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Apresentação

que pairam sobre esta população acima de sessenta anos: a perda de independência, de 

dos personagens envolvidos nas diversas ações como o matriciamento, o Floripa Ativa e a 
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-

a partir de critérios de ética e qualidade das instituições acessadas, sempre sob o crivo do 

Colocamos em suas mãos este instrumento, que ao lado da Caderneta de Saúde do 

Dr. João José Cândido da Silva

Secretário de Saúde de Florianópolis
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1 Introdução
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-

-

-

sentatividade da rede de atenção básica, acordou parceria com a Universidade Federal 

-

Programa de Atenção Integral à Saúde do Idoso, o CAPITAL IDOSO

O Capital Idoso é um programa que propõe o cuidado integral ao cidadão idoso 
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anos: a perda de independência, de autonomia, as complicações das doenças cardio-

ao idoso, percebido na proposta da geriatria e gerontologia, passando pelas grandes 

-

-

  O caráter crônico e multifatorial dos problemas e a necessidade de profundas mo-

Estudo Adicional Sugerido:



Protocolo de Atenção à Saúde do Idoso

12

a à Saúde do

Atualmente, o acesso universal à internet, tanto pelo paciente idoso em franco 

dados em tempo real se tornou ferramenta fundamental na prática ambulatorial com 

amplo acesso a evidências, consensos e cursos online

amplia o alcance de cada atendimento
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-

-
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3 

 da Fam

Atribuições do ACS dentro do Capital Idoso:
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o ACS, a seguir, se necessário, no CS com a equipe, para então serem dados os encami-

Na oportunidade devem ser entregues a bolsa do Capital Idoso, contendo a Ca-

-

-

-

O agendamento das consultas eletivas é livre e prioritário (como deve ser o 

-

3.3.1 Índice Cognitivo-Funcional:

-

-

-
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-

mortalidade por meio da alocação adequada dos recursos necessários para manter e 

Telefone:

       

Antes de iniciar a entrevista retirar calendários, relógios e outras referências temporais do 

-

Pode-se esperar até 30 segundos para o entrevistado responder cada pergunta, pode-se 

Primeira parte: orientação temporal, escreva a resposta ao lado da pergunta para poste-
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Um ponto para cada acerto: 4-5 pontos = A B C 

Coloque entre parênteses a letra relativa ao resultado obtido: (           

Segunda parte: 

Consegue tomar seus remédios na dose  

Um ponto para cada resposta positiva: 2 pontos = A B C

*

** Se o entrevistado lança mão de uma lista de medicações para consulta ou agenda 

O Índice Cognitivo Funcional é construído da seguinte forma: Reúna as letras encontradas na 

primeira e segunda parte e localize o risco de mortalidade.

AA

AB, AC, BA, CA Médio risco 

BB, BC, CB, CC Alto Risco
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3.3.2 Escalas de Atividades da Vida Diária (AVDs):

-

-

-

-

-

-

3.3.2.1 Escala de Atividades Básicas da Vida Diária – ABVD (Katz, 1970): 

ATIVIDADE INDEPENDENTE SIM NÃO 

para uma parte do corpo 
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Consegue deitar na cama, sentar na cadeira e le-

3.3.2.2 Escala de Atividades Instrumentais da Vida Diária – AIVD (Lawton,1982):

Não Consegue 

3 

2 

1 

Não Consegue 

3 

2 

1 

Não Consegue 

3 

2 

1 

Não Consegue 

3 

2 

1 

Não Consegue 

3 

2 

1 
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-

Não Consegue 

3 

2 

1 

Não Consegue 

3 

2 

1 

Não Consegue 

3 

2 

1 

Não Consegue 

3 

2 

1 

TOTAL 

 

Estudo Adicional Sugerido:

importância na avaliação do idoso frágil e/ou portador de problemas cognitivos: 

saúde e gastos com medicamentos entre os idosos brasileiros em um estudo 
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3.3.3 Mapeamento da Rede de Suporte Social:

-

-

-

-

de aperfeiçoar e fortalecer o potencial familiar e comunitário, proporcionando o acesso dos 
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O mapeamento do suporte social do cidadão idoso é um diferencial fortalecedor 

-

Legenda:
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Perguntas necessárias:

3.3.4 Critérios de Fragilidade: 

-
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-

-

População Idosa de Florianópolis

AVBs = AVBD + AIVD

BR
Baixo Risco

MR
Médio Risco

AR
Alto Risco

ICF
Índice Cognitivo Funcional

REDE DE SUPORTE SOCIAL

I
Independente

SD
Semi-dependente

D
Dependente

S
Suficiente

I
Insuficiente

CRITÉRIOS DE FRAGILIDADE

NF
Não Frágil

F
Frágil
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-

Tem valor preditivo para eventos agudos, tais como angina instável, infarto agu-

do do miocárdio e acidente vascular cerebral, além de estar associada à perda cognitiva 

ITB = PAS T / PAS B

-

cardiovascular, é útil somente àqueles que ainda não têm doença aterosclerótica cli-

nicamente evidente

-

Periférica

-
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referência se encontram nos links a seguir:

 

3.5.1 Risco Funcional:

-

tremo temos um grupo altamente independente e autônomo, e no outro lado os mais 

-

-

-

3.5.1.1 Para idoso com ICF baixo risco, independente, rede de suporte social 

Consulta minimamente anual com enfermeiro

Consulta odontológica minimamente semestral
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Matriciamento se necessário

funcional

3.5.1.2 Para ICF de médio ou alto risco, qualquer grau de dependência, rede 

-

Consulta com enfermeira a cada 06 meses, intercalando com as consultas médicas

Avaliação interdisciplinar conforme a necessidade do idoso (incluindo o 

funcional

-

e apresentam ITB indicativo da presença de Doença Arterial Periférica, e assumindo 

que este é um fator de risco com o mesmo peso prognóstico de ser portador de DM ou 
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doença coronariana, a conduta não farmacológica indicada é: 

Consulta com enfermeira a cada 06 meses, intercalando com as consultas 

Matriciamento se necessário 

Monitoração do ITB: anual para os normais, semestral para os alterados (para 

funcional

A proposta é que cada Distrito Sanitário possua um apoiador matricial, um médi-

-

A visita domiciliar constitui um importante recurso para a prática de promoção, 
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Além dos encontros previamente agendados, em casos de urgência ou imprevis-

-

-

sionais das equipes de referência a visão geronto-geriátrica das condições e enfermida-
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4 Grandes Síndromes
Geriá

ma direto, imobilidade pós-queda, danos psicológicos e sociais assim como ser causa de 

que os idosos acima de 75 anos caem por enfermidades, como músculo-esquelética, car-

tante problema de saúde pública por sua alta incidência, seus altos custos assistenciais e 

Diversas alterações biológicas importantes são evidentes a partir dos 60 anos de 

os diversos órgãos e sistemas corporais, como o sistema nervoso central, sistema visual, 
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-

-

-

4.1.1 Causas e Fatores de Risco:

INTRÍNSECAS ORGANISMO

Ataque isquêmico transitório Pouca iluminação

Tapetes soltos

Arritmias Piso encerado

Oclusão das artérias vertebrais

Doença Parkinson Falta de barras de apoio

Miopatias Polifarmácia

Neuropatias periféricas

Demências

Problemas de Visão

Propriocepção/ Sistema Vestibular

4.1.2 Avaliação:
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-

-

Questionário de quedas

Sempre Algumas Vezes Nunca

de uma pessoa

de duas pessoas

de um andador

de muletas ou bengala

Roteiro Exame Físico:
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4.1.3 Prevenção e Tratamento:

A prevenção de quedas torna-se um assunto de importância vital na saúde pú-

-
trição, avaliação dos riscos domésticos e revisão periódica de medicamentos possuem 

que a pessoa que sofreu uma primeira queda possui maior risco para uma segunda que-

-

familiares ou cuidadores bem como do próprio paciente2
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Instabilidade
Imobilidade

Insuficiências
Incontinências

Iatrogenias

Idoso
frágil

Ambiente domiciliar
inadequado

 Piso escorregadio
e/ou brilhante
 Objetos pelo chão
 Pouca luminosidade
 Disposição
inadequada de
móveis e objetos
 Altura de camas 
incompatível com a
altura dos idoso
 Presença de tapetes 
soltos
 Ausência de barras 
de apoio e proteção
 Escadas não
ergonômicasAvaliação do

ambiente
Aplicar

Questionário de
quedas

Prevenção
primária

 Objetos supérfluos, cortantes, de vidro ou muito
pequenos devem ser retirados do acesso fácil,
especialmente se o idoso for confuso.
 Os móveis devem estar dispostos de maneira a 
aumentar os espaços livres e a circulação.
 As camas, caso seja necessário, podem ser adaptadas
com grades à noite e altura adequada.
 Manter sempre lâmpada de vigia acesa durante a noite
 O piso deve ser antiderrapante, de cor única e sem
mudanças de nível.
 Os tapetes devem ser retirados.
 O brilho no assoalho deve se evitado, pois aumenta a
desorientação de idosos confusos.
 As portas devem ser amplas para facilitar, caso seja
necessário, a passagem de cadeiras de rodas.
 As portas de vidro devem ter uma faixa colorida na 
altura dos olhos, para facilitar a discriminação para
idosos com diminuição da visão e confusão mental.
 A iluminação deve ser adequada (sem sombras e
reflexos) e constante em todos os cômodos.
 Nos boxes devem ser instaladas barras laterais de 
apoio e deve-se colocar piso antiderrapante ou tapetes
de borracha afixados ao chão por ventosas.
 Barras laterais também devem ser instaladas no vasos 
sanitário.
 Para evitar as freqüentes quedas de
sabonete, pode-se afixá-los com um cordão às torneiras

 Prática de atividade física para 
melhora do equilíbrio, da marcha
e fortalecimento muscular
 Nutrição adequada
 Avaliação dos riscos domésticos
 Revisão periódica dos 
medicamentos em uso
 Envolvimento de familiares/
cuidadores /idoso
 Modificações domésticas
propiciando condições seguras no
domicílio
 uso de  andador e bengala 
quando necessário
 correção e reabilitação de 
eficiência visual e auditiva
 Usar adaptadores e protetores
pélvicos

Tratamento
Reabilitação

Quedas: Abordagem Multifatorial
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-

são de todos os movimentos articulares e, por conseguinte, da incapacidade da mu-

são sinais de sofrimento cutâneo ou úlcera de decúbito, disfagia leve a grave, dupla 

-

4.2.1 Causas:  

Patologias

Doença osteoarticular
-

rose, deformidade plantar, metástases

Doença cardiorrespiratória DPOC, ICC , ICO

Doenças vasculares
arterial

Doença muscular Fibrosite, polimialgia, desnutrição

Doença neurológica
Parkinson

Depressão, Demência

Doença dos pés Calosidade, onicogrifose, úlcera plantar

Iatrogenia medicamentosa -
cos em doses altas, isolamento social
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4.2.2 Consequências :

complicações referidas a seguir:

Osteoporose, artrose, fraturas

Incontinência, ITU

Desnutrição, fecaloma, disfagia

 Depressão, inversão ritmo sono, delirium

-

-

Idoso Normal
Comprometimento Cognitivo 

Leve
Demência

-
mória pelo paciente 
ou familiar

paciente ou familiar
-

ria pelo paciente ou familiar
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-
ridade 

Teste do Relógio

Fluência verbal

Lista de palavras

de acordo com escolarida-
de

Funções cognitivas 
normais

Funções cognitivas normais

-
ria, pensamento, orienta-
ção, compreensão, lingua-
gem, cálculo, pensamento 

Atividades funcionais 
intactas

Atividades funcionais intactas
Comprometimento das 

ocupacionais e sociais

Ausência de demência Ausência de demência
AVDs

Alteração do comporta-
mento

que causem demência: 
-

-
tireoidismo, def vit B12 e 

por substâncias

-



40 Protocolo de Atenção à Saúde do Idoso

-

-

http://www.alz.org/national/documents/ED_doc_checklist-030609.pdf 

Sobre outros tipos de demência:

Vascular: http://www.alzheimers.org.uk/site/scripts/documents_info.php?categoryI

D=200171&documentID=161 

Demência mista:

http://www.lewybodydementia.org/   

Doença de Alzheimer

http://www.alzheimers.org.au/content.cfm?infopageid=2178 

http://www.alz.org/national/documents/checklist_10signs.pdf 

http://www.alz.org/brain_portuguese/

-

-
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-

nistério da Saúde o Clinical Dementia Rating - CDR: -

 e sua validação no Brasil: 

Fase inicial:

insidiosamente sendo o comprometimento da memória o sintoma mais precoce, 

espaço, perda de concentração, desatenção, perda de iniciativa, retraimento 

Fase intermediária:

agitação, perambulação, agressividade, questionamentos repetitivos, reações 

Fase avançada ou estágio terminal: todas as funções cognitivas estão 
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estão acamados, incontinentes e normalmente acabam falecendo por alguma 

Reabilitação cognitiva e grupo de apoio familiar

-

-

-

alterações mais comuns se destacam: angústia, sentimento de culpa, ira, agressivida-

-

-

O treinamento cognitivo e de reabilitação da memória passa pela identificação dos 

-

-

-
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Medidas recomendadas que devem ser implementadas em coparticipação entre 

Discutir o diagnóstico com o portador e seus familiares, orientando para 

Orientar o controle do ambiente através de boa iluminação e eliminando 

Promover a orientação espacial, por meio de múltiplos sinais (não 

Música clássica ou as músicas preferidas da pessoa idosa também podem ter 

Prevenir e tratar o estresse e depressão do cuidador é de fundamental 

Revisar a lista de medicamentos, evitando medicações que possam interferir 
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4.3.1 Exames Complementares:

4.3.2 Tratamento: 

-

-

-

mer avançado: Memantina

-

nistério da Saúde: 

4.4 Iatrogenia:

orientações errôneas, como o simples repouso no leito prolongado, intervenções cirúr-

-
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Usa-se o termo FARMACOCINÉTICA para o estudo da absorção, distribuição, me-

-

Alteração da absorção:

-

Alteração da distribuição 

Alteração do metabolismo

-
to do tipo, da intensidade e da duração do efeito de determinada concentração de um 

Aqui se encontram informações farmacocinéticas de todas as drogas:

Interações medicamentosas:
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Por que medicar o idoso não é tão simples?

-

-

-

-

-

da da memória, confusão mental, lentidão motora podem ser fruto de efeitos medica-

Recomendações na prescrição de medicamentos:

Receitar o estritamente necessário

Limitar tempo de uso e sempre avaliar possibilidade de retirada
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Drogas que podem causar delirium: -

-

Drogas a serem evitadas no idoso:

-

-

-
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4.5.1 Roteiro para a avaliação do cliente com incontinência urinária:

Sintomas 
urinários

padrão de comportamento miccional, fatores precipitantes, problemas 

pregressa

Infecção urinária recorrente, câncer, cirurgia pélvica, doenças neurológicas, 

Medicamentos
Diuréticos, anticolinérgicos, psicotrópicos, analgésicos narcóticos, 

agonistas e bloqueadores adrenérgicos, bloqueadores dos canais de 

Ambientais

Exame Físico

Abdominal

Retal

Genital

Neurológico

Outros

Assim, com base nos dados coletados pode-se supor o mecanismo envolvido na 

incontinência urinária dentre os descritos a seguir:

-

-
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As causas transitórias da incontinência urinária de urgência compreendem o efei-

-

problemas ortopédicos ou reumatológicos graves, acamados ou com depressão grave, 

-

4.5.3 Disfunção do esfíncter uretral:

de esforço ou de estresse, onde a perda de urina ocorre associada com aumento 

-

por estresse, o valor de predição positivo desses sintomas para a verdadeira incon-

-

ção da pressão intra-abdominal, ou quando ocorre tardiamente em relação ao esforço, 

costuma designar-se como pseudoincontinência de estresse, pois em geral nestes ca-

-
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Tem como causas transitórias o uso de medicamentos como bloqueadores alfa-

-

-

4.5.4 Bexiga distendida: Surge em decorrência de retenção urinária, a qual pode 

-

-

4.5.5 Causas Diversas -

-

-

4.5.6 Achados de exames físico e complementares para avaliação da inconti-

nência urinária:
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Volume urinário residual pós-miccional: o volume residual de urina considerado 

Cistometria simples: o surgimento de vontade urgente de urinar com um 

volume vesical menor que 150 ml ou a ocorrência de urgência acentuada e 

Teste de estresse: é considerado positivo quando ocorre escape de urina, 

Função renal: dosagem de uréia e creatinina sérica e da depuração 

de creatinina são indicados apenas em casos de retenção urinária ou na 

Deve ser considerado somente se o diagnóstico incerto puder afetar os resultados 
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4.5.7 Tratamento:

-

Causas Transitórias Tratamento

Incontinência urinária de urgência

   Infecção aguda do trato urinário Terapia com antibióticos
Terapia com estrogênio

Controle da causa básica

Glicosúria Controle do diabetes

Terapia para problemas de imobilidade ou mudanças 
no ambiente

Incontinência urinária de estresse

Retenção urinária

Impactação fecal Desimpactação ou emolientes fecais

Ressalta-se que não se deve tratar bacteriúria assintomática, quando da análise 
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-

-

-

-

medicamentosa, sendo que os resultados demonstraram uma diferença estatistica-

-

mas eles podem provocar retenção urinária, além de outros efeitos adversos, principal-

-
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4.5.7.2 Incontinência de Estresse:

-

cientes demonstraram que a continência foi restaurada completamente em uma média 

-

Tratamento cirúrgico para as mulheres: opções de cirurgia para tratamento da 

Causa Opção cirúrgica
Percentual médio de 

cura

uretral

Suspensão retropubiana

Suspensão do pescoço cervical

Reparo anterior da vagina

local

apresentar retenção urinária como complicação pós-operatória, o que decorre de um 

-

mana da cirurgia é comum, mas raramente esta dura até 4 a 6 semanas do pós-opera-
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-

Tratamento cirúrgico para homens: se a incontinência surgir após uma prosta-

tectomia, deve-se aguardar pelo menos 6 meses antes de um procedimento cirúrgi-

-

Cirurgia Percentual médio de cura

-

Terapia medicamentosa: -

-

Dispositivos:

-
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-

devendo ser considerados como opção em casos de retenção urinária, devido ao risco 

-

-

-

-

Tem como complicações a uretrite, o trauma uretral, o estreitamento e a infecção 
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cateter por um de diâmetro maior por se acreditar que o escape de urina é devido 

trocas do cateter, sendo que a irrigação dos cateteres para a remoção de crostas 
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4.6 Depressão:

A depressão é e será uma das patologias psiquiátricas mais incapacitantes entre 

-

-

-

é ainda mais severa entre os idosos, tanto em termos de prevalência quanto da gra-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

Cuidado especial deve ser dado a pacientes com antecedentes de depressão, 

doença incapacitante ou dolorosa, os que sofreram abandono e/ou maus tratos, ins-

-

ções de pacientes que recusam ou abandonam tratamento, também devem levantar 

-

-

rapia antidepressiva poderá ser ampliada quando além do diagnóstico precoce, so-

alterações do sistema nervoso central, e observa-se a probabilidade do paciente evo-

-

Acidente Vascular Cerebral e nas demências vasculares, a presença de depressão está 

alterações da imunidade e também se observa a depressão como fator de risco para 
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ocasionalmente, não aceitar o tratamento e, não aderindo ao mesmo resulta em cui-

-

Sim Não 

Sim Não 

Sim Não 

Sim Não 

Sim Não 

Sim Não 

Sim Não 

Sim Não 

Sim Não 

Sim Não 

Sim Não 

Sim Não 

Sim Não 

Sim Não 

Sim Não 
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Quando indicado o uso de medicações deve-se optar por drogas com menor efeito co-

-

em sua comunidade, com atividades regulares e a criação de uma rede de amigos para 

-

-

-
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como agudas, determinando um aumento importante da prevalência de dor crônica 

da população em geral, especialmente entre os idosos, os principais portadores das 

-

-

-

-

-

-

cas são as que persistem após a cura da lesão/fator desencadeante inicial e, como não 

-

-

teoartrose, artrite reumatóide, compressão neural, dor oncológica, dores musculares, 

-

em conta sinais não verbais de dor (caretas, movimentos de auto-proteção, agitação, 

-
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Dor Nociceptiva -

somática, que aparece a partir da lesão da pele 

-

visceral -

tipos de dor nociceptiva usualmente respondem a analgésicos não opiáceos e opiáceos, 

Dor Neuropática

-

associam-se comumente depressão, incapacidade funcional, dependência, afastamen-

-

4.7.2 Avaliação:

 A dor é multifacetada, e como tal deve ser avaliada quanto aos aspectos:
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Impactos da dor: grau de perturbação psicológica, afetiva e cognitiva, 

Comorbidades

-

ção de um dado concreto sobre sua intensidade tem valor no seguimento da resposta 

-

-

-

-

-
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4.7.3 Abordagem Terapêutica:

Tratar a causa da dor: A avaliação necessariamente inclui a investigação 

Valorizar a dor total:

variam individualmente, e sua intensidade pode se relacionar diretamente com a 

Valorizar limitações funcionais:

 A abordagem da dor inclui, entre outros, 

-

atenção aos detalhes.

Princípio 1 – Pela boca: -

-

Princípio 2 – Pelo relógio: medicação analgésica para dor de moderada a intensa 

-
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controle da dor, com sofrimento desnecessário e acelera a tolerância medicamentosa, 

Princípio 3 – Pela escada:

-

-

 

-

-

O uso concomi-

tante de opiáceos é contraindicado! 

Princípio 4 – Para o indivíduo: as necessidades individuais para analgesia variam 

enormemente, dependendo de fatores diversos, entre eles, crenças, formação cultural, 
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-

-

 podem ser usados para ampliar a analgesia, 

controlar efeitos adversos dos opiáceos ou sintomas que estão contribuindo para a dor 

Princípio 6 – Atenção aos detalhes: dar ao paciente e cuidadores instruções pre-

cisas, tanto escritas quanto orientadas verbalmente, sobre os nomes dos medicamen-

-

da interação de vários mecanismos no sistema nervoso central e periférico, e não se 

4.7.4 Drogas utilizadas no tratamento da dor crônica disponíveis na rede APS:

O tratamento farmacológico da dor inclui três grupos de drogas: analgésicos não 

-

-

A meta inicial do tratamento da dor crônica é obter noites de sono livres de dor, 

-
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Analgésicos comuns: Dipirona - tem vantagem de não provocar lesão renal ou 

-

-

Paracetamol

-

-

META FINAL: Máximo restabelecimento funcional possível

1º Passo: Noites
livres de dor

(24-48h)

2º Passo: Alívio
da dor em
repouso

3º Passo: Alívio
durante sustentação

de seu peso e
movimentos
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-

-

-

Nimesulida: apresenta meia vida curta, é indicada no tratamento sintomático da 

 

-

-

-

Tolerância:

Dependência:
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devem ser abordadas pelo prescritor, de forma a orientar adequadamente paciente e fa-

-

-

-

Analgésicos opiáceos fracos: Codeína

por receptores opióides, e seu efeito analgésico, bem como o surgimento de depen-

-

-

Analgésicos opiáceos fortes: dentre os opiáceos fortes, o Ministério da Saúde 

-

-
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todos os degraus da escada analgésica, especialmente nas dores neuropáticas agudas, 

-

-

Antidepressivos: Amitriptilina

-

-

Nortri-

pitilina: é um metabólito ativo da amitriptilina que apresenta menos efeitos colaterais, 

-

Fluoxetina: 

-

-

Sertralina:

-

Anticonvulsivantes: Carbamazepina - ação anticolinérgica, antidepressiva, antiar-

-
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-

-

Neurolépticos - como ad-

neurolépticos alteram a percepção da dor, agem ativando as vias inibitórias descenden-

-

-

-

4.7.5 Cuidados de Enfermagem na Dor Crônica:

determina, como meta, aliviar a dor ou diminuir a intensidade da mesma, e como ob-
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A enfermagem deve oferecer apoio informativo e educativo, orientação e ensino 

de métodos que possam aliviar os sintomas dolorosos, tais como:

Avaliar o comportamento da dor, determinar o limiar individual do paciente a      

Avaliar local, intensidade, tempo de ocorrência, frequência e duração dos 

-

-

-

-

pação intestinal funcional resultou nos denominados critérios de Roma II, que requerem 

dois ou mais dos sintomas listados a seguir por, pelo menos, três meses, consecutivos ou 
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4.8.1 Etiologia: 

A constipação intestinal é muito comum no idoso, mas não está associada ao 

-Mecânicas: 

-Medicamentos: Anticolinérgicos, bloqueadores dos canais de cálcio, diuréticos, 

-

-Metabólico-hormonal: -

-Neurogênicas:

-Psicogênicas:

-Outras:

4.8.2 Diagnóstico: 
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-

-

-

4.8.3 Estudos Diagnósticos:

 permite avaliar tumores, estenoses, melanose 

Colonoscopia: a importância da colonoscopia para diagnosticar obstipação 

idade superior a 50 anos que apresentem anemia ou pesquisa de sangue oculto 

Enema opaco:

Marcadores radiopacos:

podemos encontrar pacientes que referem constipação e que apresentam trânsito 

Manometria anorretal:
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Outros:

4.8.3 Tratamento:

-

cialmente com abordagem não farmacológica, seguida de farmacológica, se necessá-

rio, devido a complicações da constipação, como compactação fecal, megacólon, car-

Tratamento Não Farmacológico:

-

Rotina Evacuatória:

Fluídos:

Fibras:

Exercícios Regulares: 

Evitar Medicamentos Constipantes.
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Tratamento Farmacológico:

-
-

tivos de volume, como psyllium -

Laxativos formadores de Massa:

Plantago: semente seca do Plantago ovata

Laxativos Osmóticos: sais, açúcares e mais recentemente macrogols 

Lactulose: -

Glicerina: -
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Fosfato de Sódio: usado no Brasil por via retal, seu uso oral é muito dissemi-

Sais de Magnésio:
Também seguro para ser usado nos idosos. Deve-se ter cuida-

Macrogols: -
-

-

referido a ocorrência de edema pulmonar, devendo-se ter cuidado nos pacientes com 

-

Sorbitol:

Laxativos Emolientes:

devem ser 
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interferência com a absorção das vitaminas lipossolúveis (ADEK), favorecendo 
distúrbios hemorrágicos mediante uso continuado. Não deve ser utilizado nos 
pacientes com disfagia

Óleo Mineral: Praticamente não é absorvido Diversos estudos não encontra-
-

Laxativos Estimulantes (ou Irritativos):

-
ção do plexo mioentérico pela ação periférica nos receptores opióides. Nesse caso 
há indicação formal da prescrição preventiva desses laxativos, especialmente o sene, 
por antagonizarem a ação das drogas apiáceas sobre a musculatura intestinal.

Bisacodil:

Cáscara Sagrada:

Sena ou Sene: 

Fenoftaleína: -
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 Docusato:
com bisacodil

Tratamento Cirúrgico:

4.9 Osteoporose:

gerontogeriátrica consiste em evitar a perda óssea, 
como também diagnosticar e tratar adequadamente a osteoporose antes que as fratu-

4.9.1 Fatores de Risco para Osteoporose:

Fatores Maiores Fatores Menores 

Fratura anterior causado por 
pequeno trauma

Raça branca ou asiática
Idade avançada em ambos os 

-
se ou fratura do colo

do fêmur
Menopausa precoce (antes dos 

Uso de corticóides

Amenorréia primária ou secundária
Menarca tardia, nuliparidade

Perda importante de peso após os 25 anos

-
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4.9.2 Prevenção e Tratamento para osteoporose:

Algumas medidas não farmacológicas podem ser tomadas na prevenção da ace-

Promoção da alimentação saudável

-

Vitamina D - a vitamina D pode ser adquirida por meio da alimentação, 

 

Fumo

Álcool
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Atividade física

em diversos Centros de Saúde e Grupos de convivência para idosos (vide 
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83

5 Aspe
 Ab

acordo à adaptabilidade dos vários sistemas biológicos, assim como os meios em que o 

As doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte na população brasilei-
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-

-

aparecimento de doenças crônicas e mantendo-os por mais tempo funcionalmente capa-

-
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-

-

-

regulares pode promover mais mudanças qualitativas do que quantitativas, como por 

Orientações da ACSM para prática de atividade física:
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5.1.2 Programa Floripa Ativa:

O Floripa Ativa, criado em 2006, é um programa de pro-

moção da saúde, prevenção e reabilitação de doenças cardio-

pulmonores, metabólicas e neuromusculoesqueléticas por 

do Programa Capital Idoso da Secretaria Municipal de Saúde 

de Florianópolis, e estabeleceu parcerias com Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Diminuir a morbimortalidade decorrente de Doenças e Agravos Não 

Avaliar as mudanças de comportamento quanto à adesão ao estilo de vida 
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5.1.2.2 Divisão Operacional e Conforme Classe Funcional:

FASE A

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA 

MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

FASE B FASE C

Idosos com evento cardio-
vascular recente ou descom-

cardiovascular, pulmonar e/
ou metabólica com ou sem 
disfunção neuromusculo-

-
-

sentem fatores de risco para 

DM, Obesidade, Dislipidemia, 

Idosos pertencentes a 
grupos de convivência 
e grupos comunitários, 

com comorbidades 
controladas, apresen-

5.1.2.3 Critérios de Inclusão:

Gerais:
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Fase A

cardiovascular, pulmonar e/ou metabólica com ou sem disfunção neuromusculo-

Fase B

Fase A

Presença de disfunção neuromusculo-esquelética em fase inicial, como: 

doença osteoarticular crônica, doença de Parkinson, acidente vascular encefálico 

Fase C

Idosos aptos funcionalmente, com ou sem doenças pré-estabelecidas, desde 

5.1.2.4 Equipe Responsável:



89Protocolo de Atenção à Saúde do Idoso

PROFISSIONAIS 
DE ED. FÍSICA

SUPORTE DA ESF

MÉDICOS

ENFERMEIROS

TÉCNICOS DE 
ENFERMAGEM

FISIOTERAPEUTAS

-

-

5.1.2.5 Atividades:

-

-

Leitura sugerida:

Risco coronariano:

Rastreamento cognitivo e sintomas depressivos
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5.2.1 Alimentação e Envelhecimento: -

da sensibilidade gustativa e olfativa que levam à redução do apetite, para 

estimular, a alimentação deve ser apresentada de maneira atrativa, preparada de 

Situação sócio-econômica: a renda do idoso é um fator que interfere 

5.2.2 Orientação Dietética:  
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Sendo assim, as doenças bucais se diferenciam dependendo da inserção social à 

-

A autopercepção da saúde bucal e a motivação para o autocuidado são fatores 

Além do ponto de vista biológico, dentes, mucosa bucal e gengivas sadias, próte-

ses bem adaptadas darão ao idoso uma maior auto-estima, boa e agradável aparência o 

5.3.1 Consulta Odontológica no Idoso:



5.3.2 Orientações Gerais:

Independente da presença dos dentes é necessário limpar:

-  Também devem ser limpos com a mesma 

a.  Recomendações básicas para paciente com uso de próteses.

 O sucesso da prótese depende em grande parte do próprio paciente, que 

Para mastigar com a prótese, os movimentos devem ser mais lentos no sentido 

Usar somente os dentes de fundo na mastigação, para que não se desloquem 

Orientar procurar um dentista em caso de quebra de próteses, não consertá-
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 Caso o idoso durma com a prótese, recomenda-se retirar pelo menos a 

Orientar a procura de um dentista a cada 6 meses para avaliação das próteses, 

colocando-as submersas por 10 minutos na seguinte solução:

b.  Recomendações básicas para pacientes com dentes

Posicionar a escova na altura do limite entre dente e gengiva, com as cerdas 
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d.  Recomendações Básicas para Pacientes com uso combinado de dentes e próteses 

Orientar o idoso para que retire as próteses após cada refeição para serem 

e.  Cuidados para evitar lesões cancerizáveis

-

-

cemente

Interagir com o agente de saúde para detectar idosos acamados e com     
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Criação de grupos da terceira idade nas ULS que não o possuem, incluindo 

palestras de saúde bucal com técnica de escovação e escovação supervisionada 

-

lacionada a medicamentos, enquanto problema de saúde pública, observando seu im-

-

-

criteriosamente os resultados da farmacoterapia, a ocorrência de Problemas Relacio-
1 , tendo em vista que a maior parte desses problemas 

-

A polifarmácia e o uso de medicamentos inadequados continuam sendo problemas co-
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muns devido ao aumento do risco de ocorrência de reações adversas que, em muitos 

-

Nacional de Assistência Farmacêutica2 -

-

-

-

Problemas relacionados à necessidade de medicamentos:

Problemas relacionados à efetividade do tratamento:

Problemas relacionados à segurança do tratamento medicamentoso:
- idosos com problemas gerados por reações adversas e interações medicamentosas/ali-

-

2  Grupo de atividades relacionadas com o medicamento destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas 
-

-
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-

Possibilidades de intervenção farmacêutica:

Atividades individuais:

Destaca-se o serviço de dispensação de medicamentos como principal espaço 

Atividades coletivas:

Participação em grupos de promoção à saúde, grupos terapêuticos, 

Partindo do pressuposto que o uso dos medicamentos, indevido e indiscrimi-

nado, está associado aos aspectos simbólico e mercadológico que eles adquiriram na 

-

ções para o uso adequado do medicamento, contribuindo para ampliar o debate sobre 

o uso racional de medicamentos, bem como incentivar a educação permanente dos 

-
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-

-

de um marco de referência, que tem como foco a pessoa idosa como um cidadão, um 

-

deve-se prevalecer a cooperação, o que acrescenta e imprime crescimento bilateral: da 

-

-

-
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A atenção integral à saúde e vida do idoso segue uma estruturação nos moldes de 

-

-

tância do ambiente no qual estão inseridas:

4- Medidas preventivas de redução de isolamento social de ambos: idoso e 

5- Abordagem precoce de detecção de distúrbios cognitivos, sensoriais e 

6- Inclusão de ações de recuperação e reabilitação de modo a intervir no processo 

7- Desenvolvimento de educação para o cuidado da saúde de promoção de 

seu ciclo vital, reequilibrando responsabilidades pessoais na manutenção e 

Compensação de limitações e incapacidades
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5.5.1 Consulta de Enfermagem:

Consulta Enfermagem

Entrevista Exame FísicoOrientações para
Autocuidado Encaminhamentos

 Identificação
 Antecedentes

   Familiares
 História atual e

   pregressa
 Situação Familiar
 Deficiências sensoriais
 Distúrbios de equilíbrio 

   e risco de queda
 Autocuidado nas AVDs

    e AIVDs
 Imunização
 Identificação de fatores

   de risco
 Perfil Psicossocial 
 Avaliação dietética,

   prática de exercícios 
   físicos (tipo e 
   freqüência), uso de 
   drogas/álcool

 Uso de medicamentos
 Práticas de 

   Autocuidado
 Preencher

   instrumentos: rede de 
   suporte social (anexo), 
   pentáculo do estilo de 
   vida e saúde (anexo), 
   questionário de quedas 
   (anexo)

 Adesão aos 
   tratamentos 
   faramacológicos e não 
   farmacológicos

 Céfalo-caudal
 Peso, Altura, PA, 

   Glicemia Capilar
 Ausculta cardíaca, 

   pulmonar
 Avaliar presença de 

   edemas, lesões 
   cutâneas

 Atividade física 
   regular

 Hábitos e vícios
 Alimentação 

   adequada
 Adequação para 

   segurança do 
   ambiente 

 Proteção Solar
 Medicamentos
 Vacinação
 Sexo seguro
 Vida Social
 Lazer
 Exames  

  preventivos
 Cuidados com 

  pele/pés
 Prevenção 

  acidentes e quedas

 Grupos
 Especialistas
 Matriciamento
 Acompanhamento

   ACS

Com Sinais de
Alerta*

Sem Sinais de
Alerta*

Consulta
Médica Imediata

 Agendar Consulta
   Médica conforme 
   necessidade

 Retorno Consulta de 
   Enfermagem

 Encaminhamentos SN
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5.6.1 No Tratamento:

A adesão ou a não adesão aos tratamentos farmacológicos ou não farmacológi-

cos  pode ser por: 

Omissão:

Quanto ao tratamento farmacológico destacamos que a não adesão ao trata-

mento constitui: não consumir um medicamento prescrito, consumir um medicamento 

-
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Acolhimento
(equipe de enfermagem,
medicina, odontologia,

psicologia, ACS )

Outros
encaminhamentos
(instituições, familiares,

comunidade)

Consultas
(médicas, enfermagem, e

outros profissionais)

Adesão ao tratamento

Reforço do
autocuidado

Agendar
consultas
semestral

Omissão Utilização incorreta Utilização correta

Consulta Encaminhamento
para grupos

Visita domiciliar

 Criar vínculo de confiança e melhorar
comunicação com idoso e família;
 Conhecer as crenças do paciente sobre sua 
enfermidade e orientá-lo sobre condutas
inadequadas;

 Realizar exame físico, verificar sinais vitais,
glicemia capilar e dados antropométricos;
 Aplicar escalas:Yesavage, AVD e
AIVD;(anexos)
 Orientar sobre as conseqüências do não 
tratamento;

 Verificar o nível de entendimento sobre os 
tratamentos propostos;
 Verificar se necessita de auxílio para o uso de 
medicamentos;
 Indagar sobre presença de vícios e outros 
hábitos inadequados;
 Personalizar orientações sobre o tratamento 
medicamentoso ou não medicamentoso. Se
necessário utilizar símbolos visuais.

 promoção da saúde
 Educação de cuidados
de saúde
 Ajuda mútua
 Grupos de convivência
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5.6.2 No Autocuidado:

Aplicado à saúde coletiva o autocuidado é evidentemente o cuidado primário em 

-

que quando as pessoas se envolvem no seu tratamento, os resultados são muito mais 

a participação ativa das pessoas no cuidado com a sua saúde dando ênfase à tomada 

Sob a ótica do autocuidado, a dependência é um processo dinâmico que pode ser 

-

O cuidador é uma pessoa que se envolve num processo de cuidar do outro, no 
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O cuidador leigo é um ser especial com qualidades pessoais de forte traço de 

Na gerontologia é usual a denominação de cuidador para as pessoas que cuidam 

-

      Pesquisas e observações da prática com idosos usuários do SUS têm nos mos-

-

 O que um Centro de Saúde pode desenvolver a favor da família cuidadora

Orientação com demonstração de cuidados aos familiares cuidadores acerca 

dos procedimentos necessitados pelo idoso por ocasião das visitações domiciliares 

Orientação durante a consulta de enfermagem no Centro de Saúde, em 
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Oferecer o Manual do Cuidador da Secretaria Municipal de Saúde de 

Na assistência domiciliar articulam promoção, prevenção, diagnóstico, trata-

mento e reabilitação de maneira a restabelecer a independência e a preservação da 

-
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Vive em Instituições de Longa 
Permanência para Idosos;

Acamados;
Hospitalização recente;
Presença de doença causadora de 

incapacidade funcional:AVE, Síndromes 
Demenciais, Doenças 
neurodegenerativas, Etilismo, Neoplasia 
terminal, Amputação de membros.

Presença de incapacidade funcional;
Situação de violência doméstica;
Idade acima de 75 anos;
Isolamento social;
Baixo nível sócio-econômico; 
Quando o cuidador é idoso.

não aderem a tratamento
HAS
Diabete Mellitus
Tuberculose
Hanseníase
HIV

ACS, comunidade, 
familiares entre 

outros

Realizar Consulta de Enfermagem incluindo:
1- Avaliação doméstico ambiental, identificando riscos e condições para cuidados;
2- Observação da dinâmica familiar;
3- Identificação de potencialidades, valores e práticas familiares;
4- Avaliação da capacidade funcional do idoso por meio das Escalas  de Avaliação Geriátrica, Katz 
e Lawton (Anexo);
5- Análise de problemas e definição de prioridades de intervenção;
6- Planejamento de Enfermagem contemplando:
a- Recuperação e manutenção da autonomia e independências das AVD do idoso;
b- Valorização da participação do idoso e da família cuidadora em suas práticas de cuidado;
c- Incentivar e ajudar nas adaptações domésticas ambientais necessárias para a segurança do 
idoso e cuidador;
d- Realização de cuidados de maior complexidade técnica, orientando o cuidador;
e- Orientar sobre sinais de risco e alerta para que idoso e família contactuem imediatamente os 
serviços de saúde;
f- Ajudar e orientar a família a superar conflitos e dificuldades geradas pela situação de cuidado 
do idoso no lar;
g- Orientação da família cuidadora sobre a preservação de sua própria saúde recorrendo aos 
serviços de saúde a que tem direito;
7- Realizar os encaminhamentos devidos de todos os membros da família em relação aos 
problemas identificados.
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quem visitar primeiro, sugerimos a  usada no Muni-

-

-

Tabela 01. Dados da Ficha A do SIAB e escore de pontuação de risco.

Dados da Ficha A Escore
Acamado 3

3
3
3
3

Drogadição 2
Desemprego 2

Analfabetismo 1
Menor de seis meses 1

Maior de 70 anos 1
1

Diabetes Mellitus 1

Relação Morador/
cômodo

Se maior que 1 3
Se igual a 1 2

Se menor que 1 0
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-

alguns eventos adversos possivelmente mais associados à idosas -

 que apresentam diversidade antigênica 

5.9.3 Dupla Tipo Adulto (Difteria e Tétano):

5.9.3 Vacina Contra o Pneumococo:

-

5.9.4 Vacina Contra Febre Amarela:

Os sintomas gerais são febre, calafrios, dores de cabeça e musculares, náuseas, vômi-

-

Nos idosos, a febre amarela pode evoluir para um quadro mais grave (queda de pres-
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Vacinas indicadas para Terceira Idade

VACINA DOSE CONTRA INDICAÇÃO

0,5 ml

Subcutânea ou 
intramuscular

Uma dose anual

Dupla Adulto 
- dT

0,5 ml  
Intramuscular

Três doses 

Reforço a cada 

10 anos

a vacina e ou a ocorrência da 

nas primeiras semanas após o 

Pneumococo
0,5 ml 

 Intramuscular

Uma dose 

 Reforço a cada 

5 anos
vacina após a aplicação

Febre Amarela
0,5 ml

Subcutânea

Uma dose

Reforço a cada 10 
anos

A 

problema de saúde pública, nos últimos anos, devido a dois aspectos: incremento da 

5.10.1 Vulnerabilidade e Envelhecimento:
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-

-

-
-

-

-
-

O marco referencial para a implementação de ações de prevenção está basea-
do na avaliação das vulnerabilidades individuais, sociais e programáticas nas quais os 

-

As intervenções de prevenção dirigidas aos idosos devem focar:

Testagem, diagnóstico e tratamento com procedimentos que levem em 
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Articulação intra e intersetoriais para a garantia de ampliação e continuidade 

5.10.3 Aconselhamento e Testagem:

a promoção da atenção integral, possibilitando avaliar riscos com a consideração das 

-

Violência é um conceito  que refere ás relações sociais interpessoais, de grupos, 

-

Internacionalmente estabeleceu-se categorias para designar as várias formas de 

violência mais praticadas contra o idoso:

Abandono- Ausência ou deserção dos responsáveis governamentais, institucionais 
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Negligência- Recusa ou omissão de cuidados devidos e necessários aos idosos, 

Auto negligência- Conduta da pessoa idosa que ameaça sua própria saúde ou 

segurança, pela recusa de prover cuidados necessários a si mesma

Fatores predisponentes

Abuso de álcool e drogas pelos familiares ou pelo próprio idoso

Isolamento social dos familiares e do idoso

O idoso ter sido ou ser uma pessoa agressiva nas relações com seus familiares

Cuidadores sofrendo de depressão ou outro sofrimento mental ou psicológico

Prevenção e atenção à violência contra idosos

- Sinais de lesão e traumas

- Atenção à aparência  do cliente
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- Procura cuidados sempre para o mesmo diagnóstico

- Ausências às consultas agendadas
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ACSM`s guidelines for exercise 
testing and prescription. 6

Geriatria: 

Tendo que Cuidar: 

Aspectos atuais do uso da dipirona no tratamento da dor

Manual de AVC

Efeitos de um programa de Educação Física sobre as atividades 
da vida diária em idosos

equipamento urbano

Perception, assessment, treatment 
and management of pain in the elderly
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Efeitos da estrutura etária nos gastos com 
internação no Sistema Único de Saúde: uma análise de decomposição para duas 

The Treatment of Chronic Constipation in Elderly People 

Cuidados paliativos 
oncológicos: 

o Estatuto do Idoso e dá outras providências

Manual 
de Enfermagem

 
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.

Saúde da Família: uma estratégia para reorientação 
do modelo assistencial

Envelhecimento e saúde da 
pessoa idosa

Política Nacional de Saúde do Idoso

Política nacional de medicamentos 2001. 
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Política Nacional do Idoso

Instabilidade e queda

A saúde do idoso

Tratado de Geriatria 
e Gerontologia.

Apoio matricial e equipe de referência: uma 
metodologia para gestão do trabalho interdisciplinar em saúde. 

Tratado de Geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002, 

Geriatria: 

Medicina em Ambulatório

Prática assistencial aos 
idosos e familiares cuidadores u
Autocuidado de Orem

Riscos de problemas relacionados com medicamentos em 
pacientes de uma instituição geriátrica
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Prevalência e caracterização 
da dor crônica em idosos não institucionalizados. Cadernos de Saúde Pública 

 dos Cuidados em Saúde: Conceitos, Dilemas 

Atendimento Domiciliar um Enfoque Gerontológico

Mapa Mínimo de Relações: Adaptação de um Instrumento 

Política Municipal do Idoso, cria o Conselho Municipal do Idoso e dá outras 

Plano Municipal de Saúde 2007-10

“Mini-mental state”: 

Teorias 
de Enfermagem: 

FREITAS, E. V. et al. Tratado de Geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara, 2002.

GONÇALVES, L. H. T. et al. Os cuidadores leigos de pessoas idosas. In: Duarte, Y. A. O. et al. 
Atendimento domiciliar: Um enfoque gerontológico. São Paulo: Atheneu, 2000. p 102-110.

FRIED, LP et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol A 
Biol Sci Med Sci; 56(3):M146-56, 2001 Mar.
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Tratado de Geriatria e Gerontologia. 

disease

Terapia Plurimedicamentosa para paciente idoso. Infarma

Incidence and preventability of adverse drug events among 
older persons in the ambulatory setting J. Am. Med. Assoc

Pharm. 
Care Esp

Manual de Reabilitação Geriátrica

Primer on the Rheumatic Diseases

Tratado de Geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002, 

Manual de farmacologia clínica, terapêutica e toxicologia

Washington: 

Aqui se vive melhor
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Tratado de Geriatria 
e Gerontologia. 

Sistema Único de Saúde em 

Tratado de Geriatria e Gerontologia

Envelhecimento e Atividade Física

Demographics, Assesment and Management 
of Pain in the Elderly:

Violência contra idosos:

Avaliação da qualidade de uso de medicamentos em 
idosos

Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e Sugestões 

Tratado de Geriatria e Gerontologia

Mundo imaginal de ser família saudável: a descoberta de laços 

Princípios básicos de geriatria e gerontologia

O idoso e a atividade física
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Tratado de Geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro: 

PEDROSO E. R. P., OLIVEIRA R. G. Blackbook - Clínica Médica. 1ª Ed. Belo Horizonte: 
Blackbook Editora; 2007.

Características do apoio 
social oferecido a idosos de área rural assistida pelo PSF

Noções 
Práticas de Geriatria. 

Cecil 
Tratado de Medicina Interna

. Fatores determinantes do envelhecimento saudável em idosos 
residentes em centro urbano Cad Saúde Publica. 

Atualização terapêutica 2001

Atividade Educativa com as idosas 
que tiveram queda e seus cuidadores: atuação da enfermagem geriátrica no 

Prevalência, fatores associados e mal uso de medicamentos 
entre os idosos: um revisão Cad. Saúde Pública

 Acesso em: 
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Atenção à Saúde do 
Idoso

As Faces da Dor

Atenção à 
Saúde do Idoso, Protocolo de Enfermagem

Am Fam Physician, 1998 Sep 15

Grupo Aqui e Agora – uma ação educativa de Enfermagem para o 
autocuidado com o idoso hospitalizado e seu familiar acompanhante.

Gastroenterol 
Clin North Am

Medidas de avaliação da dor

cuidadores de idosos portadores da Doença de Alzheimer e outras similares. 

Medicina Ambulatorial: 

Entendendo as queixas do idoso. 

-
tensão Arterial. Arquivos Brasileiros de Cardiologia.

Escala de avaliação do equilíbrio e da Marcha de Tinetti

Atualização terapêutica 2001. São Paulo: Artes 
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 Vascular Disease Foundation.

Tempo de adesão à Estratégia de Saúde da Família protege 
idosos de eventos cardiovasculares e cerebrovasculares em Florianópolis, 2003 
a 2007

Constipation

Physical activity

Randomised controlled trial of clinical medication 
review by a pharmacist of elderly patients receiving repeat prescriptions in 
general practice. Brit. Med. J

Diretrizes do NASF: Núcleo de Apoio a Saúde da Família. 
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Anexos:



124 Protocolo de Atenção à Saúde do Idoso

(Tinetti, 1986)8

O avaliado deve estar sentado em uma cadeira sem braços, e as seguintes manobras são testadas: 

0 
1 

Usa os braços 
Sem os braços 

0 
1 
2 

Mais de 1 tentativa 
0 
1 
2 

Desequilibrado 0 
1 
2 

Desequilibrado 
Suporte ou base 
Sem suporte ou base 

0 
1 
2 

Começa a cair 0 
1 
2 

Desequlibrado, instável 0 
1 

0 
1 
0 
1 

Usa braços 
Seguro, movimento suave 

0 
1 
2 

 



125Protocolo de Atenção à Saúde do Idoso

0 

1 

dos passos

Não ultrapassa o pé esquerdo

Ultrapassa o pé esquerdo

Não ultrapassa o pé direito

Ultrapassa o pé direito

0 

1 

0

1

0

1

0

1 

Passos diferentes 0 

1 

0 

1 

Desvio leve ou moderado ou uso de apoio

0 

1 

2 

Balanço grave ou uso de apoio

braços enquanto anda

apoio

0 

1

 2 

0 

1 
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Teste de Jaeger

Teste da visão: 
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Mini Exame do Estado Mental
3

I - ORIENTAÇÃO PONTOS 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

5 

1 

3 

2 

1 

3 

1 

1 

  

1 




