicemia. 
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Limitar a ingestão de açúcar 
  
Doces e sobremesas, refrigerantes, mel e outros alimentos com 
alto índice glicémico devem ser evitados por completo, ou 
apenas comidos ocasionalmente e em pequenas quantidades. 
Para controlar a diabetes em pessoas idosas, podem satisfazer-se 
os desejos de açúcar com fruta fresca ou congelada. Corte sumos 
de fruta da dieta das pessoas idosas, pois estes são ricos em 
açúcar. Alimentos com baixo teor de gordura, como iogurtes e 
outros produtos lácteos, também devem ser evitados, pois muitas 
vezes têm açúcar adicionado para compensar o teor de gordura 
reduzido. 
  
Fibra 
  
A fibra é um elemento importante numa dieta orientada para 
pessoas com diabetes. Uma dieta rica em fibra tem inúmeros 
benefícios para o organismo, incluindo uma digestão mais lenta 
de açúcares e a melhoria dos níveis de glicose no sangue. As 
pessoas mais idosas com diabetes devem consumir alimentos 
ricos em fibra como frutas, vegetais e oleaginosas. 
  
Uma dieta rica em cereais integrais e com pouca 
comida processada é o ideal 
  
A comida processada contém níveis elevados de sódio, açúcar e 
gorduras saturadas pouco saudáveis. Preparar as próprias 
refeições é uma boa forma de evitar o consumo desnecessário de 
sal e açúcar. 
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Evite o excesso de sal 
  
As pessoas diabéticas têm um risco mais elevado de ter doenças 
cardiovasculares do que pessoas não diabéticas. O excesso de sal 
pode levar a complicações como pressão arterial alta, 
insuficiência cardíaca, e AVCs.  
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Regras	de	nutrição	vs	

Doenças	comuns	nas	pessoas	

idosas:	Dietas	especializadas	
  
 

 

“De maneira resumida, posso dizer que aprendi a escolher cuidadosamente 
os meus nutrientes.” 

  

Dietas especializadas para as pessoas idosas: 
dependendo das necessidades individuais e da saúde da 
pessoa idosa, um médico ou um nutricionista pode 
recomendar uma dieta especial: 
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Dieta sem glúten 

É uma dieta que exclui trigo, centeio, cevada e aveia. O glúten é 
excluído da dieta quando o paciente tem doença celíaca 
diagnosticada, intolerância ao glúten, alergia ao glúten e doença 
de Dühring. Às vezes, excluir o glúten é recomendado também 
para pacientes que sofrem da doença de Hashimoto e síndrome 
do intestino irritável. 
  

Dieta de fácil digestão 

Esta dieta fornece a mesma quantidade de energia e nutrientes 
que uma dieta de pessoas saudáveis, mas consiste em produtos 
que não sobrecarregam o sistema digestivo (limitando o 
consumo de alimentos ricos em fibras, gordura e especiarias 
picantes). É recomendada, entre outros, para pessoas com 
doenças gastrointestinais, periodontite e pessoas idosas 
submetidos a procedimentos cirúrgicos. 
  

Dieta com baixo teor de gordura 

Esta dieta visa reduzir o consumo diário de gorduras, 
principalmente de origem animal, e substituí-las por gorduras 
vegetais e de peixes. Uma dieta com baixo teor de gordura ajuda 
a manter os níveis normais de glicose no sangue, reduz o 
colesterol LDL no corpo e também tem um efeito anticoagulante 
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   Dietas especializadas não devem ser selecionadas pelo 
próprio – devem sempre ser planeadas por um médico ou 
nutricionista. Há várias dietas que podem ser prejudiciais para o 
ser humano (por exemplo, uma dieta pobre em carboidratos 
aumenta o risco de aterosclerose, doença hepática e pedras nos 
rins). Assim, qualquer alteração no regime alimentar deve ser 
aprovada por um especialista antes de ser adotada! 
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Cuidado	e	Higiene	

durante	uma	

Epidemia	Viral	
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Introdução	

As infecções virais têm constituído uma área 
importante das doenças infecciosas por bastante tempo. 
Estas doenças são particularmente perigosas para os 
idosos, já que o seu sistema imunitário é 
frequentemente prejudicado por outras doenças 
crónicas (tais como: hipertensão, diabetes ou 
aterosclerose) e o seu corpo não está bem preparado 
para se proteger do vírus. 

Recentemente, alguns vírus novos e desconhecidos têm surgido. 
Mas, não foi até o surgimento do novo coronavírus SARS-Cov-2 
que uma sensação de ameaça foi sentida em todo o mundo e 
levou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a anunciar a 
pandemia COVID-19. 

Durante o primeiro período da pandemia de Covid-19 
(primavera 2020), nos países mais afetados, o maior número de 
mortes aconteceu na faixa etária mais elevada. Isto está 
relacionado com chamadas condições concomitantes, que 
enfraquecem significativamente o sistema imunológico. Com 
base nos conhecimentos e dados previamente recolhidos sobre o 
curso da pandemia COVID-19, a OMS identificou algumas 
doenças que podem promover a multiplicação do vírus SARS-
Cov-2. Estas incluem diabetes, doença cardíaca coronária, 
doença pulmonar, asma e outras. 
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As pessoas que adoeceram devido ao covid-19 estão, também, 
em risco de desenvolver a chamada “Síndrome Pós-Covid”, que 
pode ser manifestada através de miocardite, irregularidades no 
funcionamento do sistema nervoso, disfunção renal ou dano 
arterial. 

Por estas razões, pessoas idosas têm riscos mais elevados de 
contrair uma infeção viral. Elas necessitam de cuidados 
particulares, especialmente no caso de uma epidemia ou 
pandemia de um vírus.  

  Epidemia	versus	Pandemia 

A palavra epidemia vem da palavra Grega epi, que significa 
haunting e demos, que, por sua vez, significa pessoas. Uma 
epidemia é a ocorrência de infecções ou doenças infecciosas 
numa determinada área com um aumento significativo do 
número de casos comparado com o passado, ou a ocorrência 
de infecções ou doenças infecciosas num contexto em que 
nunca tinha ocorrido antes. 

A epidemia mais famosa da história foi a peste que surgiu na 
Europa no século 14. A “morte negra”, como era chamada, 
levou à morte de 1/3 da população da Europa. A epidemia 
começou na Ásia e foi espalhada através da Rota da Seda, 
sucessivamente, pela Crimeia, os países Mediterrâneos e toda 
a Europa. A doença foi, provavelmente, transportada pelos 
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ratos que circulavam nos navios mercantes. A peste foi 
causada por uma bactéria- Yersinia pestis. 

Ao contrário de uma epidemia, que está confinada a uma 
certa área, a pandemia é global. Esta é facilitada pela baixa 
mortalidade – como existem menos vítimas, existe um maior 
rácio de contágio. Outros fatores que facilitam a propagação 
da doença incluem falta de imunidade biológica da população 
(especialmente no caso das doenças que estiveram inativas 
por um longo período de tempo), um período longo de 
contágio, contágio através de pessoas assintomáticas, 
sintomas comuns que complicam o diagnóstico. 
A pandemia mais famosa da história foi a “Gripe Espanhola”, 
em 1918, que matou 50 milhões de pessoas. 

Atualmente, o mundo está a enfrentar a pandemia Covid-19 
causado pelo coronavírus SARS-Cov-2. 

Assim, a pandemia foi anunciada pela OMS (Organização 
Mundial de Saúde), com base no número de casos e na 
extensão geográfica do fenómeno. 

 
Objetivos de Aprendizagem 

Neste módulo, irá aprender sobre: 
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   As causas das infecçõe virais e como proteger os idosos 
contra as doenças causadas por vírus 
  

   Sintomas associados com a infecção pelo coronavírus 
SARS-CoV-2 
  

   Os princípios básicos da higiene pessoal da pessoa idosa 
e do meio envolvente aquando o aumento do risco de infeção 
por um vírus 
  

   Reabilitação da pessoa idosa que tenha sido contagiada 
com o COVID-19. 
  

Resultados de Aprendizagem Esperados 

Depois de completar este módulo, irá saber: 
 

   Como proteger uma pessoa idosa de uma infecção ou 
outras doenças, incluindo infecções virais. 
  

   Como cuidar da higiene pessoal de uma pessoa idosa, 
especialmente durante uma epidemia viral 
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   Como cuidar da pessoa idosa durante o período que se 
encontra doente, devido a uma infeção viral e depois de os 
sintomas terem desaparecido 
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Infecção	Viral	
  

 
  
As pessoas idosas têm mais tendência a lidar com 
doenças crónicas que enfraquecem o seu sistema 
imunitário. Isto aumenta o risco de infecção viral. 
Vírus de mutação rápida são a causa mais comum de 
infecções respiratórias. 

  

As fontes principais de infecções virais 
respiratórias 

Os vírus que causam infecções respiratórias podem ser 
transmitidos através da via aérea ou através de contacto directo 
com uma pessoa doente. 
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Entre as causas mais comuns de infecções 
de respiratórias virais estão: 

   Influenza A (Gripe A) , Influenza B (Gripe B) viroses, 
  

   Metapneumovirus (MPV) 
  

   RSV – Vírus Respiratório sincicial 
  

   Vírus de parainfluenza (PIV) 
  

   Adenovirus (AdV) 
  

   Rynovirus (HRV A/B/C) 
  

   SARS-CoV-2 Coronavirus 
  
Para confirmar que o vírus atacou o trato respiratório, é 
necessário retirar uma amostra do nariz e outra da garganta. A 
recolha das mesmas serve para verificar a presença de um vírus 
específico e deve ser efectuada em condições laboratoriais. 
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Os sintomas mais característicos de uma 
infecção viral incluem: 

   sentimento de confusão 
  

   fraqueza 
  

   não se sentir bem 
  

   dor 
  

   garganta dorida 
  

   vermelhidão da garganta 
  

   aumento da temperatura 
  

   pingo no nariz 
  

   tosse 
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   arrepios 
  
Os sintomas mencionados acima são normalmente 
acompanhados por conjuntivites, náuseas ou vómitos. Se estes 
sintomas persistirem por mais de 3 dias, é recomendado procurar 
assistência médica para determinar a causa da infecção(ex: 
exclusão de bactérias no corpo). 
  

Viroses que causam gripe 

A gripe tende a ter um início rápido. Logo, no início, as pessoas 
têm febres maiores de 38 graus, assim como, calafrios, dores 
musculares, dores de cabeça, falta de apetite, fraqueza, e, 
também, garganta dorida e tosse seca. Na gripe, o corrimento 
nasal é um problema bastante moderado. Os sintomas de gripe, 
geralmente, duram até uma semana, mas a fraqueza e a tosse 
podem persistir por mais tempo. 

O tratamento comum é o isolamento da pessoa doente, descanso 
e ingerir uma quantidade grande de líquidos. Sintomaticamente, 
analgésicos assim como medicamentos para a febre e garganta 
podem ser usados. Tratamento para viroses também é possível, 
mas está mais limitado a casos mais graves ou a complicações 
resultantes da gripe. É importante não usar antibióticos para 
curar uma gripe. 
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Viroses que causam constipação 

Uma constipação tende a ser mais curta e suave que a gripe. 
Podendo ser causada por mais de 200 tipos de viroses, incluindo 
influenza e parainfluenza, rhinovirus, metapneumovirus, 
adenovírus ou RSV. 

Muitas pessoas são assintomáticas quando têm uma constipação, 
enquanto outras experienciam sintomas ligeiros. Os sintomas 
mais comuns incluem dor de cabeça e dores musculares, 
sentimento de mal estar geral, corrimento nasal severo, garganta 
dorida e tosse, que geralmente começa por ser seca e, mais tarde, 
pode ter expectoração. Esporadicamente, uma constipação pode 
ser acompanhada por uma febre ligeira com calafrios. 
Normalmente, o sintoma mais incomodativo é o corrimento 
nasal, acompanhado pela congestão nasal e perda de cheiro, 
assim como, secreções nasais a percorrer a garganta, que com o 
tempo se torna grossa e verde. 

Os sintomas geralmente desaparecem depois de 7-10 dias, com a 
tosse a durar mais tempo em alguns casos. Normalmente, os 
sintomas desaparecem espontaneamente com descanso. 
Sintomaticamente, podem ser utilizados analgésicos ( ex.: 
Paracetamol) e xarope para a tosse, assim como soluções de 
água do mar para o nariz. Medicamentos de Echinacea e zinco 
em doses superiores a 75mg podem, também, ser úteis. 

Nas constipações, é possível desenvolver infecções bacterianas 
que levam à inflamação dos seios paranasais, do ouvido médio 
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ou dos pulmões. No entanto, os antibióticos não devem ser 
usados preventivamente, pois não reduzem o risco de 
complicações.  

Casos graves de infecções virais 

As infecções virais não são sempre ligeiras. Em alguns casos, 
podem causar efeitos sérios. Por exemplo, RSV ou 
Metapneumovirus podem causar casos graves de pneumonia nas 
pessoas idosas com baixa imunidade. Isto resulta no aumento da 
falta de ar e apneia, enquanto inúmeras alterações aparecem no 
tecido pulmonar. 

O coronavírus SARS-CoV-2 também é um vírus que causa 
consequências severas e conduz a complicações perigosas e até 
à morte. 

As pessoas idosas, nem sempre têm os sintomas típicos da 
Covid-19, como por exemplo, febre, tosse seca e problemas 
respiratórios. Existem casos em que nenhum destes sintomas 
comuns aparecem, mas existem outros sintomas que podem 
indicar infecção pelo coronavírus. 

No caso de pessoas com idade mais elevada, comportamentos 
fora do comum podem ocorrer no estágio inicial da infecção por 
Covid-19, assim como, falta de apetite, dormir mais do que o 
normal, falta de orientação. Como resultado, as pessoas idosas 
podem ficar com tonturas e cair, deixar de falar ou perder a 
consciência. A razão para estas reações diferentes está 
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relacionada com as respostas específicas do sistema imunitário 
de cada indivíduo. A pessoa idosa pode reagir de forma 
diferente à infecção à medida que a idade avançada enfraquece o 
sistema imunitário. Segundo os médicos, uma resposta imune 
suprimida acontece com mais frequência no caso de um 
organismo envelhecido. Assim, a capacidade de regular a 
temperatura do corpo, e as doenças crónicas concomitantes 
podem ofuscar os sinais de infecção. Alguns idosos têm o 
reflexo de tosse alterado, por exemplo, como resultado de um 
acidente vascular cerebral ou problemas neurológicos. Também 
é importante lembrar que as pessoas com deficiências cognitivas 
não serão capazes de relatar os seus sintomas e mudanças no seu 
bem-estar geral. 

O risco de ignorar os primeiros sintomas de uma infecção por 
SARS-CoV-2 é o principal problema, resultante do curso 
incomum de infecção em idosos. Sem se aperceber da situação, 
uma pessoa idosa que está infectada pode continuar a espalhar o 
vírus. Outro problema, ainda mais sério, é que se os sintomas 
iniciais não forem descobertos cedo o suficiente, podem 
conduzir a sintomas e complicações mais graves. Se isto 
acontecer, a condição da pessoa idosa pode deteriorar-se mesmo 
antes de a pessoa receber atenção médica.  

Entre outros sintomas atípicos de uma 
infecção SARS-CoV-2 numa pessoa idosas 
podem incluir: 
 

   mudanças comportamentais 
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   alucinações 
  

   quedas 
  

   cansaço 
  

   apatia 
  

   pressão arterial baixa 
  

   dor ao engolir 
  

   desmaios 
  

   dor abdominal 
  

   diarreia, náuseas e vómitos 
  

   perda de paladar ou cheiro 
  
Deve-se ter em mente que alguns sintomas de infecção pelo 
coronavírus SARS-CoV-2, especialmente aqueles no grupo 
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atípico, ainda são considerados anedóticos. É necessário 
recolher e sistematizar dados sobre esses sintomas atípicos de 
uma infecção por coronavírus. 
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Prevenir	uma	infecção	viral	
  
 

 
Esta secção apresenta os princípios básicos que podem 
ajudar a prevenir ou a minimizar os riscos de uma 
infeção viral 

Evitar o contacto com pessoas 
infectadas 

Os vírus estão no ar. Assim sendo, basta um espirro para o vírus 
se mover de um organismo para outro. Para evitar isto, é 
recomendado evitar contacto com pessoas doentes ou pessoas 
que tenham sintomas que indiquem uma gripe ou uma infecção 
viral. 

Manter a distância social é importante no caso do vírus SARS-
CoV-2 que é particularmente perigoso para pessoas que sofrem 
de doenças respiratórias crónicas, doenças cardiovasculares, 
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diabetes ou com problemas imunitários, assim como, pessoas 
idosas no geral. É necessário minimizar o contacto com pessoas 
que podem estar doentes, mas assintomáticas. Para reduzir o 
risco de infecção, é recomendado manter uma distância de 1,5 
metros ou mais de outras pessoas. 

Adicionalmente, é importante limitar o número de vezes que se 
sai de casa ( especialmente durante os períodos onde o número 
de infeções está a aumentar). É vital assegurar se a pessoa idosa 
continua a realizar tratamentos e a tomar a medicação 
recomendadas pelo médico- é importante ter no mínimo um 
stock de duas semanas da prescrição e medicamentos de venda 
livre. 

As pessoas idosas não devem deixar de tomar os medicamentos 
à hora certa nem de efetuar check-ups regulares. A melhor 
solução é que o cuidador ou outra pessoa que viva no 
apartamento com a pessoa idosa, a possa ajudar a obter 
recomendações médicas pelo telemóvel ou receber receitas 
digitais, para que não precisem de ir à clínica pessoalmente.  

Máscaras protetoras 

Até certo ponto, usar uma máscara protetora no rosto pode 
proteger as pessoas idosas do vírus que circula no ar. Esta ação 
destina-se a limitar a propagação do vírus, em particular em 
locais públicos, principalmente devido ao possível contacto com 
uma pessoa infectada que desconhece a infecção. 
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Certifique-se de remover a máscara de forma adequada, sem 
tocar no rosto e substituí-la tão frequentemente como é 
recomendado pelo fabricante.  

Higiene adequada das mãos 

A higiene das mãos é um aspeto muito importante na prevenção 
de infecções virais. Sítios como lojas, meios de transporte e 
igrejas são focos de vírus. Um grande número de pessoas no 
mesmo espaço aumenta a possível transmissão do vírus. 

Também é importante relembrar que tem que lavar as mãos 
antes de comer. Para além disso, é recomendado que evite tocar 
nas membranas mucosas ( boca, olhos, nariz) com as mãos 
sujas. 

 
As mãos devem ser lavadas regularmente e de forma 
adequada (ver a secção: higiene das mãos). Isto pode ser feito 
usando água e sabão (tanto regular como um antibacteriano) 
ou ainda, usando gel antibacteriano. 

Uso de vitaminas 

Se tomada regularmente, a vitamina C (mesmo em pequenas 
doses, por exemplo, 200mg por dia) fornece uma boa proteção 
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contra o desenvolvimento de uma infecção. A vitamina C 
estimula o sistema imunitário para combater viroses. Se a 
infecção já ocorreu, tomar vitamina C vai aliviar os sintomas e a 
infecção torna-se menos severa. Da mesma forma, o sistema 
imunitário é estimulado pela toma de vitamina D. 

Descobre mais sobre suplementação vitamina no Módulo 
“Nutrição da pessoa idosa”.ß  

Vacinação 

As vacinas são uma das medidas mais usadas para prevenir as 
infecções virais ou para garantir sintomas mais ligeiros da 
doença em caso de infecção. As vacinas contra a gripe já se 
usam há muitos anos. Com base nas mutações do vírus da gripe 
já existentes e nas hipóteses formadas, novas vacinas contra a 
gripe são desenvolvidas todos os anos. 

Todas as vacinas antivirais são voluntárias. São recomendadas 
para grupos mais vulneráveis. Estes grupos incluem a população 
idosa. A ordem para a administração de uma vacina antiviral é 
dada por um clínico geral. 
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Lavagem	das	mãos	e	

desinfecção	
  

 

“Mãe, sempre que lavo as mãos metade dos germes continuam presentes. 
Mesmo que lave as mãos mil vezes, alguns germes ainda permanecerão. 

Provado, matematicamente.” 
  
 
De acordo com os estudos, a lavagem adequada das 
mãos e a sua higiene reduz o risco de infeção e de 
doença em metade. A Organização Mundial de 
Saúde(OMS) defende que a melhor forma de prevenir a 
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propagação de doenças é lavar as mãos com água e 
sabão. O efeito ideal será alcançado ao lavar as mãos 
durante 30 segundos, usando sabão antibacteriano ou 
líquido de desinfecção. 

  
As mãos devem ser lavadas 5-7 vezes por dia, especialmente 
depois de ir à casa de banho, depois de ter contacto com 
animais, assim como, antes e depois de preparar refeições. Os 
germes presentes nas mãos podem entrar no trato digestivo 
como resultado de colocar os dedos na boca, inserir objetivos do 
dia-a-dia (ex. caneta) na boca ou através de comida 
contaminada. Já é suficiente as vezes que tocamos na área do 
nariz, boca ou olhos inconscientemente com as mãos sujas para 
que germes e vírus entrem no nosso sistema.  

Lavar as mãos – passo a passo	

 
 
Molhe	as	mãos	com	água	
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Aplique	sabão	suficiente	para	cobrir	toda	a	superfície	das	mãos	
	

 
	

Esfregue	as	mãos,	palma	com	palma	
	

 
	

Palma	direita	sobre	o	dorso	esquerdo	com	dedos	entrelaçados	
e	vice-versa	
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Palma	com	palma	com	os	dedos	entrelaçados	
	

 
 
Dorso	dos	dedos	para	as	palmas	opostas	com	os	dedos	entrelaçados	
	

 
 
Fricção	rotacional	do	polegar	esquerdo	na	palma	da	mão	
direita	e	vice-versa	
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Fricção	rotacional,	para	trás	e	para	a	frente	com	os	dedos	
fechados	da	mão	direita	na	palma	esquerda	e	vice-versa	
	

 
 

Tire	o	sabonete	com	água	
	

 
 

Seque	bem	as	mãos	com	uma	única	toalha	de	uso	
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Use	a	toalha	para	desligar	a	torneira	

 

 
 
A	suas	mãos	estão	seguras	agora	
 
Fonte: Organização Mundial de Saúde. Como lavar as mãos?   
  

 
Desinfecção 

Os vírus podem persistir em diferentes superfícies, e daí ser 
propagados para outros sítios ou infectar uma pessoa- basta 
tocar num sítio infectado, e depois tocar na boca, nariz, olhos. 
Vale a pena lembrar sobre a desinfecção regular de pegas e 
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outros objetos do quotidiano, como teclados de computador ou 
telemóvel. 

  Lembre-se: 

Cada vez que uma pessoa toca num puxador de uma porta, 
notas, moedas ou corrimãos em locais públicos (p. ex., 
transportes públicos), as suas mãos estão em contacto com 
10,000 a 100,000 células microbiais. Apenas meio minuto de 
lavagem completa das mãos é suficiente para limpar as nossas 
mãos de cerca de 90% das bactérias. 

Além disso, é importante desinfetar o apartamento onde a 
pessoa idosa vive. 

Arejar o apartamento 

Arejar o apartamento ajuda a livrarmos-nos de vírus e outros 
poluentes que andam no ar. Este é um dos métodos mais simples 
e eficazes para limpar o ar do apartamento. Para este propósito, 
é suficiente abrir a janela por uns minutos (a pessoa idosa 
durante este tempo deve estar noutro quarto).Esta forma é muito 
mais eficaz do que deixar a janela aberta por um longo período 
de tempo. Adicionalmente, arejar a casa tem um efeito benéfico 
na condição das membranas mucosas, que são uma das barreiras 
protetoras do corpo. 
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Zonas da casa que necessitam de 
especial cuidado 

Os locais em que se toca mais vezes, devem ser desinfetados 
com maior frequência. Isto inclui as maçanetas da porta da 
frente e as do interior do apartamento. Limpar as maçanetas das 
portas, interruptores de luz, auriculares intercomunicadores, 
maçanetas dos armários comandos, interruptores e botões para 
todos os aparelhos domésticos, telefones, assim como chaves de 
uma forma cuidadosa. 

Para neutralizar completamente os microrganismos patogénicos, 
vale a pena usar produtos de limpeza com cloro e aqueles à base 
de álcool etílico, de preferência com mais de 60% de teor de 
etanol. 

Também pode utilizar óleos essenciais com propriedades 
antivirais, p. ex., chá, eucalipto ou óleo de tomilho, que podem 
ser adquiridos numa farmácia. Os óleos podem ser usados como 
suporte para líquidos à base de álcool ou sabão. 
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Reabilitação	depois	do	

COVID-19  
 

 

O atual conhecimento médico sobre a Covid-19 indica 
que depois de uma pessoa ter sido infectada com 
Covid-19 pode necessitar de um longo período de 
reabilitação até ficar completamente recuperada. 

Nas pessoas que já tiveram a doença, é 
possível reparar: 

   fraqueza geral no corpo 
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   problemas respiratórios 
  

   enfraquecimento dos músculos 
  

   mobilidade torácica reduzida 
  

   respiração superficial 
  

   eficácia do organismo reduzida 
  

   falta de força 
  

   aumento do cansaço durante a atividade física 
  

E nos casos mais graves: 

   problemas em se movimentar pela casa 
  

   falta de equilíbrio e coordenação 
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Todos estes efeitos são, geralmente, 
causados por: 

   falta de capacidade para sair de casa 
  

   um estilo de vida sedentário durante a quarentena 
  

   falta de equipamento para realizar atividade física em 
casa 
  

   reduzido desempenho pulmonar devido à doença 
  

   reduzido nível de oxigénio no corpo 
  

   doença relacionada com o stress 
  
  
Como indicado pelos especialistas, um dos elementos-chave na 
prevenção destes problemas é uma reabilitação adequada após 
doença associada com o Covid-19. Se notar alguns destes 
sintomas na pessoa idosa que está a cuidar, consulte um médico 
para recomendações assim como para tratamento futuro. 

A Organização Mundial de Saúde desenvolveu um guia especial 
denominado “Suporte à Reabilitação: Autogestão depois de 
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doenças relacionadas com o Covid-19”. A publicação fornece 
conselhos sobre o que fazer quando se trata de sintomas que 
aparecem após uma doença relacionada com a COVID-19 que 
dificultam o funcionamento do corpo, e que exercícios devem 
ser realizados por uma pessoa que tenha sido infectada pela 
COVID-19 e tenha tido necessidade de obter tratamento 
hospitalar. 

A publicação descreve exercícios de reabilitação que podem ser 
feitos, autonomamente, em casa: desde aquecimento, exercícios 
de fitness, alongamentos e exercícios de relaxamentos. Com o 
uso de fotografias, os autores do guia também demonstram 
como lidar com a falta de ar e as posições corretas de colocação 
do corpo para regular a respiração. 

Adicionalmente, a publicação fornece conselhos sobre a 
ingestão de alimentos e líquidos, bem como sobre a deglutição, 
especialmente para aqueles que foram ventilados artificialmente, 
usando um tubo de intubação durante o tratamento hospitalar. 
Essas pessoas podem ter dificuldade em engolir alimentos 
sólidos e líquidos, como resultado do enfraquecimento dos 
músculos responsáveis pela deglutição. 

O guia também irá mostrar-lhe como lidar com as dificuldades 
em manter a concentração, memória, pensamento lógico, stress e 
atividades diárias. 
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Lembre-se que a reabilitação após uma doença associada à 
Covid-19, especialmente no caso dos idosos, deve ser feita de 
forma cuidadosa e consciente, e deve ser acompanhada por 
um médico. 

A base da reabilitação profissional após infecção por Covid-19 
envolve exercícios gerais conduzidos individualmente, de 
preferência por um fisioterapeuta. Isto permite que seja possível 
modificar o programa de reabilitação e adaptá-lo à pessoa. O 
tipo e a intensidade dos exercícios são determinados depois de 
uma exame médico e fisioterapêutico. Um elemento importante 
da reabilitação depois do Covid-19 são os exercícios 
respiratórios, nos quais a pessoa aprende a respirar de forma 
apropriada. Para as pessoas que se queixam de dor 
osteoarticulares ou complicações relacionadas com os membros, 
é necessário implementar procedimentos fisioterapêuticos. Os 
terapeutas, também, preparam várias atividades que melhoram a 
memória e a concentração. A aplicação sistemática das 
recomendações acima indicadas possibilitam uma recuperação 
total. 
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Primeiros	Socorros	
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Introdução	

As pessoas idosas podem sofrer de inúmeras doenças, 
cujos sintomas se podem agravar a qualquer momento. 
Neste sentido, sintomas preocupantes e deterioração 
repentina da saúde podem acontecer de forma 
inesperada na vida de uma pessoa idosa. 

Em situações como estas, é importante agir imediatamente, para 
ajudar a pessoa idosa e garantir que o estado de saúde não piore 
ainda mais. Face a isto, é importante destacar que nem sempre 
poderemos ajudar sozinhos alguém que sofre com problemas de 
saúde. Há situações em que é extremamente necessário ligar a 
um especialista e pedir assistência médica. 

As seguintes situações são emergências relacionadas com o 
agravamento do estado de saúde da pessoa idosa; em primeiro 
lugar, devemos tentar ajudá-las, mas devemos de seguida 
contactar um médico ou os serviços de urgência: diminuição do 
nível de açúcar no sangue no caso de a pessoa ser diabética, um 
pico de pressão, dor intensa (ex.: em pessoas com cancro), falta 
de ar intensa em pessoas que sofrem de doenças respiratórias 
crónicas. 

O segundo grupo de situações relacionadas com o agravamento 
da saúde dos idosos inclui: febre, diarreia, tosse, prisão de 
ventre, falta de ar, problemas urinários, perda de apetite ou 
deterioração do bem-estar geral. Estes sintomas não devem ser 
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subestimados e tentar o tratá-los em casa pode causar efeitos 
negativos. Apesar de não serem sintomas fatais, contacte o 
médico para definir o tratamento adequado. 

Adicionalmente, existem sintomas que requerem contacto 
urgente com um médico e, nestes casos, é necessário chamar 
uma ambulância. Estes incluem os seguintes: dor no peito ou 
outro tipo de dor severa, falta de ar intensa, hemorragias, 
convulsões, problemas súbitos de visão, audição ou fala, inchaço 
das extremidades, incapacidade de se mover ou falta de 
sensibilidade de um lado ou na parte inferior do corpo, lesões 
(e.x. fracturas, luxações), queimaduras, overdose de drogas ou 
outras substâncias, perda de consciência, choque elétrico e 
intoxicação alimentar 

É também necessário que chame uma ambulância se não 
conseguir identificar os sintomas e a categoria dos mesmos. 
Qualquer erro pode ter consequências negativas, incluindo a 
morte da pessoa que cuida.  
  

Objetivos de Aprendizagem 

Neste módulo irá aprender: 
 

   Como lidar com a deterioração repentina da saúde de 
uma pessoa idosa, causada por inúmeros fatores. 
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   Como prevenir complicações associadas à falta de 
mobilidade de uma pessoa idosa. 
 
  

Resultados de Aprendizagem Esperados 

Depois de completar este módulo, será capaz de: 
 

   Prestar primeiros socorros a uma pessoa idosa em coma 
diabético ou em caso de suspeita de ataque cardíaco. 
  

   Lidar com fraturas, prisão de ventre e outras situações de 
emergência relacionadas com o agravamento do estado de saúde 
de uma pessoa idosa. 
  

   Prevenir queimaduras e escaras, e lidar com os 
respetivos sintomas. 
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Coma	Diabético	

	

 
  

A diabetes é uma das doenças mais comuns na idade 
idosa. Se uma pessoa com diabetes tem uma queda 
acentuada do nível de açúcar no sangue (ex: devido a 
saltar uma refeição ou a fazer um grande esforço 
físico), tal pode conduzir a um coma diabético. 

Os sintomas deste são transpiração excessiva, fraqueza, falta de 
ar e tremores nos músculos.  
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Numa situação destas: 
 

   Se a pessoa idosa estiver consciente, coloque dois cubos 
de açúcar debaixo da sua língua ou dê-lhe água com açúcar. 
  

   Se a pessoa idosa estiver inconsciente, coloque-a numa 
posição segura e cubra-a com um cobertor ou casaco para que o 
seu corpo não arrefeça.  

 
Em	ambos	os	casos,	é	necessário	chamar	uma	

ambulância. 

	
Posição de recuperação 

Se a pessoa estiver inconsciente, mas a respirar, e não apresentar 
outros sintomas considerados fatais, coloque-a numa posição de 
recuperação. 

Colocar a pessoa numa posição segura irá assegurar a patência 
do tracto respiratório. Além disso, irá assegurar que o vómito ou 
outros líquidos não causem asfixia. 
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Source: MIS Foundation 

Para colocar a pessoa na posição de 
recuperação, siga os seguintes passos: 

   Com a pessoa deitada no chão, ajoelhe-se ao lado dela. 
  

   Estique o braço mais próximo de você no ângulo direito 
do corpo, com a palma para cima. 
  

   Segure o outro braço e dobre-o para que a parte de trás da 
mão repouse na bochecha mais próxima, e segure-o naquele 
lugar. 



	

	250	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		

and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

   Use sua mão livre para dobrar o joelho da pessoa num 
ângulo reto. 
  

   Cuidadosamente, vire a pessoa para o lado, puxando o 
joelho dobrado. 
  

   O braço dobrado da pessoa deve suportar a cabeça e o 
braço esticado irá impedi-lo de mover a pessoa longe demais. 
  

   Assegure-se que a perna dobrada está no ângulo certo. 
  

   Abra as vias aéreas, inclinando suavemente a cabeça da 
pessoa para trás e levantando o queixo. 
  

   Assegure-se que não existe nada a bloquear as vias 
aéreas. 
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Ataque	Cardíaco	
  
 

 
  

Os sintomas de um ataque cardíaco incluem dor aguda 
na área do esterno, suores frios, pele pálida, assim 
como náuseas e vómitos. 

Se suspeita de ataque cardíaco: 

   Coloque a pessoa numa posição semi-sentada, para que as 
suas costas estejam apoiadas em algo estável. 
  

   Verique os sinais vitais e alargue a roupa, especialmente 
debaixo do pescoço. 
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   Se a pessoa tiver mediação para o coração, ajude-a a 
tomá-la. 
  

   Chame ajuda médica e, de seguida, cuide do conforto 
mental e físico da pessoa idosa.  

 

  
 
É importante lembrar que cada minuto é importante no 
caso de suspeita de ataque cardíaco. Chame um médico 
o mais rápido possível. Quanto mais cedo a pessoa 
receber assistência médica, menores serão os danos no 
coração. 

 

  

  



	

	253	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		

and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

Quedas	e	Fraturas	
  
 

 
  

Na idade idosa, as quedas e fraturas nos ossos são um 
problema sério. As quedas ocorrem, na sua maioria, ao 
realizar tarefas básicas do dia-a-dia, ex.: ao levantar-se, 
ao sentar-se, dobrar-se ou a andar. No caso de uma 
pessoa idosa, mesmo uma pequena queda pode ter 
várias consequências negativas, incluindo fraturas, que 
podem exigir um período de recuperação muito longo. 

  
As causas das quedas nesta faixa etária podem ser divididas em 
dois grupos principais: quedas internas e externas. 
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Quedas internas 

Quedas internas estão associadas às chamadas mudanças 
causadas pelo envelhecimento, ou seja, processos atróficos 
causados pelo envelhecimento de todos os sistemas do corpo. 
Tal conduz a uma resposta mais lenta do sistema nervoso aos 
estímulos, enfraquecimento dos músculos, problemas de 
equilíbrio, doenças circulatórias, deterioração da visão e audição 
ou diminuição da capacidade de coordenação dos movimentos. 
Além disso, o funcionamento do organismo envelhecido é 
afetado por doenças que acompanham o envelhecimento, por 
exemplo, doenças cardiovasculares, neurológicas (Parkinson, 
acidente vascular-cerebral), metabólicas (diabetes, osteoporose) 
ou doenças dos membros (alterações degenerativas, 
deformações após lesões anteriores). 

As pessoas idosas podem, também, sofrer de alguma doença 
mental como demência, depressão ou ansiedade. Contudo, a 
medicação para estas doenças pode ter efeitos secundários como 
tonturas, dificuldades em concentração ou aumento da pressão 
do sangue, o que, em vários casos, tem uma influência negativa 
no bem-estar geral. Todos estes fatores influenciam a forma 
como as pessoas mais idosas se movimentam, aumentando o 
risco de quedas.  

Quedas externas 

As causas das quedas externas incluem todos os tipos de fatores 
externos presentes no ambiente que dificultam a movimentação 
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da pessoa idosa, ex.: chão escorregadio, tapetes que se movem, 
escadas, degraus demasiado altos, falta de locais de apoio dentro 
de casa ou nos meios de transporte, luz inadequada ou más 
condições meteorológicas (neve, gelo nos pavimentos). 
  

Consequências das quedas 

Entre os efeitos mais comuns das quedas das pessoas idosas, 
estão os hematomas, pisaduras, distensões musculares, fraturas 
dos ossos, lesões cranianas (concussões, hemorragias 
intracranianas), cujos sintomas se manifestam, por vezes, apenas 
algum tempo depois de o próprio acidente ter ocorrido. 

É importante, também, mencionar a síndrome pós-queda, que 
resulta no medo de sofrer outra queda, e, consequentemente, na 
limitação da atividade motora diária, a fim de minimizar a 
probabilidade de que ela aconteça novamente. Prejudica 
significativamente o funcionamento dos sistemas respiratório e 
circulatório, dos órgãos e da saúde mental dos idosos, que já 
estão limitados pelas mudanças do envelhecimento, o que leva 
diretamente à deterioração da qualidade de vida. 

Os tipos mais comuns de fraturas que resultam de quedas são 
aquelas que ocorrem no fêmur, úmero e no antebraço, logo 
acima do pulso. Fraturas nas vértebras e costelas tendem a 
acontecer com menos frequência. 
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As fraturas mais perigosas para as pessoas idosas são as das 
extremidades inferiores (mesmo as menos complicadas), pois 
podem causar muitas complicações. Tal deve-se sobretudo à 
necessidade de imobilização, que pode levar a efeitos 
secundários muito sérios, ex.: pneumonia, distúrbios 
circulatórios periféricos, trombose venosa profunda, distúrbios 
de pressão, infecções urinárias, distúrbios intestinais (prisão de 
ventre), agravamento da osteoporose, atrofia muscular, etc. 

A duração da imobilização depende, principalmente, do 
tratamento. Quanto mais longo for, mais efeitos secundários 
pode causar. A condição da pessoa idosa nem sempre permite 
intervenção cirúrgica, o que aumenta, significativamente, o 
tempo que a pessoa necessita de ficar em repouso e, no pior dos 
cenários, pode levar à morte. 
  

Como proteger a pessoa idosa das 
fraturas? 

Prevenção 

Prevenir as quedas da pessoa idosa – para este propósito, é 
necessário observar as imediações do local onde a pessoa se 
encontra, por exemplo, o seu apartamento. A instalação de 
barras de apoio (principalmente na casa de banho) e de tapetes 
antiderrapantes irá facilitar as funções da pessoa idosa. 
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Calçado adequado 

O calçado que a pessoa usa para andar – deve ser leve, equipado 
com solas antiderrapantes e adaptado da melhor forma possível 
às deformações do pé da pessoa. Além disso, deve garantir que o 
calcanhar está estabilizado.  

Equipamento 

Em certos casos, é necessário escolher um equipamento de apoio 
que ajude a pessoa idosa a mover-se com mais facilidade: 
bengala, canadianas e andarilhos.  

Tratamento preventivo 

Se a pessoa tiver notado uma deterioração da sua saúde em 
geral, é importante consultar um médico que indique um 
tratamento adequado ou que modifique as doses da medicação 
que a pessoa já toma.  

Fisioprofilaxia 

Um trabalho sistemático na condição física da pessoa idosa 
ajuda-a no seu quotidiano, contribui para que seja mais 
independente e minimiza o risco de queda. Um conjunto de 
exercícios apropriados deve ser desenvolvido por um 
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fisioterapeuta. O programa de exercícios deve incluir exercícios 
destinados a uma mobilidade adequada das articulações e à 
flexibilidade dos tecidos circundantes, força muscular, 
equilíbrio, coordenação e um bom desempenho físico no geral.  

 
	

Como	proceder	em	caso	de	fratura	de	um	membro	

inferior	ou	superior	de	uma	pessoa	idosa? 

   Não ajuste ou mova o membro de forma bruta de modo a 
não agravar a lesão. 
  

   Imobilize o membro nas duas articulações em torno da 
fratura – ex.: se suspeitar que a fratura é na tíbia, a perna precisa 
de ser imobilizada desde o tornozelo até ao joelho. 
  

   Não dê à pessoa nada para comer ou beber. 
  

   Cubra a pessoa com um cobertor ou casaco. 
  

   Chame uma ambulância imediatamente. 
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Desmaio	e	perda	de	

consciência	
  
 

 
  

Desmaio 

As pessoas idosas que sofrem de doenças cardiovasculares, que 
tomam medicação para os diabetes, que têm condições 
cardíacas, assim como, aquelas que têm problemas de nutrição 
ou hidratação têm maior risco de desmaiar. 

Os sintomas mais comuns que precedem os desmaios são: 
fraqueza, visão turva, tonturas, palidez e pele fria. 
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Nestas situações, deve seguir os seguintes 
passos: 

   Coloque a pessoa idosa de costas e coloque os seus 
membros um pouco acima do tronco. 
  

   Alargue as roupas da pessoa e garanta que recebe ar 
fresco. 
  

   Meça a pressão arterial da pessoa e o seu nível de açúcar 
no sangue para ver se está demasiado baixo (dependendo da 
condição de que a pessoa sofre). 
  

   Contacte um médico.  
  

Perder a consciência 

Se a pessoa idosa perder a consciência, não reagir a estímulos, 
ou começar a ter convulsões, pode estar a sofrer uma paragem 
respiratória ou circulatória. 

Independentemente da causa, a perda de consciência é sempre 
uma situação que coloca em risco a vida da pessoa e, por isso, é 
necessário chamar uma ambulância o mais rápido possível. 
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Nestas situações, deverá proceder da 
seguinte forma: 

   Coloque a pessoa idosa deitada com as costas voltadas 
para o solo. 
  

   Incline a sua cabeça para trás para desobstruir as vias 
respiratórias. 
  

   Se a pessoa não necessitar de uma massagem cardíaca, 
será suficiente colocá-la na posição de recuperação. 
  

   Remova quaisquer objetos ou dentaduras da boca da 
pessoa idosa. 
  

   Ao observar o peito, verifique se a pessoa está a respirar. 
Se não estiver, bloqueie o nariz da pessoa idosa e respire para 
dentro da sua boca. 
  

  Como	verificar	o	ritmo	cardíaco	de	uma	
pessoa	inconsciente? 
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Método 1 
 
Verifique o ritmo cardíaco da pessoa ao pressionar, com dois 
dedos, a artéria carótida. 
 
Método 2 
 
Coloque o seu dedo indicador e o dedo médio no pulso da 
pessoa, junto à base do polegar. Usando um relógio que tenha 
um cronómetro, conte quantas batidas consegue sentir por 
minuto, ou conte-as durante 30 segundos e multiplique por 2. 
 
Se não sentir o pulso, deve começar a massagem cardíaca, 
colocando a sua mão a 1/3 do osso esterno e pressionando o 
peito para baixo . A compressão deve ser de 4-5 cm de 
profundidade, mantendo a proporção de 2 respirações para 30 
compressões. Continue a realizar a massagem até a 
ambulância chegar ou a pessoa recuperar a consciência. 
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Convulsões	
  
 

 
  

Os sintomas de convulsão podem ser facilmente 
confundidos com sintomas de outras condições, desde 
demência até acidente cardio-vascular. Esta confusão 
pode criar dificuldades em agir corretamente. Assim 
sendo, é importante que aprenda o que fazer quando a 
pessoa idosa tiver um ataque epilético, o que fazer após 
o mesmo e quais são os sintomas que as pessoas idosas 
podem apresentar. Aprender apenas algumas 
precauções simples podem literalmente salvar a vida de 
alguém no futuro. 
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Causas das convulsões nas pessoas idosas 

Existem alguns fatores que podem causar convulsões às pessoas 
idosas. Porém, as convulsões mais frequentes são causadas pela 
epilepsia. Como os fatores de risco de epilepsia estão 
relacionados com as doenças que afetam as funções do cérebro, 
acidentes cardiovasculares e danos cerebrais, as pessoas tendem 
a desenvolvê-la com a idade. 

A causa de convulsões nos pacientes mais idosos é, 
normalmente, a epilepsia; contudo, vale a pena mencionar que 
os ataques epiléticos podem resultar de vários fatores. Por 
exemplo, uma convulsão não epiléptica pode ser causada por 
uma condição física ou stress e manifestar-se através dos 
mesmos sintomas que um ataque epilético. Mas como é que as 
convulsões se manifestam? 
  

Tipos de Convulsões 

As convulsões são um distúrbio elétrico no cérebro. 

Os tipos de convulsões que as pessoas idosas sofrem dependem 
do local no cérebro onde ocorre o distúrbio. Por exemplo, uma 
convulsão geral cobre toda a atividade elétrica do cérebro. Isso 
pode levar a convulsões, quedas, espasmos inesperados e perda 
de consciência ou a capacidade de falar. Até mesmo a respiração 
pode parar por alguns momentos. 
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Outras vezes, a atividade elétrica está concentrada em apenas 
uma área do cérebro, levando àquilo que se chama convulsão 
parcial. Este tipo de convulsão é o mais comum nas pessoas 
mais idosas. Alguém que tem uma convulsão parcial complexa 
muitas vezes parece estar confuso, olha fixamente para um 
ponto, balbucia ou repete as mesmas ações como se fossem 
sonâmbulos. Tal como acontece com a demência, um ambiente 
familiar pode parecer estranho para a pessoa. Estes eventos são 
muitas vezes ignorados por um certo período de tempo, pois as 
pessoas não se lembram que sofreram de convulsões parciais. 

A convulsão generalizada é normalmente caracterizada pelo 
facto de o corpo da pessoa endurecer e começar a tremer de uma 
forma incomum. Mas é importante entender que os ataques 
epilépticos em pessoas idosas nem sempre causam esses 
sintomas. Às vezes, uma pessoa que tem um ataque epiléptico 
simplesmente cai, como se de repente perdesse a consciência. 
  

Como ajudar a pessoa idosa no caso de 
uma convulsão? 

Quando alguém sofre uma convulsão, pode não conseguir falar, 
mas ser capaz de responder a pedidos simples. Os sintomas de 
uma convulsão normalmente desaparecem em três minutos, 
apesar da pessoa poder ficar inconsciente até 1 hora. No fim da 
convulsão, a pessoa idosa tende a experienciar a perda de 
controlo sobre a sua bexiga ou uma transpiração excessiva. 
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O procedimento nesta situação é o 
seguinte: 

   Se a pessoa estiver a ter um ataque epilético pela primeira 
vez, é necessário que chame um médico imediatamente. 
  

   Se a pessoa já tiver sido diagnosticada com epilepsia e 
sofrer convulsões regularmente, o médico pode aconselhar a 
esperar três minutos antes de chamar assistência médica. 
   

Até a assistência médica chegar, é possível 
ajudar a pessoa da seguinte forma: 

   Proteja a cabeça da pessoa idosa, segurando-a com as 
suas mãos. 
  

   Desobstrua as vias respiratórias da pessoa. 
  

   Não insira nada na sua boca. 
  

   Depois da convulsão parar, verifique se existem mazelas. 
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Irritação	
  
 

 
  

Nas pessoas idosas, irritações podem aparecer em 
qualquer área do corpo. No entanto, as zonas mais 
suscetíveis são aquelas que estão mais expostas à 
humidade e são mantidas quentes, como zonas que 
entram em contacto com a urina (no caso das pessoas 
que sofrem incontinência), transpiração (axilas, pés, 
dobras de pele), secreções (à volta da boca, pescoço, 
por exemplo, nas pessoas que sofrem de paralisia facial 
– em que a saliva escorregue pela boca). Nas pessoas 
obesas, as irritações aparecem entre as dobras da pele. 
Nas mulheres com peito grande que não usam soutien, 
irritações cutâneas podem surgir debaixo do peito. 
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Os primeiros sintomas de irritação 
incluem: 

   Vermelhidão, inchaço. 
  

   Fluídos oleosos na superfície da zona irritada. 
  

   Ardor e/ou comichão, dor. 
  

   Áreas afetadas pela irritação estão expostas a bactérias 
e/ou infeções fúngicas. 
  
  

Formas de prevenir a irritação: 

   Cuidar diariamente da higiene pessoal da pessoa idosa e 
ter atenção às suas necessidades especiais. 
  

   Se a pessoa tiver a roupa de cama ou roupa interior 
húmida (transpiração causada, por exemplo, pela febre, dor, 
stress, distúrbios hormonais). 
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   Quando mudar as fraldas, use dispositivos que possam 
aumentar o conforto da pessoa. 
  

   Tenha atenção às secreções (ex. saliva) que se acumulam 
na pele ou membranas mucosas. 
  

   Seque bem a pele da pessoa idosa, especialmente nos 
sítios onde as superfícies entram em contato (dobras da pele). 
  

   Garanta que a pessoa idosa usa roupa interior folgada e 
feita de tecidos naturais. 
  

   Monitorize regularmente as áreas particularmente 
vulneráveis à irritação: a área do corpo sob os seis, abdómen, 
entre as nádegas, em torno da virilha, axilas, o lado interno da 
coxa. 
  

   Troque frequentemente, e com cuidado, as fraldas da 
pessoa idosa – mude-as quando estão cheias, num mínimo de 2 
vezes por dia, e sempre após as fezes. 
  

   Areje o quarto da pessoa idosa. 
  

   Aplique cremes de proteção para assegurar a prevenção 
eficaz contra a irritação (ex: cremes com zinco ou pó de talco). 
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Se a irritação ocorrer: 

   Recorra às medidas de prevenção descritas acima. 
  

   Assegure Check-up médicos regulares e tratamentos 
urgentes em caso de necessidade. 
  

   Deixe as zonas irritadas arejar (deixe a pele respirar). 
  
  
Se a irritação aparecer entre as dobras da pele, separe-as com 
gaze. Se as áreas debaixo do peito desenvolverem irritação, 
precisa de protegê-las com gaze e assegurar-se que a pessoa usa 
soutien (ajuste as alças para que o peito tenha o suporte 
adequado). 
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Sangramento	Nasal	
  
 

 
  

O sangramento nasal é uma aflição comum. No 
entanto, por vezes, pode ser sintoma de uma doença. O 
sangramento nasal manifesta-se pelo vazamento de 
sangue do sistema vascular. 

O nariz é constituído por músculo, cartilagem e partes de pele. 
Além disso, está dividido em duas cavidades nasais, nas quais 
existe uma membrana mucosa que desempenha as suas próprias 
funções. A temperatura do ar que entra no nariz pode alcançar os 
32-34 graus, pois o nariz é muito vascularizado. O sangue que 
circula através dos vasos sanguíneos dilatados no nariz funciona 
como uma espécie de radiador. O ar que entra na cavidade nasal 
também é limpo, pois quaisquer impurezas que se estabeleçam 
na entrada do nariz são movidas para a garganta, graças às 
pestanas e à saliva.  
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Existem várias causas para o sangramento 
nasal: 

   Hipertensão. 
  

   Doenças infecciosas com febre. 
  

   Problemas hemorrágicos congénitos (hemofilia e doenças 
relacionadas, trombocitopenia) ou adquiridos (danos no fígado, 
trombocitopenia adquirida). 
  

   Deformação do septo nasal, lesão no nariz. 
  

   Exposição excessiva à luz solar ou sobreaquecimento do 
corpo. 
  

   Esforço físico. 
  

   Aterosclerose. 
  

   Outras condições (ex. cancro, inflamação da membrana 
mucosa, corpos estranhos na cavidade, etc). 
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   Vascularização nasal, que começa nas artérias carótidas 
internas e externas.  

O procedimento em caso de sangramento 
nasal é o seguinte: 

   Peça à pessoa para se sentar com a cabeça ligeiramente 
inclinada para a frente. 
  

   A pessoa deve respirar pela boca. 
  

   Coloque uma compressa fria no pescoço e na testa da 
pessoa (por exemplo, uma toalha molhada com água fria ou com 
cubos de gelo). 
  

   Coloque uma gaze ou um lenço no nariz da pessoa, 
pressione a narina que está a sangrar e mantenha a pressão 
durante 10 minutos. 
  

   Se o sangramento nasal for severo e continuar depois 
destes procedimentos (com uma duração superior a 15-20 
minutos) ou se, paralelamente, tiver ocorrido uma lesão na 
cabeça ou no pescoço, ou uma perda de consciência, chame uma 
ambulância. 
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Como prevenir as hemorragias nasais? 

   Mantenha a mucosa nasal humedecida (particularmente 
durante o Outono e Inverno). Podem ser utilizados 
humidificadores de ar para este fim. 
  

   Evitar mexer no nariz, pois o movimento pode conduzir a 
microtrauma e sangramento. 
  

   Se a pessoa está a usar medicamentos para a constrição 
das mucosas, é necessário lembrar que não é aconselhado usar 
este tipo de medicamento por mais de 5 dias, pois pode interferir 
com o fluxo adequado de ar e com a sua purificação, 
danificando a mucosa. É mais seguro usar uma solução de água 
salina, que hidrata suavemente as membranas mucosas e pode 
ser usada por longos períodos de tempo. 
  

   Todas as causas de sangramento nasal (especialmente as 
mais intensas) devem ser analisadas por um médico. 
  

   Registe as medições de pressão se a pessoa tiver 
problemas de hipertensão, uma vez que o risco de hemorragia 
nasal aumenta nestes indivíduos. 
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Intoxicação	Alimentar 
  
 

 
  

A intoxicação alimentar pode ocorrer em qualquer 
idade. As causas são fáceis de identificar. A doença 
desenvolve-se como resultado do consumo de 
alimentos ou bebidas que contêm micróbios e toxinas. 

As bactérias mais comuns responsáveis por intoxicação 
alimentar são Escherichia coli (E. coli), Salmonella e 
Clostridium. Podem ser presentes em carne mal passada, leite 
não pasteurizado, ovos crus, peixe, água não fervida e quaisquer 
produtos que tenham sido fabricados a partir destes. 
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Sintomas de intoxicação alimentar 

Os sintomas de intoxicação alimentar são bastante 
característicos – normalmente incluem náusea, vómitos, 
diarreia e inchaço abdominal. Na maioria dos casos, estes 
sintomas são acompanhados de dor, frequentemente localizada 
no estômago. Estes não são os únicos sintomas de intoxicação 
alimentar. Pode, também, notar deterioração da condição geral 
da pessoa, e o surgimento de sintomas como fraqueza, tonturas, 
falta de apetite, boca seca, aumento da sede, dor de cabeça, 
temperatura do corpo elevada, calafrios, assim como dor 
muscular. 
 
No caso de intoxicação alimentar grave, os sintomas incluem 
distúrbios visuais, salivação excessiva, dificuldade em engolir, 
ritmo cardíaco acelerado e distúrbios na consciência. Se esses 
sintomas ocorrerem, é necessário entrar em contato com um 
médico com urgência. 
  

Como tratar uma intoxicação alimentar? 

Na maioria dos casos, é possível tratar a intoxicação alimentar 
em casa. A doença desaparece espontaneamente, mas é 
importante que se evitem complicações como desidratação 
ou distúrbios eletrolíticos. FPara esse efeito, recomenda-se que 
a pessoa em questão beba frequentemente pequenas quantidades 
de água com a adição de eletrólitos. Também poderá ser 
importante tomar um probiótico, que irá ajudar a restaurar a 
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flora bacteriana natural do intestino. Estes tipos de 
medicamentos para intoxicação alimentar estão disponíveis na 
farmácia. 
Os sintomas da intoxicação alimentar podem aparecer tão cedo 
como 30-60 minutos depois de ingerir o alimento contaminado, 
mas, na maioria dos casos, ocorrem cerca de 12-48 horas depois 
(dependendo da fonte da intoxicação). É pouco comum os 
sintomas aparecerem mais tarde do que isso. 

A intoxicação dura pouco tempo, normalmente 1-3 dias, 
mas, em alguns casos, pode durar mais e a recuperação 
estender-se uma semana. 
 
Em caso de intoxicação alimentar, a pessoa deve consumir 
alimentos facilmente digeríveis. No início, é bom a pessoa 
idosa comer mingau de arroz ou semolina, vegetais cozidos e 
pão integral. Quando a pessoa se começar a sentir melhor, é 
possível introduzir na dieta, gradualmente, outros alimentos. 
Além disso, é importante que a pessoa não coma alimentos 
processados, fritos, gordurosos ou doces.   
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Parte	2:		
Inteligência	

Emocional	
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Inteligência	

Emocional	no	

Cuidado	de	Idosos	
	

 
	
 

Texto e vídeo por Media Creativa, Bilbao, Espanha. Design e layout por e-
Training Solutions, Berlin, Alemanha. Cartoons por Boris Luve. 
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Introdução	

Como cuidador, frequentemente, encontra-se perante 
situações difíceis e desafiadoras. Por isso, é importante 
desenvolver a capacidade de gerir as suas emoções e 
fornecer uma resposta madura e equilibrada. Entender 
as suas emoções e as da pessoa de quem cuida é vital 
para assegurar a qualidade do cuidado prestado. 

Deste modo, este módulo visa proporcionar uma visão da 
Inteligência Emocional, e refletir sobre como pode ajudá-lo a 
satisfazer as necessidades das pessoas idosas e prestar a melhor 
atenção e cuidado possíveis. Além disso, irá ganhar uma 
compreensão básica do que são as emoções e quais são os 
diferentes tipos de emoções existentes. 

Ademais, a Inteligência Emocional irá ajudar no 
desenvolvimento de “ferramentas” para a sua gestão emocional, 
para fomentar o seu bem-estar e permitir-lhe enfrentar desafios 
na sua vida diária como cuidador. Destaca-se que a inteligência 
emocional e a comunicação eficaz podem ser úteis para 
melhorar a sua qualidade de vida e transformar a situação de 
cuidado numa experiência de vida satisfatória.  
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Objectivos de aprendizagem 

Após completar este módulo, irá: 
 

   Ganhar conhecimento sobre inteligência emocional e 
emoções 
  

   Ser capaz de identificar e reconhecer vários tipos de 
emoções e reações das pessoas idosas 
  

   Perceber como lidar com as suas emoções e com as 
emoções das pessoas idosas ou das pessoas que dependem de si 
  

   Ter maior confiança em relação aos seus conhecimentos 
sobre o assunto 
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O	que	é	uma	emoção?	
  
 

 

O pequeno Jumbo fez um salto especial de ‘Eu te amo’ para a sua mãe 
adotiva. 

  

Definir o que são emoções não é fácil, porque as suas 
origens estão enraizadas em diversas causas. No 
entanto, tendo em consideração os objetivos deste 
curso, iremos procurar resumir a informação sobre o 
que são as emoções e chegar a uma única definição 
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   De acordo com a American School of 
Psychology, emoções são: 
 
“Um padrão de reações complexo, envolvendo elementos 
experimentais, comportamentais e fisiológicos, pelo qual um 
indivíduo tenta lidar com um assunto ou evento pessoalmente 
significativo. A qualidade específica da emoção (por 
exemplo, medo, vergonha) é determinada pelo significado 
específico do evento. Por exemplo, se o significado envolver 
ameaça, é provável que gere medo; se o significado envolver 
desaprovação de outro, é provável que gere vergonha.” (APA, 
2020). 

 
  
Esse significado do evento é, portanto, o que faz com que as 
emoções sejam apresentadas de diferentes formas e 
desempenhem certas funções, o que pode ter consequências 
diferentes (Retana, 2012). 
	
É possível controlar a forma como respondemos, ou lidamos 
com as situações que ocorrem, já que isto pode ser aprendido 
através da educação emocional, contudo não podemos controlar 
a emoção em si, pois estas são involuntárias (Retana, 2012). 
  
Portanto, é possível afirmar que as 
emoções são biológicas e eventos ou 
fenómenos cognitivos, que têm 
consequência sociais, e essas podem ser: 
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   Positivas quando associadas a sentimentos agradáveis 
como amor ou felicidade 
  

   Negativas quando relacionadas a sentimentos não 
agradáveis como ansiedade 
  

   Ou neutras quando elas não tem nenhum sentimento 
relacionado como esperança ou surpresa 
  
 
Além disso, também é possível fazer outra 
distinção: 

   De acordo com a resposta que um indivíduo dá a uma 
situação em particular, dado que podem ser classificadas 
como energia alta ou baixa. (Retana, 2012) 
  
  
Na grande maioria dos casos, as emoções manifestam-se em 
conjunto; de fato, não é habitual que um indivíduo experimente 
as emoções separadamente, porque normalmente surge mais do 
que uma emoção em qualquer situação específica, que 
geralmente estão interrelacionadas, (Retana, 2012) 
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Que	tipos	de	emoções	

existem?  
 

 
Não há um único gráfico em que todas as emoções são 
identificadas, nem acordo no campo académico sobre 
quais valem a pena incluir em todas essas 
classificações. 

Dependendo do autor que baseia o seu estudo, encontrará muitas 
classificações e listas de emoções diferentes. (Raypole, 2019) 
No entanto, Paul Ekman, um psicólogo americano e investigador 
principal sobre o tema das emoções desenvolveu o 
chamado Atlas das Emoções, que é uma série de mapas que nos 
permite ver as características das nossas emoções que podem 
não ser aparentes para nós. 
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Logo, as emoções podem ser divididas em 
cinco categorias principais, sendo estas: 

   Raiva 
  

   Medo 
  

   Tristeza 
  

   Nojo 
  

   Alegria 
  
(Raypole, 2019) 
  
  
Ao mesmo tempo, estas categorias envolvem uma gama maior 
de emoções; veja, em seguida, as diferentes palavras que podem 
ser usadas para descrever as emoções mencionadas 
anteriormente: 
 
Raiva: 
aborrecimento, frustração, irritação, loucura, vingança 
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Medo: 
preocupação, dúvida, ansiedade, terror, pânico, desespero, 
stress, etc. 
 
Tristeza: 
solidão, desilusão, desesperança, infelicidade, resignação, 
sofrimento, etc. 
 
Nojo: 
desgosto, repulsa, repugnância, desaprovação, abstinência, 
aversão, etc. 
 
Alegria: 
felicidade, amor, alívio, satisfação, diversão, gozo, orgulho, 
entusiasmo, etc. 
 
(Raypole, 2019) 
  
  
É relevante identificar esses diferentes tipos de emoções, porque 
as emoções são uma parte importante da nossa vida. De facto, as 
emoções não só têm influência em nós próprios, mas também 
nos outros, já que somos influenciados pelas emoções dos 
outros. 
 
Desta forma, quanto mais souber sobre as suas emoções, mais 
fácil será controlá-las quando enfrentar as emoções da pessoa de 
quem cuida. Será capaz de agir de forma mais racional e de 
descobrir o melhor resultado. Ao compreender as suas emoções, 
será capaz de as utilizar de forma inteligente, porque as 
emoções, também, afetam a saúde e o bem-estar das pessoas à 
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sua volta, tais como da pessoa de quem está a cuidar. Ao ser 
emocionalmente inteligente, será capaz de transmitir emoções e 
pensamentos positivos aos seus entes queridos. 
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Compreender	as	emoçõess	
  

 
 

Ainda estou a aprender a ler as emoções do Rocco.” 
 
 

No processo de cuidado, aqueles que recebem a 
atenção estão integrados num contexto que produz um 
ambiente emocional difícil e stressante não só para as 
pessoas cuidadas, mas também para a família e para o 
cuidador. 

A experiência individual de cada um está ligada a oscilações 
emocionais, fazendo que os sentimentos da pessoa variem entre 
tristeza, esperança, raiva e gratidão. 

Neste cenário, surge a intersubjetividade, as crenças, 
preconceitos pessoais e a experiência de vida de cada um que 
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são importantes na percepção das emoções. Na relação entre as 
pessoas idosas e os cuidadores, as emoções expressam-se de 
forma a criar e recriar realidades objetivas e significados 
pessoais. (Arroyo Rueda & Soto Alanís, 2013) 
 
Assim, é vital que os cuidadores compreendam os 
sentimentos e emoções da pessoa cuidada. 
 
As emoções da pessoa cuidada precisam de ser compreendidas a 
fim de lhes proporcionar um cuidado mais individualizado. É 
preciso considerar que diferentes patologias irão implicar 
emoções diversas. 
 
Contudo, existem várias emoções que são recorrentes entre as 
pessoas idosas ou dependentes quando recebem cuidados. De 
fato, segundo um estudo conduzido por Arroyo Rueda e Soto 
Alanís em 2013, existem emoções comuns relacionadas com o 
estabelecimento de certos padrões na relação entre o cuidador e 
a pessoa cuidada. (Arroyo Rueda & Soto Alanís, 2013) 
  
 
Essas emoções são as seguintes: 
  
1. Ansiedade-Medo 
  
Esta emoção está, na sua maioria, relacionada com a doença e a 
deterioração das funções básicas da vida quotidiana da pessoa 
idosa. O facto de se tornarem dependentes de outras pessoas, 
deixa as pessoas idosas ansiosas e receosas que a sua 
incapacidade se agrave e que, por consequência, se tornem mais 
dependentes do cuidador. 
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2. Culpa 
  
As pessoas idosas, normalmente, vivenciam esta emoção, 
quando sentem que estão a dificultar a vida pessoal dos seus 
cuidadores. Além disso, sentem que não são dignos dos 
cuidados que lhes são prestados. 
  
  
3. Vergonha 
  
As pessoas idosas dependentes sentem vergonha por não serem 
autónomas e, por precisarem de ajuda para realizar a maior parte 
das suas tarefas básicas diárias. 
  
  
4. Esperança 
  
Apesar da sua vulnerabilidade física e isolamento social devido 
à sua doença, as pessoas idosas mantêm a esperança e fé de que 
a sua situação pode melhorar. Estes sentimentos são frutos das 
crenças religiosas ou espirituais que mantiveram ao longo das 
suas vidas. 
  
  
5. Falta de esperança 
  
Este sentimento surge quando as pessoas idosas percebem que 
as suas vidas podem estar a chegar ao fim, especialmente, 
quando a doença, deficiência e deterioração de algumas funções 
estão presentes nesta fase. 
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6. Tristeza e depressão 
  
A tristeza e a depressão são emoções relacionadas com a 
situação de vida das pessoas idosas/dependentes, como as 
diferentes perdas que precisam de ultrapassar nesta fase. São as 
emoções mais frequentes e comuns. 
  
  
7. Gratidão 
  
A maioria das pessoas são gratas pelos cuidados que recebem. 
  
  
8. Compaixão 
  
As pessoas idosas/dependentes sentem compaixão pelos 
cuidadores, pois têm consciência do esforço dos mesmos. 
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Inteligência	Emocional	
  
 

 
 

O termo foi inicialmente utilizado pelos psicólogos 
Mayer e Salovey, que definiram a Inteligência 

Emocional como “a capacidade de reconhecer o 
significado das emoções e as suas relações com fatores 

externos, e de raciocinar e resolver problemas com 
base neles”. (Farnell, n.d.) 

Por outras palavras, a Inteligência Emocional (IE) compreende a 
capacidade ou competências necessárias para ser capaz de 
identificar, gerir e controlar as suas próprias emoções, bem 
como as emoções dos outros. As emoções regem e guiam a 
nossa vida quotidiana; assim, ao identificar as emoções, será 
capaz de determinar como elas influenciam o seu trabalho, as 
suas relações pessoais e outras esferas da vida. 
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Além disso, o psicólogo americano Daniel 
Goleman reconheceu cinco categorias 
distintas de capacidades que formam as 
caraterísticas chave da IE, as quais podem 
ser aprendidas e melhoradas. Estas são: 

Autoconsciência: 
a capacidade de reconhecer as suas emoções 
  
Autorregulação: 
a capacidade de controlar as suas emoções 
  
Motivação: 
a capacidade de ser motivado, agir, atuar, e alcançar objetivos 
  
Empatia: 
a capacidade de se identificar e compreender as vontades, 
necessidades e pontos de vista dos outros 
  
Capacidades sociais: 
a capacidade de construir e manter relacionamentos e manter 
uma boa comunicação com os outros 
  
  
A importância da IE não deve ser subestimada; de fato, esta 
desempenha um papel cada vez mais significativo quando se 
trata de sucesso académico, saúde mental e física, bem como da 
realização na esfera profissional. 
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A Inteligência Emocional é uma competência essencial para 
compreender e gerir as emoções, que é o primeiro passo para 
compreender o seu verdadeiro potencial. A IE oferece-lhe a 
possibilidade de ver as coisas numa perspectiva diferente. 
Ajuda-o a abrir a sua mente a fim de encontrar soluções diversas 
através de um pensamento mais racional. Isto irá dar-lhe a 
capacidade de detectar o que o faz sentir certo ou errado, e de 
enfrentar e modificar as situações que não lhe são confortáveis.  

Ao ser inteligente emocionalmente e 
desenvolver sua Inteligência Emocional 
irá: 

   Sentir-se melhor no seu ambiente de trabalho 
  

   Estar mais satisfeito com o seu trabalho 
  

   Melhorar a qualidade no cuidado exercido com a 
pessoa idosa/dependente 
  

   Ser mais produtivo 
  

   Melhorar os seus relacionamentos pessoais e 
profissionais 
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Como	Lidar	com	as	Emoções 
  
 

 
  

O seu estado emocional, físico e social têm um impacto 
significativo na qualidade do cuidado prestado à pessoa 
de quem cuida 

Por conseguinte, é vital que desenvolva e trabalhe as suas 
competências relacionadas com a IE, não apenas visando a 
prestação de cuidados mas também o seu autocuidado (este 
ponto é explicado mais detalhadamente nos módulos seguintes). 
Ao cuidar de uma pessoa, constantemente irá se sentir desafiado 
ao experienciar diferentes emoções; decorrentes da sua relação 
com a pessoa cuidada e outros cuidadores que possam estar a 
partilhar consigo esta responsabilidade. 
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Tanto a pessoa cuidada quanto os outros cuidadores podem ter 
opiniões diferentes sobre si, o que, portanto, pode provocar um 
desentendimento ou sentimentos de subestimação. Nesta 
situação, é fundamental ser capaz de gerir as suas emoções e 
ganhar autoconfiança. 

A IE está relacionada com a boa gestão das emoções; no 
sentido em que fornece formas de lidar com o stress e de 
equilibrar as emoções, que são competências necessárias 
para reagir positivamente ao encontrar-se diante de 
situações difíceis. 
 
Por isso, é importante que se desenvolva a IE para ter 
“ferramentas” de gestão emocional a fim de promover o seu 
bem-estar e enfrentar desafios na sua vida diária. Além disso, 
a IE pode fornecer-lhe alguns indicadores que o podem ajudar a 
melhorar a sua qualidade de vida e a transformar a experiência 
como cuidador em algo gratificante. 
 
Cuidadores emocionalmente inteligentes sabem como gerir 
as suas emoções para que consigam manter a atenção plena e 
o pensamento calmo mesmo ao enfrentar uma situação 
muito difícil. A ansiedade reduz a capacidade de pensar e de dar 
uma resposta racional; quando se sente medo ou stress 
excessivo, é-nos limitada a capacidade de tomar decisões e isto 
pode ter consequências negativas na qualidade do seu trabalho. 
(Ibarrola, n.d.). 
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Pesquisas demonstram que para lidar com situações 
difíceis e complexas é necessário reforçar as 
seguintes competências: 

Ser flexível e adaptável 
  
Deve aceitar que as coisas podem não ser como esperado, e deve 
estar preparado para isso, desta forma, deve ter a capacidade de 
encontrar soluções criativas e inovadoras para os seus 
problemas. 
  
  
Não vitimizar-se 
  
Ao vitimizar-se, perde o potencial para mudar a realidade à sua 
volta. 
  
  
Ser esperançoso e positivo 
  
É importante confiar que as coisas vão melhorar e olhar 
positivamente para as dificuldades que estamos a enfrentar. 
  
(Ibarrola, n.d.) 
  
  
Assim, quais são as características de uma pessoa 
emocionalmente inteligente? De acordo com 
Ibarrola, estas são as características que devem ser 
trabalhadas individualmente: 
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   Positivismo 
  

   Reconhecimento dos seus próprios sentimentos e 
emoções 
  

   Capacidade de expressar sentimentos e emoções 
  

   Capacidade de controlar sentimentos e emoções 
  

   Empatia 
  

   Capacidade de tomar decisões apropriadas 
  

   Desenvolvimento de motivação, esperança e interesse 
  

   Autoestima 
  

   Conhecimento sobre dar e receber 
  

   Consolidar e seguir um conjunto de valores pessoais 
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   Desenvolver competências para superar dificuldades e 
desafios 
  

   Faça a integração dos diferentes âmbitos: por exemplo, 
a esfera cognitiva e a emocional, ou dos deveres e direitos. 
  
(Ibarrola, n.d.) 
  
  
Para que consiga lidar com estas situações da 
melhor forma possível, existem alguns conselhos 
que lhe podem fornecer orientações de como gerir 
as suas emoções: 

  
1. Atenda às suas necessidades 
  
Atenda às suas necessidades: os seres humanos têm 
necessidades (fome, sono, etc.) e quando estas não são supridas, 
ficamos mais emotivos e sensíveis. Assim, para sermos o mais 
emocionalmente equilibrados possível, é muito importante 
assegurar que as nossas necessidades sejam atendidas 
corretamente. Quando nos sentimos contentes, sentimos que as 
nossas vidas têm um propósito e um significado. Se não 
suprimos a carência dessas necessidades básicas, tendemos a 
pensar que as nossas vidas não têm sentido e que estamos 
sujeitos a problemas emocionais. 
  
  



	

	301	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		

and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

2. Pensar racionalmente 
  
As emoções levam-nos a agir cegamente, por vezes, de uma 
forma irracional. Portanto, é importante desenvolver a 
capacidade de pensar objetivamente quando se sente muito 
emotivo, para que seja capaz de orientar as suas emoções. 
  
  
3. A importância da respiração 
  
Acredita-se que as emoções são originadas na nossa mente, 
enquanto a verdade é que muitas das suas emoções são respostas 
físicas a uma dada situação. Em consequência, é importante 
prestar atenção às mudanças físicas, que são induzidas pela 
nossa respiração. Portanto, é importante encontrar um momento 
para respirar fundo e acalmar-se. 
  
  
4. Observar como outras pessoas gerem as suas 
emoções de maneira eficaz 
  
Pode aprender muito analisando a forma como outras pessoas 
gerem as suas próprias emoções. Contudo, é importante 
aprender com as pessoas apropriadas, por isso encontre um bom 
exemplo a seguir! 
  
  
5. Mude o seu estado de espírito 
  
Pode tentar mudar o seu humor, se, por exemplo, ao sentir-se 
entediado de ver os mesmos programas aborrecidos de televisão, 
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mudar a sua atividade. Dar um passeio ao ar livre vai ajudá-lo a 
mudar o seu humor, definitivamente irá sentir-se mais animado. 
  
  
6. Autoconhecimento 
  
É vital entender as suas próprias atitudes e mudanças 
emocionais. Controlar as suas emoções não é escondê-las, é 
precisamente o contrário. Tem de se permitir vivenciar o que 
está a sentir em cada momento, e analisar a causa de cada 
sentimento. 
  
  
7. Controle as suas emoções ao olhar para o 
futuro 
  
As emoções são muito intensas, e tendem a enganar-nos, 
fazendo-nos acreditar que apenas o momento presente importa. 
Isto pode levar-nos a dizer ou a fazer coisas das quais 
arrepender-nos-íamos no futuro. Por vezes, quando estamos 
realmente zangados ou ansiosos, podemos até esquecer que 
existe um futuro. Por isso, é importante pensar duas vezes e nos 
acalmarmos antes de tomar uma attitude. 
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Emoções	ao	Cuidar	
  
 

 
  

O envelhecimento traz consigo vários problemas de 
saúde que dificultam o entendimento que as pessoas 
idosas têm do mundo à sua volta. Por exemplo, ao 
afetar a audição e a visão, podem surgir dificuldades de 
comunicação. 

  
Devido a mudanças físicas e psicológicas, a comunicação com 
as pessoas mais velhas requer muita paciência e tempo. Em 
muitas ocasiões, esta experiência pode ser frustrante porque não 
se consegue comunicar eficazmente. 

No entanto, deve-se saber que existem técnicas que ajudam a 
ter boas interações com os idosos ou pessoas dependentes de 
cuidados. (Cuideo, n.d) 
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Primeiramente, é vital reconhecer quais são as 
barreiras de comunicação existentes: 

   Doenças e patologias, como a demência e o Alzheimer, 
podem criar barreiras comunicativas difíceis de lidar. Estas duas 
doenças são muito comuns entre este grupo de pessoas, e 
dificultam a sua memória e mesmo a sua fala. É importante estar 
consciente de como estas principais doenças e patologias afetam 
a pessoa de quem se cuida. 
  

   Dificuldades de linguagem 
  

   Perda de memória, visão e audição 
  
(Cuideo, n.d) 
  
No entanto, é vital ter em mente que uma comunicação eficaz 
estimula e motiva, assim como melhora a qualidade de vida da 
pessoa cuidada. 
  
Certifique-se de que a atender às necessidades deles, 
procure saber quais são seus hobbies e gostos 
pessoais, por exemplo, qual é o seu filme favorito. 

Não se esqueça dos problemas de saúde deles 
  
Tenha sempre em mente que as capacidades deles não são as 
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mesmas que as suas, por isso pode ser necessário um pouco mais 
de trabalho para que eles falem e compreendam o que quer 
dizer. 
  
  
Articule bem as suas suas palavras 
  
Considerando que é provável que tenham problemas auditivos, é 
importante que fale da maneira mais clara possível. 
  
  
Tenha em conta o ambiente em que a 
comunicação ocorre: 
  
O ambiente em que se comunica é importante, porque o barulho 
é um dos fatores mais influentes quando se trata de interagir. 
Certifique-se de que não há ruídos que possam causar distrações. 
  
  
Adeque o volume da sua voz 
  
O volume da sua voz também é importante. Não confunda falar 
com uma boa dicção com falar alto. Deve aprender a adequar a 
sua voz em função das necessidades individuais de cada pessoa 
com quem interage. 
  
  
Use frases e perguntas claras 
  
A qualidade da comunicação depende do quanto o destinatário 
compreende da mensagem. Quando se fala com uma pessoa 
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idosa é vital utilizar frases com estruturas simples e precisas 
para evitar desentendimentos. Reformule as suas frases, ou 
perguntas, se sentir que não se expressou da melhor forma. 
  
  
Tenha paciência e seja sorridente 
  
(Cuideo, n.d) 
  
  
Muitas vezes esquecemo-nos da da importância que a 
linguagem não verbal pode ter na comunicação. 
Uma carícia, um sorriso, um abraço, pode transmitir-lhes afeto e 
calma. Um bom uso da linguagem não verbal facilitará a 
comunicação e a irá fazê-los sentir-se mais confortáveis. 
Nos próximos módulos iremos lidar com o stress do cuidador e a 
síndrome do Burnout, pois caso nos encontremos stressados e 
não formos capazes de gerir corretamente as nossas emoções, 
não seremos capazes de ter uma comunicação assertiva e 
positiva. Por conseguinte, é vital aprender a exercer o 
autocuidado a fim de cuidar melhor dos outros. (Cuideo, n.d) 
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Pontos	chave	deste	Módulo	
   
  

   As emoções são fenómenos ou eventos biológicos e 
cognitivos, que têm consequências sociais, portanto quanto 
mais souber sobre as suas emoções, mais fácil será controlá-las 
quando tiver de lidar com as emoções da pessoa cuidada. 
  

   É vital que os cuidadores compreendam os 
sentimentos e as emoções daqueles que estão a cuidar. Além 
de compreender com que patologias estão a lidar, é importante 
compreender as possíveis emoções recorrentes que surgem 
dentro do contexto cuidador-pessoa sob cuidados. 
  

   A Inteligência Emocional é a competência essencial 
para ser capaz de identificar, gerir e controlar as suas 
próprias emoções, bem como as emoções dos outros. 
  

   Ao cuidar de uma pessoa, será constantemente 
desafiado a ter de enfrentar diferentes emoções e 
sentimentos, portanto, é importante gerí-las de forma 
inteligente e eficaz. 
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   Devido a mudanças físicas e psicológicas, a 
comunicação com as pessoas mais velhas requer muita 
paciência e tempo. É vital ter em mente que uma comunicação 
eficaz estimula e motiva, assim como melhora a qualidade de 
vida da pessoa cuidada. 
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Lidar	com	o	stress	

do(a)	cuidador(a)		
	
 

 
 

Conteúdo e vídeo criados pela Media Creativa, Bilbao, Espanha. Design e 
layout desenvolvidos pela e-Training Solutions, Berlim, Alemanha. Cartoons 
elaborados por Boris Luve. 
 



	

	310	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		

and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

Introdução	

Como previamente observado, cuidar de uma pessoa de 
idade ou de alguém dependente nem sempre é uma 
tarefa fácil e, muitas vezes, é uma responsabilidade 
stressante. Normalmente, a prática de cuidar de outra 
pessoa está associada a uma sobrecarga emocional e 
física e exige sacrifício pessoal, especialmente pela 
forma como pode influenciar, profundamente, a vida 
pessoal do/a cuidador(a) (por exemplo no que diz 
respeito ao trabalho e/ou estudos, ambiente familiar, 
relações, saúde, lazer e tempo livre). 

Nestes casos, o/a cuidador(a) está em constante risco de sofrer 
de Síndrome do Cuidador, também conhecida como síndrome de 
burnout e/ou stress do cuidador. A síndrome ocorre em pessoas 
que, normalmente, cuidam de uma pessoa idosa ou de alguém 
com um quadro de doença crónica a tempo inteiro. Este tipo de 
dedicação ilimitada e sobrecarga de responsabilidades pode 
gerar frustrações e até mesmo depressão, entre outras 
consequências graves. 

Portanto, este módulo pretende fornecer informação, dicas e 
estratégias para que o indivíduo aprenda a reconhecer e a 
compreender a Síndrome do Cuidador e visa também apresentar 
formas de identificar e tratar os sintomas existentes, de modo a 
prevenir que o burnout aconteça. 
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Objetivos de Aprendizagem: 

Após completar este módulo, será capaz de: 
 

   Saber mais acerca da Síndrome do Cuidador; 
  

   Reconhecer características e sintomas da Síndrome do 
Cuidador; 
  

   Ser consciente a respeito dos sinais da Síndrome e 
conhecer maneiras de prevenir que aconteça; 
  

   Adotar estratégias de prevenção da Síndrome do 
cuidador. 
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A	Síndrome	do	Cuidador	
  

 

Investigação sobre a gestão de stress: laboratório de terapia felina 
 
 

Cuidar de alguém pode ser gratificante, mas também 
pode ser um desafio. Há um amplo consenso na 
academia sobre as possíveis consequências prejudiciais 
do stress de cuidar de uma pessoa idosa ou dependente. 

Atualmente, existe uma panóplia de publicações de 
investigações empíricas sobre os/as cuidadores/as informais e o 
stress. No entanto, há cerca de vinte anos atrás, a situação era 
diferente. Neste sentido, o Professor Zarit, um dos pioneiros nos 
estudos acerca da prática dos(as) cuidadores(as), afirmou que 
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era urgente o desenvolvimento de estudos sobre estes 
tópicos (Zarit, 1989) 
 

 

   A	definição	de	Cuidador(a) 
 
O/A Cuidador(a) é aquele que cuida de uma pessoa com uma 
doença, lesão ou incapacidade. 

A revista Psicología y Salud publicou um estudo que revela que 
52% dos(as) cuidadores/as que participaram no inquérito sofrem 
de Síndrome do Cuidador, 36% lidam com depressão e cerca de 
98% apresentam um quadro de transtorno de ansiedade. 
  
A Síndrome do Cuidador, também conhecida como burnout, é 
um fenómeno comum na vida dos(as) cuidadores(as), que estão 
mais expostos a quadros de saúde que envolvem depressão e 
ansiedade. Mas em que consiste realmente a Síndrome do 
Cuidador?	
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O	que	é	a	Síndrome	do	

Cuidador? 

 

“Puxa vida, preciso urgentemente de um esquilo para relaxar.” 
  

 



	

	315	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		

and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

Ademais, Zambrano também associa a Síndrome de Cuidador 
a outros fatores, tais como, a falta de controlo sobre as 
diferentes situações, os interesses sociais, o género, um 
determinado padrão de personalidade ou uma exigência 
emocional muito elevada. 
 
 

 
 

 

Neste sentido, a Síndrome do Cuidador é uma doença que ocorre 
em pessoas que desempenham o papel de cuidadores primários 
de alguém com um determinado grau de dependência. Esta 
Síndrome pode ser caracterizada por sintomas de exaustão 
física e psicológica. 
Adicionalmente, o burnout pode acontecer quando as pessoas 
lidam com situações novas para as quais não se sentem 
preparadas e que acabam por consumir muito tempo e 
energia. Assim, situações de stress constante (não apenas um 
momento único e isolado) que ocorrem quando existe uma luta 
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diária contra uma doença, podem levar ao esgotamento físico e 
mental do/a cuidador(a). 
 
Os/As cuidadores/as lidam com níveis elevados de stress, 
pois têm pouco tempo para se dedicarem ao trabalho e aos 
outros membros da família. Com efeito, podem sentir-se cada 
vez mais oprimidos pela atenção e assistência exigidos pela 
pessoa cuidada. 
 

   De	acordo	com	a	conceptualização	

transnacional	e	interaccional	elaborada	por	

Lazarus	e	Folkman	(1984): 
 
“O Stress é um processo dinâmico de interação entre o sujeito 
e o ambiente, onde tanto a avaliação do evento stressante pelo 
sujeito, quanto as estratégias disponíveis para lidar com ele 
são decisivas.” 

As consequências de cuidar de um familiar dependente são 
influenciadas também pelas avaliações pessoais do/a cuidador(a) 
e pelas ferramentas que têm disponíveis para lidar com essa 
realidade. 
 
Face a isto, parece ser bastante óbvio que a saúde do/a 
cuidador(a) deve ser uma prioridade, garantindo assim, o seu 
bem-estar e permitindo que possa fornecer, com sucesso, o 
cuidado necessário à pessoa dependente. 
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Quem	sofre	com	a	Síndrome	

do	Cuidador? 

  
 

 

“Ela está morta ou apenas tão cansada que parece morta?” 
  

Qualquer pessoa está suscetível a sofrer com Síndrome 
do Cuidador; no entanto, é mais comum entre mulheres 
que lidam com as seguintes situações: 

  

   Quando cuidam de um ente querido que precisa de 
constantes cuidados médicos e supervisão. 
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   Quando cuidam dos respectivos parceiros acabam por 
estar mais propensas a desenvolverem pressão alta, diabetes e 
colesterol elevado. Ademais, estão duas vezes mais suscetíveis a 
sofrer com problemas de coração, comparativamente aos 
cuidadores que lidam com outros familiares, como os seus 
respectivos pais e filhos. 
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Motivos	que	levam	à	

Síndrome	do	Cuidador	
  
 

 
Dizem que a primeira causa da Síndrome é o stress 
contínuo ao qual o/a cuidador(a) está exposto/a, devido 
à constante necessidade de dar atenção à pessoa 
cuidada. 

  
Após alguns anos a trabalhar como cuidadoras, muitas pessoas 
acabam por sofrer de distúrbios físicos, emocionais e sociais, 
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que levam ao desequilíbrio de inúmeros aspectos das suas vidas, 
tais como o âmbito profissional, questões pessoais e, até mesmo, 
a saúde. 

Convém realçar que também é verdade, em inúmeros casos, que 
os/as cuidadores/as têm expectativas elevadas acerca da sua 
contribuição para o estado de saúde da pessoa cuidada. Isto é, 
acreditam, verdadeiramente, que os cuidados prestados ajudarão 
a melhorar a qualidade de vida da pessoa cuidada, quando 
muitas vezes tal não é inteiramente possível. 
Em outros casos, a impossibilidade de controlar a situação acaba 
por gerar um sentimento de frustração muito elevado, 
relacionado com a falta de condições económicas, recursos e 
competências para gerir, planear e organizar o cuidado ideal 
para a pessoa em questão. 

Portanto, é crucial ser realista, especialmente quando o paciente 
sofre com algum tipo de doença mental. 
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Sintomas	da	Síndrome	do	

Cuidador	
  
 

 

“Estou mesmo nas últimas…” 
 
 
Os/As cuidadores/as podem estar sobrecarregados/as 
ao ponto de terem a sua saúde física e emocional 
comprometidas e de atingirem o burnout. 

  
Cuidar implica corresponder a uma série de exigências, tarefas, 
esforços e tensões, consequências das responsabilidades de 
um(a) cuidador(a). Destaca-se que esta realidade se pode 
repercutir na vida do/a cuidador(a) mas também na das pessoas à 
sua volta. 
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Seguindo esta linha de raciocínio, os/as cuidadores/as acabam 
por se sentir frustrados/as constantemente; pois a tarefa de 
cuidar de alguém ocupa tanto tempo que os/as força a passar 
menos tempo com seus filhos, parceiros e/ou amigos, ao ponto 
de pararem de fazer coisas de que gostam. Com efeito, esta falta 
de liberdade leva ao isolamento social, um dos principais 
riscos de ser cuidador/a. 
 
Para além disso, é comum que o/a cuidador/a se sinta desolado/a 
e irritado/a, assim como abandonado/a, ou que pense que os 
outros membros da família negligenciam a situação e as 
necessidades da pessoa dependente. 

Este conjunto de emoções, sentimentos e pensamentos podem 
levar a problemas psicológicos e físicos. 
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Quais	são	os	sintomas	

apresentados	pelos/as	

cuidadores/as?	
  
 

 

Menu – Escala de tamanho dos cafés 
1. Segunda-feira   2. Depois da festa de sexta-feira à noite    

3. O exame é amanhã   4. Mais 500km para conduzir  5. Cuidador(a) 

  
	

É muito importante tentar detectar alguns sinais de 
alerta que precedem as alterações emocionais 
vinculadas à Síndrome do Cuidador, de modo a intervir 
antecipadamente, ao invés de esperar que o quadro de 
saúde se torne crónico e irreversível. 



	

	324	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		

and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

O surgimento da da Síndrome do Cuidador é gradual, logo, é 
importante identificar os sintomas mais comuns, que podem ser: 
  
Síntomas Físicos 
  
Distúrbios do sono, exaustão e fadiga crónica, dores musculares, 
palpitações, desconforto digestivo, aumento ou perda de apetite, 
consumo excessivo de bebidas alcoólicas, tabaco e/ou 
medicamentos hipnóticos ansiolíticos, negligência do 
autocuidado e da imagem corporal, fadiga persistente e perda de 
energia e vitalidade. 
  
  
Sintomas emocionais 
  
Tristeza e apatia, irritabilidade e mudanças de humor, 
instabilidade emocional, dificuldades cognitivas, depressão e 
ansiedade, perda de memória, elevados níveis de stress e/ou 
ansiedade, sentimentos de impotência e culpa. 
  
  
Sintomas sociais 
  
Isolamento, desinteresse em atividades sociais e interpessoais, 
problemas profissionais e económicos e mudanças nas relações 
familiares. 
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Etapas	da	Síndrome	do	

Cuidador 
  

 
 

“Tomar conta do nosso humano é tão cansativo.” 
  
	
Etapa 1: 
Encarar a nova situação 
  
Depois de uma súbita e inesperada lesão cerebral de alguém, um 
dos membros da sua família adota o papel de cuidador primário, 
sentindo-se responsável por lidar com tudo o que é exigido pela 
nova situação. 



	

	326	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		

and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

Etapa 2: 
Discrepância entre as necessidades e os recursos 
disponíveis 
  
Verifica-se frequentemente uma discrepância entre as 
necessidades de cuidado e os recursos disponíveis para o/a 
cuidador(a). Tal leva a que tenha de fazer um esforço extra, o 
que gradualmente o/a vai esgotando. 
  
  
Etapa 3: 
Reação ao esgotamento 
  
Nesta fase, podem surgir sentimentos de ansiedade, nervosismo, 
tristeza, fadiga mental e física, irritabilidade, stress e ansiedade 
excessiva relativamente a eventos futuros, comportamento 
agressivo, tensão com outros cuidadores e solidão. 
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Quais	são	as	consequências	

da	Síndrome	do	Cuidador?	
  
 

 

“Olá Doutor, estava aqui a pensar… Será que perseguir gatos ajudaria a 
reduzir os meus níveis de stress?� 

 
Stress prolongado de qualquer tipo, incluindo 
Síndrome do Cuidador, pode levar a problemas de 
saúde sérios, tais como: 

Depressão e ansiedade 
  
As mulheres têm mais probabilidade do que os homens de 
desenvolver sintomas de ansiedade e depressão. Estes 
sentimentos aumentam o risco de desenvolver outros problemas 
de saúde, como doenças cardiovasculares e AVCs. 
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O Sistema imunitário enfraquecido 
  
Cuidadores(as) mais stressados podem ter sistemas imunitários 
mais enfraquecidos do que não-cuidadores. Um sistema 
imunitário menos resistente pode fazer com que vacinas – como 
a da gripe – sejam menos eficazes, e podem fazer com que o 
período de recuperação depois de qualquer tipo de cirurgia seja 
mais longo. 
  
  
Risco aumentado de doenças crónicas 
  
Elevados níveis de stress, especialmente quando combinados 
com stress, podem aumentar o risco de problemas de saúde, 
como doenças cardiovasculares, cancro, diabetes e artrite. 
  
  
Obesidade 
  
O stress provoca aumento de peso, que pode eventualmente 
evoluir para obesidade; a obesidade aumenta o risco de 
desenvolver outros problemas de saúde, como doença 
cardiovascular, AVC e diabetes. 
  
  
Problemas com memória a curto prazo e 
capacidade de atenção 
  
Cuidadores de pessoas com Alzheimer têm um risco mais 
elevado de desenvolver problemas de memória a curto prazo e 
concentração. 
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Como	lidar	com	a	Síndrome	

do	Cuidador 
  
 

 

“Para já, não existem queixas registadas quanto à nova terapia aquática de 
alívio de stress.” 

  

O primeiro passo para lidar com a Síndrome do 
Cuidador é reconhecer se sofre dela ou não. 

  
Existe atualmente um teste aprovado que ajuda a perceber se o/a 
cuidador(a) sofre ou não de Síndrome de Cuidador: o teste 
ZARIT de avaliação da sobrecarga do(a) cuidador(a).. Este 
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teste informa-o sobre até que ponto cuidar de uma pessoa 
dependente altera o seu bem-estar físico, psicológico, 
económico e social, e em que medida é que se encontra 
sobrecarregado. 
 
Para calcular o nível de pressão em que se encontra, tem de 
adicionar os pontos para cada questão; no final, obterá uma 
classificação final entre 22 e 110 pontos – quanto mais alta for a 
pontuação, mais alto é o nível de stress experienciado pelo 
cuidador. 
  
 
 
  



	

	331	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		

and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

O	que	devo	fazer?	
  
 

 

Estranhamente, o Dr Ursusow não era muito popular como terapeuta gestor 
de stress. 

 
Muitos especialistas concordam que as respostas mais 
imediatas são as mais importantes, pelo que deve estar 
preparado/a para lidar com este tipo de situações. 
Assim sendo: 
  

   Aceite que existe um problema 
  

   Discuta o progresso da pessoa cuidada com os 
familiares ou com outros cuidadores 
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   Envolva mais pessoas no processo de cuidado 
  

   Tente promover a autonomia das pessoas, de forma a 
encorajar a sua independência (para não precisar de estar 
presente 24/7) 
  

   Planeie em avanço a gestão de situações de conflito, de 
forma a evitar episódios de stress 
  

   Tente manter uma atitude positiva; ; é essencial tentar 
ser otimista 
  
  
Além disso, existem outros passos importantes que podem 
ser tomados para aliviar a Síndrome de Cuidador e que 
podem ajudar a prevenir problemas de saúde. 
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Seguem-se algumas sugestões para ajudar 
a prevenir e a gerir o stress do cuidador: 

  
1. Recupere o controlo 
  
Deve solicitar informação sobre a condição médica do paciente 
e receber formação adequada para cuidar dele. 
  
  
Aprenda como ajudar melhor o seu ente querido 
  
Alguns hospitais disponibilizam aulas sobre prestar cuidados a 
pessoas que têm uma determinada doença ou lesão. 
 
 

 
 
 
Procure na sua comunidade recursos destinados a 
cuidadores/as 
  
Muitas comunidades têm instituições de dia para adultos ou 
serviços adicionais que podem permitir que faça uma pausa nos 
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seus deveres de cuidador. 
  
  
Peça ajuda, e aceite-a 
  
Faça uma lista de formas como os outros podem ajudá-lo/a e 
escolha como quer que colaborem consigo. 
  
  
2. Não esqueça de si mesmo/a, e mantenha 
a auto-motivação 
  
Para tomarmos bem conta de outra pessoa, devemos primeiro 
tomar conta de nós mesmos. 
  
  
Adira a um grupo de apoio de cuidadores 
  
Poderá partilhar histórias, partilhar dicas e receber apoio de 
outras pessoas que enfrentam os mesmos desafios. 
  
  
Organize-se 
  
Faça listas de tarefas a concluir, e estabeleça uma rotina diária. 
  
  
Dedique tempo a si mesmo/a 
  
Mantenha o contacto com família e amigos e faça atividades de 
que gosta com os seus entes queridos. 
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3. Não tenha receio de recorrer a 
profissionais 
  
Dê prioridade à sua rotina, não tente fazer tudo no mesmo dia, 
escolha as tarefas mais urgentes e realize-as em primeiro lugar. 
  
  
Cuide da sua saúde 
  
Reserve algum tempo para fazer exercício físico, faça opções 
alimentares saudáveis e tente dormir o número de horas 
adequado. 
  
  
Visite o seu médico regularmente 
  
Lembre-se de dizer ao seu médico ou enfermeiro que é um 
cuidador. Diga-lhe sempre qualquer sintoma que possa ter. 
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Estratégias	para	enfrentar	a	

Síndrome	do	Cuidador  
 

 

O cavalo de batalha do Sr. Henry tinha um ódio particular a qualquer stress 
causado por batalhas. 

 
O esforço físico e emocional associados ao ato de 
cuidar podem causar stress até à pessoa mais resiliente 
de todas. 

Assim sendo, é muito importante aproveitar todos os recursos e 
ferramentas disponíveis que possam facilitar a prestação de 
cuidados. Seguem-se algumas estratégias que podem ajudá-lo a 
lidar com a Síndrome do Cuidador: 
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Peça e aceite ajuda 
  

   Não espere até ter de dizer “Não aguento mais” 
  

   Se precisar de ajuda, peça abertamente; não espere que os 
outros ofereçam 
  

   Seja explícito sobre o tipo de ajuda de que necessita 
  

   Peça ajuda e conselhos aos médicos do seu centro de 
saúde  
  

Concentre-se naquilo que pode dar 
  

   É normal sentir culpa por vezes, mas tente aceitar que não 
existe um “cuidador(a) perfeito/a”. Pense que está a fazer o 
melhor que consegue, e a tomar as melhores decisões possíveis 
num determinado momento.  
  

Estabeleça objetivos realistas 
  

   Divida tarefas grandes em outras mais pequenas, para 
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assim conseguir fazer uma de cada vez. Estabeleça prioridades, 
faça listas e crie uma rotina diária.  
  

Estabeleça objetivos de saúde pessoais 
  

   Mantenha um estilo de vida saudável 
  

   Durma o número de horas recomendado. A falta de sono 
afeta a nossa saúde, sem que nos apercebamos de tal 
  

   Faça exercício físico com regularidade  
  

Organize o seu tempo 
  

   Tente prever qualquer contratempo que possa ocorrer 
  

   Tente manter um estilo de vida organizado, de modo a 
conseguir alocar os recursos disponíveis 
  

   Não faça mais do que aquilo que consegue: Por vezes, 
os cuidadores fazem tarefas que a pessoa idosa consegue 
concretizar independentemente, tais como vestir-se, comer, etc. 
Não o faça, pois assim a pessoa idosa perderá a sua autonomia, 
e, além disso, aumentará o seu stress de cuidador. 
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Estabeleça os seus direitos enquanto 
cuidador 
  

   O direito de dedicar tempo a si mesmo e às suas 
atividades, sem sentimentos de culpa 
  

   O direito de pedir ajuda sobre aquilo que não consegue 
resolver 
  

   O direito de ser tratado com respeito por aqueles a quem 
recorre para pedir ajuda  
  

Procure apoio social 
  

   Tente manter contacto com família e amigos que podem 
ajudar e oferecer apoio emocional sem julgamentos 
  

   Não se isole  
  

Use técnicas de relaxamento: existem 
várias técnicas que podem ajudar a aliviar o 
stress. 
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   Visualização (imaginar mentalmente um espaço ou 
situação relaxante e calmante) 
  

   Meditação 
  

   Exercícios de respiração (abrandar a respiração e focar-se 
em respirar fundo) 
  

   Relaxamento muscular progressivo (contraia e relaxe 
cada grupo de músculos, começando por uma parte do corpo e 
passando para as restantes) 
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Pontos	chave	deste	módulo	
   
  

   É caracterizada por exaustão física e psicológica . A 
síndrome de stress do cuidador é um transtorno que ocorre 
nos cuidadores de pessoas idosas ou dependentes, e surge 
quando os indivíduos têm de enfrentar novas situações para as 
quais não estão preparadas, e que consomem o seu tempo e 
energia 
  

   A síndrome do cuidador surge gradualmente, , pelo 
que é importante reconhecer os seus sintomas mais comuns, que 
podem ser físicos, emocionais ou sociais. 
  

   Tomar conta de si mesmo/a é essencial para que 
seja capaz de prestar apoio ao seu ente querido, e que possa 
desfrutar da satisfação que cuidar de alguém pode trazer. 
  

   Existem várias estratégias que podem ajudar a lidar 
com a Síndrome do Cuidador, pelo que é 
importante aproveitar todos os recursos e ferramentas 
disponíveis. 
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Burnout,	

Depressão	e	

Exclusão	Social	do	

Cuidador	
	

 
	
 

Texto e vídeo elaborados por: Media Creativa, Bilbao, Spain. Design e layout 
criados por: e-Training Solutions, Berlim, Alemanha. Cartoons por: Boris 
Luve. 
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Introdução	

Assumir o papel de um cuidador de um ente querido, 
embora admirável e gratificante, também pode ser 
incrivelmente árduo, tornando-se uma fonte de 
esgotamento e depressão. O/A cuidador(a) precisa 
assumir a responsabilidade de satisfazer as 
necessidades dos seus cuidadores, que podem ser cada 
vez mais esmagadoras, causando exaustão emocional e 
física. 

O Burnout tem consequências em várias áreas como o trabalho, 
estabilidade emocional, condição física e saúde (cansaço, dores 
musculares, dores de cabeça, ansiedade), e pode, até mesmo, 
desencadear sentimentos negativos, tais como a sensação de 
vazio. 

Consequentemente, o objetivo deste módulo é fornecer aos 
alunos uma visão abrangente sobre os tópicos de Burnout do 
cuidador, depressão e exclusão social. Além disso, destina-se a 
fornecer aos alunos dicas que os possam ajudar a identificar 
sintomas precoces de esgotamento, depressão e exclusão social e 
estratégias para lidar com estes riscos. 

Além disso, é importante introduzir o aluno ao tema da 
depressão, um quadro de saúde que pode ser enfrentado pela 
pessoa cuidada. A depressão nos idosos ou pessoas dependentes 
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pode ser facilmente confundida, e é diferente do tipo de 
depressão sofrida pelos mais jovens. Consequentemente, parece 
vital ter uma imagem clara de como esta doença se manifesta 
nas pessoas que recebem cuidados informais.  
  

Objetivos de aprendizagem 

Após completar este módulo, o aluno deverá: 
 

   Estar atento aos sinais de aviso do Burnout para 
reconhecer quando eles aparecem. 
  

   Ser capaz de prevenir sinais de Burnout 
  

   Entender sinais de Burnout e depressão. 
  

   Identificar modos e métodos de contra atacar o Burnout 
e a depressão. 
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O	que	é	o	Burnout	do	

Cuidador?	
  
 

 

“Fogo… Estou mesmo sem energia..” 
  

O Burnout do Cuidador foi designado pela primeira 
vez em 1974 por Freudenberger, quando trabalhava 
numa clínica de reabilitação para toxicodependentes 
nos EUA. Ele reparou que os voluntários manifestavam 
frequentemente esgotamento e desmotivação, após um 
ano de trabalho com os pacientes da clínica. 
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   Freudenberger	disse	que	o	Burnout	do	
Cuidador	era: 
 
“um sentimento de fracasso e uma existência desgastada, 
resultante de uma sobrecarga das energias do trabalhador, dos 
seus recursos pessoais ou da sua força espiritual” 
(Freudenberger, 1974) 
 

   Maaslach	e	Jackson	definiram	como: 
 
““uma síndrome tridimensional caracterizada pela exaustão 
emocional, despersonalização e redução da realização 
pessoal”  (Maslach and Jackson, 1981) 

 
  
Exaustão emocional: 
  
O esgotamento físico e emocional, resultado das interações 
contínuas que os/as cuidadores/as devem ter uns com os outros, 
bem como com as pessoas cuidadas. 
  
  
Despersonalização: 
  
Desenvolvimento de atitudes e respostas cínicas em relação às 
pessoas a quem os trabalhadores prestam os seus serviços. 
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Redução da auto-realização: 
  
A perda de confiança na auto-realização e a presença de um 
autoconceito negativo como resultado, muitas vezes 
despercebido, de situações desagradáveis. 
  
  
Como já vimos, a vida de um cuidador muda radicalmente em 
resultado da responsabilidade e dedicação necessárias, o que 
produz uma grande mudança na sua qualidade de vida. O 
cuidador precisa assumir a responsabilidade de satisfazer as 
necessidades de quem cuida, o que se torna cada vez mais 
avassalador. 
 
O Burnout do Cuidador produz um profundo esgotamento 
emocional e físico, devido à exposição contínua que acontece ao 
viver e cuidar de uma pessoa dependente, juntamente com 
fatores altamente exigentes que acabam por absorver a sua vida 
pessoal. Deste modo, estão sujeitos a stress crónico contínuo 
como resultado da doença agravante da pessoa cuidada e do 
envolvimento de tarefas monótonas e repetitivas. 
 
García Izquierdo (1991) salientou que o esgotamento é um 
problema característico dos chamados serviços humanos. Por 
esta razão, uma das características da síndrome é o desgaste 
emocional que esta interação produz no trabalhador. 
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Quais	são	os	efeitos	do	

Burnout?	
 

 
 

“Tenho a sensação de que aqueles tipos de casacos brancos não se safam 
sem nós.” 

  
 
O Burnout tem consequências em variadas áreas, tais 
como: trabalho, estabilidade emocional, condição física 
e saúde (cansaço, dores musculares, dores de cabeça e 
ansiedade). 

Até mesmo os sentimentos de vazio emergem quando a pessoa 
já não é cuidada, ou porque é admitida num lar de idosos ou por 
causa da sua morte. Este vazio pode durar anos após o fim dos 
cuidados. 
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Cuidadores percebem que a sua atividade 
profissional influencia a sua: 
  

   Saúde psicofísica, situação económica (custos dos 
cuidados como adaptação da casa, deixar de ter dinheiro 
para a renda por ter que abandonar o trabalho…) 
  

   e relações sociais, incluindo conflitos familiares. 
  
  
Contudo, é verdade que não afeta a todos da mesma forma; 

De fato, pessoas com baixa resiliência (habilidade de superar 
situações adversas com sucesso) parecem sofrer mais com 
o burnout o que os torna mais propensos a desenvolver esta 
síndrome. Assim, pessoas com uma fraca autoestima e que 
não acreditam no seu potencial, entre outros fatores, também 
estão mais propensos a sofrer de Burnout do Cuidador. 
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Sinais	e	Sintomas	de	Burnout	
  
 

 

“Pobre João! Nenhum carvão deveria ser colocado sob tanta pressão!” 
  

Entre as causas e fatores de risco para o aparecimento 
do Burnout do Cuidador, é possível identificar as 
seguintes: 
  

   Stress e ansiedade e incapacidade de relaxar. 
  

   Depressão e pouca energia. 
  

   Fadiga: cansaço, falta de energia e exaustão contínua. 
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   Frustração: desmotivação e dificuldade de concentração. 
  

   Irritabilidade e mudança frequente de humor. 
  

   Perturbações de sono: sonolência, insônia, incapacidade 
de relaxar. 
  

   Apatia constante: isolamento familiar e social. 
  

   Atitudes e sentimentos negativos em relação à pessoa 
doente que está sendo cuidada ou distúrbios psicossomáticos, 
como: angústia, alergias, doenças de pele, dores de cabeça, 
dores nas costas, problemas gástricos e intestinais, etc. 
  

   Aumento ou declínio do apetite. 
  

   Dores musculares, palpitações, problemas digestivos, 
dores de cabeça. 
  

   Consumo excessivo de bebidas e medicamentos 
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Como	evitar	o	Burnout	do	

Cuidador	(prevenção)?	
  

 
“Acabou o burnout do verão, agora vamos para a depressão do inverno. . .” 

Nesta secção serão proporcionadas 10 dicas básicas 
para prevenir a síndrome do Burnout do Cuidador: 

 A fim de cuidar bem dos outros, deve primeiro 
cuidar de si. 
  
É essencial que coma bem, que durma o suficiente e que 
pratique exercício físico que lhe permita livrar-se do stress 
acumulado. Se tiver algum problema de saúde, cuide também de 
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si e não desista, pois isso fará com que perca a força e aumente o 
seu esgotamento. 
  
  
Peça ajuda para cuidar da pessoa idosa ou 
familiar dependente 
  
Não suporte todo o fardo dos cuidados sozinho, por vezes o 
esgotamento é causado pelo fato de os cuidados do dependente 
serem efetuados por uma só pessoa. É essencial que se peça 
ajuda, tanto a familiares como a profissionais que possam aliviar 
a carga de trabalho. Deste modo, é importante falar com o outros 
membros da família para que todos se envolvam na 
responsabilidade de cuidar da pessoa idosa, estabelecendo 
diferentes turnos, ou dividindo as tarefas 
  
  
Promova a autonomia da pessoa cuidada 
  
É necessário encorajar a pessoa cuidada a fazer as suas 
atividades por conta própria. Isto será benéfico tanto para o 
cuidador como para a pessoa dependente. Irá permitir-lhe 
melhorar a autonomia, sentindo-se mais confiante ao fazê-las e 
será um grande apoio para o prestador de cuidados ou membro 
da família. 
  
  
Procure informações sobre o tema dos cuidados 
em casa 
  
Nunca se deve sentir culpado por pedir ajuda, lembre-se da regra 
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de ouro: se não cuidar de si próprio, não será capaz de cuidar do 
seu ente querido. 
  
  
Reserve algumas horas para si mesmo/a todos os 
dias 
  
Anime-se com atividades que proporcionam alguma distração; o 
desporto é uma das melhores formas de combater o stress. 
Encontre tempo para dedicar algumas horas a este tipo de 
atividades que considera gratificantes. 
  
  
Mantenha as suas relações pessoais e sociais ativas 
  
Mantenha-se em contacto com os seus amigos e colegas, falar 
com eles permite-lhe manter-se ligado ao mundo exterior. 
  
  
Não se automedique 
  
Não tome medicamentos para combater o burnout sem receita 
médica. Os antidepressivos podem levar a intoxicações graves, 
pode alterar o ritmo cardíaco e levar a convulsões. 
  
  
Recorra ao serviço de ajuda 
  
Recorra a associações onde pode aceder ao apoio de 
profissionais e outras pessoas que estejam a passar por uma 
situação semelhante (participar em grupos de entreajuda). 
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Aprenda a aceitar a situação 
  
Quando se vive com a doença de um ente querido, corre-se o 
risco de questionar a razão da doença do seu familiar. Estes 
pensamentos apenas conduzem ao esgotamento psicológico, à 
frustração, e à depressão. Aprenda a aceitar a doença e 
concentre-se em pequenas tarefas e objetivos destinados a 
alcançar um maior bem-estar para o paciente e para si todos os 
dias. Aprecie os pequenos sucessos do dia-a-dia e orgulhe-se do 
seu trabalho no cuidado da pessoa idosa. 
  
  
Manter expectativas realistas sobre a doença da 
pessoa cuidada 
  
É bem possível que, apesar de fazer o seu melhor, a doença do 
seu ente querido vá progredindo gradualmente. Isto pode levar a 
sentimentos de impotência e frustração e, muitas vezes, o 
cuidador também experimenta um sentimento de vazio e culpa 
quando a pessoa de quem cuida morre. Não deixe isso acontecer 
e procure sempre ser realista. 
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Burnout	e	Depressão:	O	que	

é	a	Depressão	do	Cuidador?	
  
 

 

Sinto-me completamente em baixo, deve ser depressão.” 
 

   Depressão	pode	ser	definida	como: 
 
“um dos tipos de distúrbios de humor, que consiste numa 
diminuição do humor, com um grau variável de perda de 
interesse ou dificuldade em experimentar o prazer nas 
atividades habituais e acompanhado de vários sintomas 
psicológicos (tristeza, alterações na concentração, memória, 
etc.) e físicos (diminuição da libido, anorexia, etc.)” 
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É importante lembrar que cuidar não causa depressão e nem 
todos os cuidadores experimentarão os sentimentos negativos 
que acompanham a depressão. 

Contudo, no seu esforço para prestar os melhores cuidados 
possíveis a um membro da família ou amigo, os cuidadores 
sacrificam frequentemente as suas próprias necessidades 
emocionais e físicas; e as experiências emocionais e físicas que 
passam na prestação de cuidados podem prejudicar até os 
cuidadores mais resistentes. 

Os sentimentos resultantes de raiva, ansiedade, tristeza, 
isolamento, exaustão e a culpa de sentir estes sentimentos, 
podem ser um fardo pesado.  
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Depressão	da	Pessoa	Idosa:	

Sinais	e	Sintomas	
  
 

 

Sempre que o Sr. Huxley se sente em baixo, ele dá um mergulho. 
 
	
As pessoas, incluindo os idosos e os dependentes, 
sofrem de depressão de várias maneiras; o tipo e o grau 
de sintomas podem variar de uma pessoa para outra, e 
podem mudar com o tempo. 
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Entretanto, é importante ter em consideração que a depressão 
nas pessoas idosas ou dependentes pode ser facilmente mal 
interpretada com os sintomas de diversas doenças ou com os 
medicamentos usados para tratá-los. (Casarella, 2020) 
 
As origens da depressão nos idosos ou dependentes podem estar 
vinculadas a diferentes fatores, tais como ter uma ou mais 
doenças crónicas (nomeadamente diabetes, doença 
cardiovascular, doença isquémica do coração, doença pulmonar 
obstrutiva crónica (COPD), cancro, etc.). 

Também é verdade que existem medicamentos que são mais 
suscetíveis a provocar depressão. (ORPEA, 2019) 
 
Em suma, a depressão nos seus entes queridos precisa de ser 
entendida de forma diferente da depressão nas pessoas mais 
jovens. Nos adultos mais velhos, está ligada a um risco mais 
elevado de doenças cardíacas e à possibilidade de morte por 
qualquer doença com que estejam a lidar. Além disso, a 
depressão reduz a capacidade de uma pessoa mais velha se 
reabilitar ou recuperar das suas patologias, por outras palavras, a 
depressão aumenta substancialmente a probabilidade de 
morte por essas doenças. (Casarella, 2020) 
 
Por essa razão, é importante certificar-se de que a pessoa 
cuidada seja avaliada e tratada, mesmo que a depressão seja 
ligeira. Pode manifestar-se em vários sintomas que, como já 
foi explicado anteriormente, podem estar relacionados a 
outras doenças. 
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Contudo, pode incluir os seguintes 
sintomas: 

  

   Sentimentos de tristeza, lacrimejar, ou falta de 
esperança. 
  

   Perda de interesse ou prazer na maioria das atividades 
normais. 
  

   Distúrbios de sono e mudanças nos padrões de sono. 
  

   Cansaço e falta de energia. 
  

   Mudança em hábitos alimentares que resulta em perda 
ou ganho de peso não intencional. 
  

   Ansiedade, agitação, irritabilidade ou inquietude. 
  

   Lentidão no raciocínio, fala ou movimentos corporais. 
  

   Dificuldade em pensar, concentrar, tomar decisões ou 
lembrar de determinados acontecimentos. 
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   Sentimentos de inutilidade. 
  

   Culpa ou autocensura por coisas que não são sua 
responsabilidade. 
  

   Sintomas físicos contínuos que não correspondem ao 
tratamento, tais como dores de cabeça, problemas digestivos e 
dores crónicas. 
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Como	evitar	a	depressão	em	

pessoas	idosas	e	

dependentes	
  

 

Tome de uma a duas vezes por dia. 
 
Não há uma fórmula única para evitar a depressão da 
pessoa cuidada, mas pode seguir estas sugestões que 
certamente reduzirão a probabilidade de sofrer de 
depressão (Msoluciona, 2020) 
  
Apoio da família 
  
A família desempenha um papel fundamental na vida quotidiana 
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da pessoa idosa, pois estes encontram-se numa fase da vida em 
que já são mais vulneráveis, limitados e dependentes. Neste 
sentido, é essencial ouvi-los/as e tratá-los/as com grande afeto. 
Em muitas ocasiões, a irritabilidade e o humor que surge na 
pessoa cuidada é vista como uma forma de chamar a atenção, 
exigindo carinho. É essencial passar tempo com eles e fazê-los 
sentir-se motivados para que possam viver a velhice 
naturalmente e com bom humor. 
  
  
Manter o contacto com outras pessoas idosas ou 
dependentes 
  
Muitos deles chegam à velhice sozinhos, tendo perdido o 
cônjuge e sem família próxima para estar com eles ou apoiá-los. 
Tal deterioração do ambiente social e familiar é obviamente 
prejudicial para a sua saúde psicológica e emocional. Portanto, 
interagir com outras pessoas idosas é muito benéfico para a 
saúde emocional de todos eles, pois fazem companhia uns aos 
outros e, além disso, podem partilhar as preocupações comuns, 
tais como sentimentos e problemas. 
  
  
Participação em atividades recreativas 
  
Para combater os sintomas da depressão, é altamente 
aconselhável que participem em atividades de lazer, tais como 
oficinas de jardinagem, costura, artesanato, hobbies, exercícios 
de memória, ou seja, qualquer atividade que favoreça a 
estimulação sensorial, emocional e mental. 
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Praticar exercícios físicos 
  
A realização de exercício físico, duas ou três vezes por semana, 
é benéfico para elevar o humor e para melhorar o fluxo 
sanguíneo. Ao praticar desporto, endorfinas são liberadas e 
sentimo-nos relaxados e com uma sensação de bem estar. 
Certifique-se de que a pessoa cuidada vai dar um passeio ou 
nadar de vez em quando. 
  
  
Seguir uma dieta equilibrada 
  
Há uma série de alimentos que, devido aos seus componentes e 
propriedades, podem prevenir a depressão em adultos/as mais 
velhos/as. Por exemplo: peixe, farinha de aveia, arroz integral e 
frutas ricas em vitamina C, como o limão, a laranja e o kiwi. É 
também muito benéfico acrescentar gengibre nas refeições, uma 
vez que ajuda o cérebro a libertar endorfinas. Lembre-se de que 
se diz que uma maçã por dia mantém o médico afastado. 
  
  
Sair de casa e divertir-se 
  
Com bom tempo, é essencial para os idosos darem um passeio 
em zonas verdes e ensolaradas. Os raios ultravioleta absorvidos 
pelo nosso corpo fazem-nos gerar serotonina, a hormona que nos 
faz sentir mais felizes e mais satisfeitos. Por este motivo, é 
essencial rir todos os dias e ter uma atitude positiva. 
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Exclusão	Social:	como	evitar?	
 

 
 

Jane tinha um dom para evitar interações sociais. 
 

   O	termo	exclusão	social	é	utilizado	para	

descrever: 
 
“uma situação específica, resultado de um processo crescente 
de desconexão, de perda de laços pessoais e sociais, o que 
torna muito difícil para uma pessoa ou um grupo aceder às 
oportunidades e recursos disponíveis para toda a sociedade.” 
(Subirats, 2004) 
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A compreensão da exclusão social só é 
possível quando se compreende a 
complexa realidade deste fenómeno: 

  

   É constituído por dimensões que estão inter-
relacionadas entre si, 
  

   Resulta na acumulação e persistência de problemas e 
deficiências numa multiplicidade de áreas, 
  

   Implica uma falta de acesso a recursos e necessidades 
básicas que permitam uma inserção plena na sociedade, 
  

   Implica uma falta de participação na dinâmica social. 
  
  
Quando se trata dos cuidadores,não é nada surpreendente 
que, dado o elevado nível de dedicação necessário para 
cuidar de uma pessoa dependente, os prestadores de 
cuidados sintam que todas as outras áreas da sua vida diária 
são afetadas. 
 
Na realidade, prestar cuidados tem um grande impacto na vida 
dos cuidadores, e isto está relacionado com problemas de vários 
tipos, que são especialmente evidentes no cuidador primário. 
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É por isso que por vezes são referidos como “vítimas 
escondidas ou pacientes” (Crespo López et al., 2008) 
 
A exclusão pode surgir de problemas com outros membros 
da família, que são uma fonte de tensão, uma vez que gera 
grande desconforto na maioria das ocasiões. Ter um familiar 
idoso que precisa de ajuda desencadeia, frequentemente, 
conflitos familiares antigos ou acaba por gerar novos conflitos. 
De facto, um dos problemas mais importantes de cuidadores 
primários é o sentimento de solidão e falta de 
compreensão, até com os parentes mais próximos (e.x., cônjuge 
ou companheira do cônjuge, etc.) (Crespo López et al., 2008) 
 
Por vezes, é criado um processo de dependência do cuidador em 
relação à pessoa cuidada, porque muitos cuidadores isolam-se 
da sua rede social, vivendo única e exclusivamente para o 
membro da família de quem cuida, transformando a dualidade 
entre cuidador-pessoa cuidada num sistema fechado, o que leva 
a maior exclusão (Crespo López et al., 2008). 
 
Além disso, é comum que alguns cuidadores não consigam 
aproveitar completamente seu tempo livre, mesmo quando eles 
os têm, porque os sentimentos de culpa são o maior obstáculo 
para que cuidadores aproveitem o seu tempo livre da melhor 
forma (Spanish Red Cross, n.d.) 
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Como	prevenir	a	exclusão	

social?	
  

 

‘Shepperd’s Branco Brilhante”: Tintura instantânea para lã 
  
Para evitar a exclusão e sentimentos de solidão falta de 
compreensão, é importante ter em conta as seguintes 
premissas (Prestige Nursing Care, 2019): 

Priorize as suas necessidades na sua rotina: 
  
Lembre-se que, para fornecer os melhores cuidados aos seus 
entes queridos; é necessário sentir-se confiante e forte. Por isso, 
é vital que marque algum tempo na sua agenda para si mesmo/a, 
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para que possa desfrutar do seu tempo livre e praticar atividades 
que aumentem a sua energia e o/a ajudem a descontrair. 
  
  
Dê importância às suas necessidades físicas: 
  
Tente se exercitar pelo menos meia hora por dia; pode praticar o 
seu desporto favorito ou fazer uma caminhada. Tente dormir 
tempo suficiente para descansar; sete horas por dia é 
considerada a média para um adulto. Por último, tenha certeza 
de que a sua rotina alimentar é adequada e que prioriza os 
nutrientes necessários para uma vida saudável. 
  
  
Preste atenção à sua saúde mental e espiritual: 
  
as suas necessidades e tempos de lazer são importantes para 
desenvolver as suas funções como cuidador(a) de uma forma 
bem sucedida. Encontre tempo para se envolver em passatempos 
e atividades sociais e dedique tempo para cuidar de si próprio/a. 
  
  
Peça ajuda caso necessite: 
  
Existem inúmeros grupos de apoio na sua comunidade que o 
podem ajudar no seu papel de cuidador(a), e também é provável 
que conheça um novo círculo social nesses locais. 
 
Prestige Nursing Care, 2019 
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Pontos	Chave	deste	Módulo	
  

   A vida de um(a) cuidador(a) muda radicalmente com 
as responsabilidades e dedicação requeridas, o que produz uma 
grande mudança na qualidade de vida. Consequentemente, estão 
em risco de sofrer de Burnout do cuidador, que pode gerar uma 
profunda exaustão emocional e física ao cuidar e conviver com 
uma pessoa dependente. Com efeito, é vital estar atento aos 
sintomas para prevenir ser afetado por essa doença. 
  

   Cuidar não causa depressão e nem todos os cuidadores 
passarão pelos sentimentos negativos que acompanham a 
depressão. Contudo, no esforço de oferecer os melhores 
cuidados possíveis para um membro familiar ou amigo, os 
cuidadores tendem a sacrificar as suas próprias necessidades 
emocionais e físicas. 
  

   Depressão em idosos ou pessoas dependentes é um 
fenómeno comum que frequentemente é interpretado como 
outras doenças ou patologias, portanto, é importante prestar 
atenção nos sintomas típicos de depressão. 
  

   Dado o alto nível de dedicação requerida para cuidar 
de uma pessoa dependente, os/as cuidadores/as sentem que todas 
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as outras áreas de sua vida diária são afetadas, o que pode levar 
à exclusão social. Por isso, é crucial tomar conta de si primeiro, 
para ser capaz de prover uma assistência adequada ao seu ente 
querido. 
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