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RESUMO 

 

As alterações fisiológicas intrínsecas ao envelhecimento são sutis, inaptas a gerar 
qualquer incapacidade na fase inicial, embora, ao passar dos anos, venham a 
causar níveis crescentes de limitações ao desempenho de atividades básicas da 
vida diária. Este estudo teve como objetivo geral compreender os principais motivos, 
patologias e consequências de um idoso que se apresenta em situação acamada e 
como objetivos específicos conhecer o processo fisiopatológico dos principais 
agravos do idoso; descrever os principais fatores que geram o idoso acamado; 
apontar a atuação do enfermeiro frente ao idoso acamado. Justifica-se a escolha da 
temática devido ao crescimento da população e como as politicas publicas de saúde, 
os profissionais de saúde e a sociedade ainda apresentam dificuldades de como 
proceder nesse aspecto. A problemática deste presente estudo tem como pergunta 
norteadora, qual a participação do enfermeiro frente às principais demandas do 
idoso acamado? Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, 
sedimentada em uma revisão de literatura. A coleta de dados foi iniciada, com um 
recorte temporal dos últimos quatorze anos (2006 a 2019), utilizando-se os 
descritores: Idoso; Fragilizado; Enfermagem. Foram estabelecidos como critério de 
inclusão: artigos em idioma português, que se retrata a temática; e como critério de 
exclusão: artigos em idiomas inglês e espanhol, além de artigos repetidos nas bases 
de dados. Conclui-se que no pressuposto trabalho, foi atingido o objetivo geral e 
especifico do mesmo, se dividindo em três capítulos relatando sobre a temática do 
Idoso Acamado, onde no primeiro capitulo foi abordado sobre o envelhecimento e a 
fisiologia, no segundo sobre os motivos de um idoso acamado e no terceiro o 
enfermeiro na atenção domiciliar frente ao idoso acamado. 
 

Palavras-chave: Enfermagem; Idoso; Fragilizado; Acamado; Cuidados. 
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ABSTRACT 

The physiological changes intrinsic to aging are subtle, incapable of generating any 
incapacity in the initial phase, although, over the years, they will cause increasing 
levels of limitations to the performance of basic activities of daily living. The objective 
of this study was to understand the main reasons, pathologies and consequences of 
an elderly person who is in a bedridden condition and as specific objectives to know 
the pathophysiological process of the main aggravations of the elderly; describe the 
main factors that generate the bedridden elderly; to point out the nurses' performance 
in relation to the bedridden elderly. The choice of the topic is justified because of 
population growth, and as public health policies, health professionals and society still 
have difficulties in how to proceed in this regard. The problem of this present study 
has as guiding question, what is the participation of the nurse in front of the main 
demands of the bedridden elderly person? This is a descriptive research with a 
qualitative approach, consolidated in a literature review. The data collection was 
started, with a temporal cut of the last fourteen years (2006 to 2019), using the 
descriptors: Elderly; Fragile; Nursing. Inclusion criteria were established: articles in 
Portuguese language, which portrays the theme; and as exclusion criterion: articles 
in English and Spanish, as well as articles in the databases. It is concluded that in 
the work presupposition, the general and specific objective of the study was 
achieved, being divided into three chapters reporting on the subject of the Aged, 
where the first chapter was about aging and physiology, the second on the reasons 
for a bedridden old man, and the third, the nurse in home care in front of the 
bedridden elderly. 

Key-words: Nursing; Old Man; Weakened; Bedridden; Care 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A população idosa esta crescendo dentro da sociedade devido alterações aos 

índices de mortalidade e de fecundidade, levando com consequência a um maior 

número de idosos atuantes na população. Considera-se idoso o individuo que 

alcança os 60 anos, e com a senescência, que é o envelhecimento a nível celular, e 

com o avanço da idade ocorrem mudanças fisiológicas ao ser humano, assim como 

também emocionais, social e espiritual.  Com essa população crescendo as politicas 

publicas de saúde, os profissionais de saúde e a sociedade deve se atentar a 

desenvolver uma atenção adequada voltada a esse publico, atendendo a sua 

demanda e proporcionando uma qualidade de vida a esse processo de 

envelhecimento. 

Por ordem natural da fisiologia, o indivíduo está premeditado a envelhecer e 

com isso aumenta o número de agravos e o ser humano se torna mais vulnerável as 

intercorrências de saúde e dependente de cuidados individuais, onde por vezes 

pode ser irreversível. A sociedade deve estar preparada culturalmente e se adaptar 

as necessidades da demanda, por isso torna-se importante a devida compreensão 

deste estudo, para a melhor recepção de um futuro próximo e para que possa sanar 

dúvidas e premeditar possíveis acometimentos.  

Diante do exposto, foi elencada a seguinte pergunta de pesquisa: Qual a 

participação do enfermeiro frente às principais demandas do idoso acamado? 

O objetivo geral foi compreender os principais motivos, patologias e 

consequências de um idoso que se apresenta em situação acamada e os objetivos 

específicos foram conhecer o processo fisiopatológico dos principais agravos do 

idoso, descrever os principais fatores que geram o idoso acamado e apontar a 

atuação do enfermeiro frente ao idoso acamado. 

Essa pesquisa foi realizada através de uma revisão de literatura. A busca dos 

artigos será realizada em: Base de Dados de Enfermagem (BDENF), Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO), Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online (MEDLINE), Latin American and Caribe Literature in Health Sciences 

(LILACS), Localizador de Informação em Saúde (LIS), Coleciona SUS, além de 

materiais pesquisados no Google Acadêmico, Manuais do Ministério da Saúde e 

livros, utilizando-se os descritores indexados (DeCS) Idoso; Fragilizado; 
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Enfermagem. Os estudos selecionados tiveram um recorte temporal dos últimos 12 

anos (2006 a 2018). Como critério de inclusão estabelecido: artigos em idioma 

português, que se retrata a temática. Como critério de exclusão: artigos em idiomas 

inglês e espanhol, além de artigos repetidos nas bases de dados. 
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2. O ENVELHECIMENTO E A FISIOLOGIA 

 

O envelhecimento populacional é um fenômeno natural, irreversível e mundial. 

A população idosa brasileira tem crescido de forma rápida e em termos 

proporcionais (BRASIL, 2010). 

As alterações fisiológicas intrínsecas ao envelhecimento são sutis, inaptas a 

gerar qualquer incapacidade na fase inicial, embora, ao passar dos anos, 

venham a causar níveis crescentes de limitações ao desempenho de atividades 

básicas da vida diária (ESQUENAZI, 2014). 

O envelhecimento proporciona mudanças graduais e inevitáveis no ser 

humano. Durante esse processo, algumas condições são capazes de 

desencadear progressivo comprometimento funcional. As modificações 

observadas ao longo dos anos podem ocasionar crescente vulnerabilidade e 

maior suscetibilidade às doenças (CIOSAK, 2011). 

No campo da gerontologia, considera-se fundamental preservar não somente 

a saúde física e mental dos idosos, mas também a sua capacidade funcional. 

Doenças crônicas tornam-se mais importantes na medida em que comprometem 

a independência do idoso (CHAIMOWICZ, 2009). 

Os idosos usam suas reservas fisiológicas para manter a homeostase. 

Quando as reservas são necessárias para suprir aumento das demandas de 

doenças agudas, ocorre falência dos sistemas. Nossos órgãos e tecidos têm um 

turnover celular diferente e padrão de envelhecimento também diferente 

(BRASIL, 2013). 

A pele é constituída por duas camadas, a epiderme e a derme. A epiderme 

formada puramente de células, enquanto da derme é constituída por tecido 

conjuntivo que contem fibras colágenas e elásticas que dão elasticidade e 

firmeza a pele. Com o envelhecimento, essas fibras alteram-se a elastina e torna-

se porosa, perdendo, assim, a elasticidade e dando o aspecto da pele do idoso 

(CHAGAS; DANTAS, 2012). 

Principais consequências das alterações da pele provocadas pelo processo 

de envelhecimento: prejuízo na cicatrização; diminuição na tensão da pele; 

diminuição na capacidade proliferativa; susceptibilidade a lesões como ulceras 
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por pressão; diminuição da microvasculatura; diminuição na percepção sensorial; 

susceptibilidade a infecções (BRASIL, 2013). 

Com o envelhecimento ocorre a diminuição da habilidade de ouvir frequências 

mais altas resultante da degeneração de células dos órgãos e dos sentidos, o 

que repercute em dificuldade de ouvir vozes femininas ou de crianças, conversas 

telefônicas e televisão (BRASIL, 2013). 

A deficiência auditiva no idoso, denominada de presbiacusia, resulta em 

efeitos negativos não só do ponto de vista social e emocional, como também na 

qualidade de vida do idoso. É um dos distúrbios da comunicação mais 

incapacitantes, impedindo-lhe de desempenhar o seu pleno papel na sociedade, 

porque não só provoca uma privação sensorial, mas acarreta uma dificuldade de 

compreensão da fala daqueles que o cercam, dificultando a comunicação 

(SOUSA; RUSSO, 2009).  

Com o envelhecimento ocorrem alterações fisiológicas e anatômicas que 

repercutem nas condições de saúde e nutrição do idoso. Essas mudanças 

progressivas incluem redução da capacidade funcional, alterações de processos 

metabólicos do organismo e diminuição do paladar, interferindo na sensibilidade 

para os gostos primários (doce, salgado, ácido e amargo) (CEOLIN; PINHEIRO, 

2017). 

Ocorrem alterações e mudanças degenerativas nas células, contudo não há 

alterações no numero de papilas gustativas (BRASIL, 2013). 

Diversos são os fatores que podem influenciar na redução da função gustativa 

em idades mais avançadas, dentre eles as comorbidades, as deficiências 

funcionais e cognitivas, a depressão ou a polifarmácia, os quais foram 

documentados como contribuintes significativos para distúrbios do paladar em 

idosos (CEOLIN; PINHEIRO 2017). 

No processo de envelhecimento que o ser humano sofre ao longo dos anos, 

um dos órgãos mais afetados é a visão. É um órgão que é afetado em todas as 

formas, internas e externas, entre outras coisas, por estar exposto à luz, vento, 

poeira, produtos e situações diversas, inclusive doenças do organismo 

(MENDES, 2008). 

No jovem, o debito cardíaco é mantido pelo aumento da frequência cardíaca 

gerando estimulo adrenérgico. No idoso diminui o simpático, coração fica menos 
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responsivo produzindo um declínio da função de receptores. O idoso depende do 

enchimento ventricular (pré-carga). O tônus autonômico diminui com a idade, 

bem como variabilidade da frequência cardíaca. O relaxamento ventricular fica 

mais dependente de oxigênio e energia. A diminuição da pressa parcial de 

oxigênio prolonga o relaxamento, aumentando a pressão diastólica ocasionando 

congestão pulmonar e disfunção diastólica (BRASIL, 2013). 

Na senescência ocorrem alterações em vários sistemas, dentre eles o 

respiratório, determinando mudanças nos volumes e capacidades pulmonares e 

redução da função pulmonar. Observa-se comprometimento do tecido pulmonar, 

caixa torácica e nos músculos respiratórios, o que leva o idoso a apresentar 

declínio na função respiratória, quando comparado a um indivíduo jovem. Essas 

alterações inerentes ao envelhecimento são lentas e progressivas, no entanto, 

sabe-se que o estilo de vida adotado durante a vida adulta, a exposição a toxinas 

ambientais ao longo da vida, entre outros fatores, externos ou internos, podem 

antecipar a deterioração da função pulmonar na terceira idade (LIMA; CABRAL, 

2016). 

O trato urinário inferior apresenta alterações relacionadas ao envelhecimento, 

que ocorrem mesmo na ausência de doenças. A força de contração da 

musculatura detrusora, a capacidade vesical e a habilidade de adiar a micção 

aparentemente diminuem, no homem e na mulher. Contrações involuntárias da 

musculatura vesical e o volume residual pós-miccional aumentam com a idade 

em ambos os sexos. Entretanto, a pressão máxima de fechamento uretral, o 

comprimento uretral e as células da musculatura estriada do esfíncter alteram-se 

predominantemente nas mulheres (REIS, 2003). 

Com a idade, ocorre a perda dos dentes, devido doenças periodontais. A 

produção de saliva diminui, causando o ressecamento da cavidade oral. As 

principais queixas de alterações gastrointestinais nos idosos são de ocorrências 

de sensação de plenitude, pirose e indigestão. Pode ocorrer diminuição da 

motilidade gástrica, resultando no esvaziamento tardio do conteúdo gástrico. A 

diminuição da secreção de ácido e pepsina reduz a absorção de cálcio, ferro e 

vitamina B12. Com a idade, também diminui a absorção de nutrientes pelo 

intestino delgado. O fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, geralmente têm suas 

funções mantidas, embora exista alguma ineficiência na tolerância e absorção 
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dos lipídios. A incidência de calculo na vesícula e no ducto biliar aumenta com a 

idade. No idoso, também é comum a constipação intestinal. Quando branda, está 

associada a um desconforto abdominal e flatulência. Quando mais grave, está 

associada a compactação fecal, provocando diarreia; incontinência fecal e 

obstrução (NASCIMENTO, 2011). 

Com a idade, a estrutura e a função do sistema nervoso se modifica. 

Reduzem-se as células nervosas, havendo perda progressiva da massa cerebral. 

A síntese e o metabolismo dos principais neurotransmissores são reduzidos. Há 

condução lenta dos impulsos nervosos, com isso, maior tempo para responder e 

reagir. Menor eficiência do sistema nervoso autônomo e ocorrência de 

hipotensão postural. A mobilidade e segurança são afetados pela isquemia 

cerebral caracterizada pela tonteira. Dificuldade para manter a homeostasia, 

porém ao inexistir alterações patológicas, a pessoa idosa mantém as habilidades 

cognitivas e intelectuais. As alterações do sistema nervoso são acompanhadas 

pela redução do aporte sanguíneo para o cérebro. O tempo de reação mais lento 

expõe os idosos a um risco maior de quedas e fraturas. Em decorrência de 

posição, deitar-levantar e sentar-levantar, o idoso que se levantar muito 

rapidamente pode apresentar perda de consciência e sensação de desmaio. A 

função mental é afetada pelo estresse físico e emocional. O inicio abrupto da 

confusão mental pode estar associado as infecções (NASCIMENTO, 2011). 

Antes mesmo aos 40 anos de idade, já se inicia a perda gradual e progressiva 

de massa óssea. Essa perda excessiva de densidade óssea resulta na 

osteoporose. Embora esta patologia também afete os homens, é mais comum 

nas mulheres pós-menopausa, estando associada à ingestão inadequada de 

cálcio, perda de estrogênios e sedentarismo. Com a idade, aumenta-se o risco de 

fraturas devido à reabsorção óssea, principalmente, para as vertebras dorsais, 

úmero, rádio, fêmur e tíbia. Ocorre uma redução tardia na estatura, em 

consequência de alterações osteoporóticas da coluna vertebral, da cifose e da 

flexão dos quadris e joelhos. A função dos órgãos internos, a mobilidade e o 

equilíbrio são afetados por todas essas alterações. Com a idade e a diminuição 

da atividade, os músculos ficam menores; perdem a força; flexibilidade e 

resistência. As cartilagens das articulações deterioram-se progressivamente. A 
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dos nas costas torna-se comum. A doença articular degenerativa ocorre em 

todos os idosos com 70 anos e mais (NASCIMENTO, 2011). 

Durante toda a vida do ser humano, seu sistema imunológico sofre 

continuamente mudanças morfológicas e funcionais que atingem o pico da sua 

função imunológica na puberdade e um declínio gradual no envelhecimento. Em 

seres humanos, a função imune parece estar alterada, de modo geral, em 

indivíduos após os 60 anos de idade. Sabe-se que há uma grande interação 

entre o sistema imune e o sistema nervoso e essa interação desempenha papel 

na exacerbação de afecções de cunho imunológico e na depressão das funções 

normais do sistema imune. Aparentemente, indivíduos idosos estão ainda mais 

sujeitos a esses efeitos. Em idosos submetidos a quadros de estresse emocional 

e/ou depressão observa-se maior incidência de infecções, de doenças 

autoimunes e de neoplasias. Já em indivíduos idosos que não apresentam 

quadro depressivo ou estresse emocional observa-se que o número de linfócitos 

T CD4+ e CD8+, respectivamente, podem estar diminuídos (EWERS; RIZZO; 

FILHO, 2008). 
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3. MOTIVOS DE UM IDOSO ACAMADO  

 

A determinação da capacidade funcional do idoso é um indicador 

imprescindível para adequar os cuidados de enfermagem tanto ao paciente como ao 

familiar (THOBER; CREUTZBERG; VIEGAS, 2005). 

As maiorias dos idosos acamados enfrentam muitas vezes, uma série de 

obstáculos físicos e interpessoais, na realização das atividades da vida diária, o que 

pode levar a insegurança e influenciar na autoestima (MENDES, 2009). 

Assim compreende-se que alguns fatores são peculiares no processo que 

leva um idoso a estar na condição acamada. 

 
3.1 QUEDAS E FRATURAS 

 
Quedas representam um sério problema para as pessoas idosas e estão 

associadas à elevados índices de morbimortalidade, redução da capacidade 

funcional e institucionalização precoce (BRASIL, 2006). 

A queda representa um grande problema para as pessoas idosas dadas as 

suas consequências (injúria, incapacidade, institucionalização e morte) que são 

resultado da combinação de alta incidência com alta suscetibilidade à lesões 

(BRASIL, 2006). 

As causas mais comuns relacionadas às quedas de pessoas idosas na 

comunidade são: relacionadas ao ambiente; fraqueza/distúrbios de equilíbrio e 

marcha; tontura/vertigem; alteração postural/hipotensão ortostática; lesão no snc; 

síncope; e redução da visão (BRASIL, 2006). 

Quedas com impacto direto sobre quadril e punho têm maior probabilidade de 

resultar em fraturas. Quando há uma superfície intermediária, por exemplo, uma 

cadeira, a probabilidade de ocorrer fratura diminui, bem como com aqueles que 

conseguem reduzir a energia da queda, segurando-se (BRASIL, 2006). 

Após a queda, muitos idosos desenvolvem a “síndrome do medo pós-
queda”, um intenso distúrbio de marcha provocado por receio de cair, 
mesmo na ausência de comprometimento objetivo da capacidade de 
deambular. Para andar, passam a depender de um acompanhante, ao qual 
se agarram firmemente enquanto trocam passos curtos, tendendo a cair. 
Outros idosos deixam de sair de casa e abandonam atividades que 
realizavam cotidianamente, passando a depender parcial ou totalmente de 
um cuidador. Deste modo, podem desenvolver atrofia muscular, redução da 
amplitude de movimentos e déficits de marcha e equilíbrio, favorecendo o 
surgimento de novas quedas (CHAIMOWICZ, 2009) e o tornando 
susceptível a ficar acamado. 
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3.2 SÍNDROME DA IMOBILIDADE 

 

 Segundo Chaimowicz (2009) é o conjunto de fatores agravantes 

decorrentes da imobilidade onde ocorre a restrição de movimentação e 

funcionalidades que dificultam até mesmo na mudança de decúbito e 

movimentações básicas de postura e idosos em geral costumam manter-se deitados 

quando isso ocorre. 

Os principais fatores predisponentes para a Síndrome da Imobilidade 
envolvem a polipatologia, aspectos econômicos, ambientais, psicológicos e 
sociais. Entre estes fatores destacam-se o repouso prolongado no leito 
patologias neurológicas que se acompanham de contraturas, com limitação 
da marcha e do equilíbrio; depressão e demência; cardiopatias e 
pneumopatias crônicas que restringem as atividades. Doenças reumáticas 
podem provocar um quadro doloroso e deformidades levando o idoso a 
permanecer no leito e desencadeando a síndrome. Há ainda os idosos com 
estado nutricional precários, uso excessivo de medicamentos ou problemas 
decorrentes de iatrogênia evidenciados por fraqueza muscular, tonteira e 
insegurança na locomoção (CHAIMOWICZ, 2009). 

 

3.3 SÍNDROME DA FRAGILIDADE 

 

Constitui-se em uma síndrome multidimensional envolvendo uma interação 

complexa dos fatores biológicos, psicológicos e sociais no curso de vida individual 

(BRASIL, 2006). 

Fragilidade é compreendida como uma síndrome clínica caracterizada 
pela diminuição da reserva energética e pela resistência reduzida aos 
estressores. Essa condição resulta de declínio cumulativo dos sistemas 
fisiológicos e causa vulnerabilidade às condições adversas, por haver 
dificuldade de manutenção da homeostase em situações de exposição às 
perturbações tais como alterações de temperaturas ambientais e variações 
na condição de saúde (BRASIL, 2006). 

 

A fragilidade esta relacionada ao declínio fisiológico das condições do corpo 

humano e o que pode ser um fator mínimo para alguns idosos pode causar limitação 

a outros e resultar ou não na perda da autonomia (MACEDO; GAZZOLA; NAJAS, 

2008) 

As principais manifestações clínicas dessa síndrome são a fraqueza, 

exaustão, diminuição da atividade física, perda de peso involuntária, diminuição da 

velocidade da marcha e do equilíbrio (LINCK; CROSSETTI, 2011). 

Diante dos possíveis agravos, o idoso frágil precisa ser compreendido como 

prioridade frente às politicas públicas de saúde, devido ao fato dele demandar maior 

necessidade de cuidados, e deve contar com uma rede de apoio, principalmente de 
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enfermagem, de um maior suporte familiar e social. Acredita-se que, se o enfermeiro 

realizar uma avaliação integral do idoso, é possível prevenir o desenvolvimento ou 

agravamento da síndrome, diminuindo os índices de institucionalização e 

hospitalização e as taxas de morbimortalidade dessa parcela da população (LINCK; 

CROSSETTI, 2011). 
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4. O ENFERMEIRO NA ATENÇÃO DOMICILIAR FRENTE AO IDOSO 

ACAMADO 

O Atendimento Domiciliar consiste numa prática de atenção à saúde 

substitutiva ou complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de 

ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitações 

prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de cuidados integrada às 

redes de atenção à saúde (BRASIL, 2011). 

Como complemento ao atendimento domiciliar surge a visita domiciliar, que 

parece ser mais difundida no sistema de saúde brasileiro e nas práticas de saúde na 

comunidade. A visita domiciliar pode ser conceituada como um instrumento para 

inserção e conhecimento do contexto de vida da população, bem como para o 

estabelecimento de vínculos entre profissionais e usuários (KEBIAN, 2014). 

A Atenção Domiciliar de Enfermagem é definida pela Resolução COFEN nº 

464 de 20/10/2014 como um: 

 Conjunto de atividades desenvolvidas por membros da equipe de 
enfermagem, caracterizadas pela atenção no domicílio do usuário do 
sistema de saúde que necessita de cuidados técnicos e pode ser executada 
no âmbito da Atenção Primaria e Secundária, por Enfermeiros que atuam de 
forma autônoma ou em equipe multidisciplinar por instituições públicas, 
privadas ou filantrópicas que ofereçam serviços de atendimento domiciliar. 

 

De acordo com o Art.2º ainda desta lei, na atenção domiciliar de enfermagem, 

compete ao Enfermeiro, privativamente: 

I – Dimensionar a equipe de enfermagem; 

II – Planejar, organizar, coordenar, supervisionar e avaliar a prestação da 

assistência de enfermagem; 

III – Organizar e coordenar as condições ambientais, equipamentos e 

materiais necessários à produção de cuidado competente, resolutivo e seguro; 

IV- Atuar de forma contínua na capacitação da equipe de enfermagem que 

atua na realização de cuidados nesse ambiente; 

V- Executar os cuidados de enfermagem de maior complexidade técnico 

científica e que demandem a necessidade de tomar decisões imediatas; 

Para prestar um atendimento adequado ao idoso, é necessário que os 

profissionais de Saúde sejam capazes de avaliar o nível de dependência do idoso, 

seus limites e suas potencialidades e suas representações sociais (MENDES, 2009). 
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Vieira e Marcon apontam a necessidade de os profissionais de saúde, com 

enfoque no enfermeiro, em se esforçar por compreender a complexidade que 

envolve a vida cotidiana e o enfrentamento das doenças em geral, pois estes 

aspectos se mostram fundamentais para uma melhoria na qualidade da assistência 

prestada ao idoso e ao seu cuidador, por meio não apenas do aperfeiçoamento das 

intervenções técnicas, mas também da valorização do cuidado individualizado 

(KLAKONSKI; MENDES; SADE; LUCCAS, 2015). 

Quando se fala de uma pessoa em situação acamada, oque deve ser 

assemelhado quase que imediato é a questão das lesões por pressão, um fator de 

caráter preocupante e com agravos distintos as camadas físicas do corpo. 

Lesão por pressão é qualquer alteração da integridade da pele decorrente da 

compressão não aliviada de tecidos moles entre uma proeminência óssea e uma 

superfície dura (MENEGON, 2007). 

Sabendo desse risco, o papel do enfermeiro (a) é prevenir os danos, devendo 

saber avaliar e classificar corretamente as lesões por pressão para poder melhor e 

mais efetivo ser o tratamento. A Escala de Braden é o instrumento utilizado para 

avaliar os seguintes fatores de risco: 

 
Tabela 1 – Escala de Braden 

Escala de Braden 

 1 Ponto 2 Pontos 3 Pontos 4 Pontos 

Percepção 
 sensorial 

Totalmente 

limitado 

Muito 

limitado 

Levemente 

limitado 

Nenhuma 
limitação 

Umidade Excessivamente 

úmida 

Muita 

umidade 

Ocasionalmente 

úmida 

Raramente 
úmida 

Atividade Acamado Sentado Pouca limitação Sem limitação 

Mobilidade Imóvel Muito 

limitada 

Pouca limitada Sem limitação 

Nutrição Deficiente Inadequada Adequada Excelente 

Fricção e  
cisalhamento 
 

Problema Problema 
potencial 

Sem problema 
aparente 

- 

TOTAL 15 à 16 Risco baixo 12 à 14 Risco 

moderado 

<11 Risco alto 

Fonte: Adaptado pela autora 
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Diante dessas ações, a prevenção das lesões por pressão é o mais 

importante, avaliar de forma concisa é necessário o tratamento correto, mas quanto 

antes evitar essas lesões melhor, portanto a mudança de decúbito e a adoção de 

medidas preventivas como, equipar-se com material que proporciona alívio de zonas 

de pressão, monitorizar o grau de risco, incidência e prevalência, sensibilizar as 

equipes para a problemática, pois utilizando desses meios é possível evitar os 

grandes gastos com materiais para curativos especiais (CARNEIRO, 2010). 

Pensando na dificuldade de locomoção, no bem estar do paciente e nas 

dificuldades da família, o Ministério da Saúde criou o programa Melhor em Casa, 

para melhorias na assistência ao usuário da Atenção Básica, visando a 

desinstitucionalização de pacientes que se encontram internados nos serviços 

hospitalares e diminuir as internações desnecessárias, trazendo ao usuário cuidados 

prestados em seu domicilio, prezando a humanização (BRASIL, 2012). 

O enfermeiro, ao adentrar o domicílio do idoso/ família, deve promover o 

cuidar com ações direcionadas para as suas reais necessidades de saúde, 

atendendo as suas especificidades. Isso, com a adoção de algumas estratégias, 

tanto em comum acordo com a equipe da Estratégia de Saúde da Família quanto 

com o idoso/família a fim de facilitar o cuidado domiciliar. Nesta perspectiva, o 

enfermeiro necessita de habilidades e atitudes que envolvem o exercício da 

negociação, a comunicação interpessoal adequada e o respeito às diferenças, com 

o intuito de proporcionar maior flexibilidade e qualidade ao processo de cuidar no 

domicílio (MARTINS, 2008). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A realização deste estudo busca compreender de forma concisa o processo 

do envelhecimento, que traz um desgaste inevitável e irreversível das funções 

fisiológicas do ser humano, necessitando assim de um suporte e qualidade mais 

cautelosos na assistência e nas demandas necessárias para o bem estar da pessoa 

idosa e para a elaboração das atividades diárias. 

Os motivos que geram um idoso acamado podem ser evitáveis, mas devido à 

dependência imposta aos fatores do envelhecimento, tornam-se então as atividades 

diárias mais cautelosas e se possível o acompanhamento, para a preservação da 

autoestima e da autonomia da pessoa idosa. 

O enfermeiro (a) frente as demandas na atuação com o idoso acamado vão 

além de atuar com esse individuo, o olhar passa a estar para a perspectiva de toda 

uma família inserida, as reais condições no cotidiano do paciente e o vinculo de 

confiança para a promoção do cuidado, o tratamento e a prevenção de agravos 

relacionados a sua atual condição. 
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