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Gigantes da GeriatriaGigantes da Geriatria  

IInstabilidade posturalnstabilidade postural--  quedasquedas  

IInsuficiência nsuficiência cognitivacognitiva--esquecimentoesquecimento  

IIncontinência urináriancontinência urinária  

IImobilidademobilidade  

IIatrogeniaatrogenia  

IInsuficiência familiarnsuficiência familiar  

IInsuficiência comunicativansuficiência comunicativa  

  



FUNCÃOFUNCÃO  

•• AutonomiaAutonomia  

•• IndependênciaIndependência  

•• Funcionalmente bemFuncionalmente bem  

  

  

  

  

  



GERIATRIA / GERONTOLOGIAGERIATRIA / GERONTOLOGIA  

•• Geriatria: ciência médica que visa a Geriatria: ciência médica que visa a 

prolongar a vida com saúde ou qualidade de prolongar a vida com saúde ou qualidade de 

vidavida  

  

•• Gerontologia: ciência que estuda o Gerontologia: ciência que estuda o 

fenômeno do envelhecimento.fenômeno do envelhecimento.  



Aspectos clínicos Aspectos clínicos --  EpidemiologiaEpidemiologia  

•• Diminuição da taxa de natalidadeDiminuição da taxa de natalidade  

•• Diminuição da taxa de mortalidade infantilDiminuição da taxa de mortalidade infantil  

•• Melhora condições sanitáriasMelhora condições sanitárias  

  

•• Expectativa de vida Brasil = 75 anosExpectativa de vida Brasil = 75 anos  

•• Expectativa do gaúcho: 75,9 anosExpectativa do gaúcho: 75,9 anos  

••   > 20 milhões de idosos no Brasil> 20 milhões de idosos no Brasil  

••   > 1.500.000 no RGS> 1.500.000 no RGS  

••   > 211.000 em Porto Alegre> 211.000 em Porto Alegre  



DEFINIÇÃODEFINIÇÃO  

•• Envelhecimento: processo dinâmico, progressivo, Envelhecimento: processo dinâmico, progressivo, 

irreversível, universal onde há modificações irreversível, universal onde há modificações 

morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e 

psicológicas em conseqüência da ação do tempo. psicológicas em conseqüência da ação do tempo.   

        Em decorrência, há uma progressiva perda de Em decorrência, há uma progressiva perda de 

capacidade de adaptação do indivíduo ao meio capacidade de adaptação do indivíduo ao meio 

ambiente o que leva o organismo a uma maior ambiente o que leva o organismo a uma maior 

vulnerabilidade e maior incidência de processos vulnerabilidade e maior incidência de processos 

patológicos que terminam por conduzipatológicos que terminam por conduzi--lo à morte.lo à morte.  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Processo gradual e heterogêneoProcesso gradual e heterogêneo  

•• Modificações guardam poucaModificações guardam pouca  

relação com idade cronológicarelação com idade cronológica  

•• Variam de órgão para órgãoVariam de órgão para órgão  

•• Variam de indivíduo para indivíduoVariam de indivíduo para indivíduo  

•• Aparecem a partir dos 27Aparecem a partir dos 27--  30 anos30 anos  

ENVELHECIMENTOENVELHECIMENTO  



TEORIAS DO ENVELHECIMENTOTEORIAS DO ENVELHECIMENTO  

•• Radicais livres: o acúmulo de radicais livres, Radicais livres: o acúmulo de radicais livres, 

que são moléculas com número ímpar de que são moléculas com número ímpar de 

elétrons e por isso altamente reativas, elétrons e por isso altamente reativas, 

provenientes do metabolismo oxidativo das provenientes do metabolismo oxidativo das 

células, causaria danos às proteinas, às células, causaria danos às proteinas, às 

enzimas e ao DNAenzimas e ao DNA  



TEORIAS DO ENVELHECIMENTOTEORIAS DO ENVELHECIMENTO  

•• Glicosilação: a modificação progressivas das Glicosilação: a modificação progressivas das 

proteínas pela glicose ocasionaria mau proteínas pela glicose ocasionaria mau 

funcionamento das células.funcionamento das células.  

  

•• Senescência celular: genes localizados nos Senescência celular: genes localizados nos 

telômeros seriam responsáveis pela capacidade telômeros seriam responsáveis pela capacidade 

limitada de replicação das células, que entrariam limitada de replicação das células, que entrariam 

em um processo conhecido como senescência em um processo conhecido como senescência 

celularcelular  



Teorias do envelhecimentoTeorias do envelhecimento  

•• Dieta hipocalórica/ Dieta restrição calóricaDieta hipocalórica/ Dieta restrição calórica  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

MODIFICAÇÕES GERAISMODIFICAÇÕES GERAIS  

20% 20%

42%
33%

6%
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17%

12%

15%

30%
GorduraGordura  

TecidosTecidos  

OssosOssos  

Água intracelularÁgua intracelular  

Água extracelularÁgua extracelular  

25 anos 75 anos 



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Tecido celular subcutâneo diminui nos membros e Tecido celular subcutâneo diminui nos membros e 

aumenta no tronco.aumenta no tronco.  

•• Atrofia da musculatura esqueléticaAtrofia da musculatura esquelética  

•• Diâmetros da caixa torácica e do crânio aumentamDiâmetros da caixa torácica e do crânio aumentam  

•• Força muscular diminui progressivamenteForça muscular diminui progressivamente  

•• Estatura diminui 1 cm por década após 40 anosEstatura diminui 1 cm por década após 40 anos  

(aumento das curvaturas da(aumento das curvaturas da  

coluna vertebral,coluna vertebral,  

achatamento dos arcosachatamento dos arcos  

dos pés, discosdos pés, discos  

intervertebrais degeneram)intervertebrais degeneram)  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Taxa de metabolismo basal(energia que o corpo Taxa de metabolismo basal(energia que o corpo 

consome para manter em funcionamento os órgãos consome para manter em funcionamento os órgãos 

internos e a temperatura estável) diminui de 10 a internos e a temperatura estável) diminui de 10 a 

20% o que reduz as necessidades calóricas.20% o que reduz as necessidades calóricas.  

•• Regulação da temperatura.Regulação da temperatura.  

•• Imunidade celular declinaImunidade celular declina  

e a prevalência de tumorese a prevalência de tumores  

aumenta.aumenta.  

•• Maior predisposição à formaçãoMaior predisposição à formação  

de autode auto--anticorpos e aumentoanticorpos e aumento  

do risco de doenças autodo risco de doenças auto--imunes.imunes.  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Maior órgão do corpo humano. Área de 2 m²Maior órgão do corpo humano. Área de 2 m²  

•• Difícil quais as modificações provocadas pelo envelhecimento Difícil quais as modificações provocadas pelo envelhecimento 
sem a influência dos fatores externos.sem a influência dos fatores externos.  

•• Nenhum outro órgão deixa mais evidentes as marcas da passagem Nenhum outro órgão deixa mais evidentes as marcas da passagem 
do tempodo tempo  

•• Diminuição da espessuraDiminuição da espessura  

•• Diminuição da elasticidadeDiminuição da elasticidade  

•• Alterações do colágenoAlterações do colágeno  

•• Diminuição das fibras elásticasDiminuição das fibras elásticas  

•• TornaTorna--se flácidase flácida  

•• RugasRugas--  PruridoPrurido  

PELEPELE  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Cutis romboidal: aumento da Cutis romboidal: aumento da 
espessura da pele. Acentuação do espessura da pele. Acentuação do 
seu quadriculado normal. Comum seu quadriculado normal. Comum 
na nuca.na nuca.  

  

•• Melanose senil: melanócitos Melanose senil: melanócitos 
diminuem em número. Surgem diminuem em número. Surgem 
manchas hipercrômicas planas e manchas hipercrômicas planas e 
lisas principalmente no dorso das lisas principalmente no dorso das 
mãos.mãos.  

PELEPELE  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Púrpura senil: manchas Púrpura senil: manchas 
vermelhas e salientes pela vermelhas e salientes pela 
redução da espessura da pele.redução da espessura da pele.  

•• Pelos do corpo diminuem com Pelos do corpo diminuem com 
exceção do nariz, sobrancelhas e exceção do nariz, sobrancelhas e 
orelhas.orelhas.  

•• Espessura dos pelos do lábio Espessura dos pelos do lábio 
superior aumenta pela superior aumenta pela 
diminuição do estrogênio.diminuição do estrogênio.  

PELEPELE  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Canície: embranquecimento dos cabelos . Canície: embranquecimento dos cabelos . 

Medula dos cabelos se enche de ar e o córtex Medula dos cabelos se enche de ar e o córtex 

perde o pigmento.perde o pigmento.  

•• Calvície: bulbos capilares diminui. Depende Calvície: bulbos capilares diminui. Depende 

dos hormônios sexuais e hereditariedade.dos hormônios sexuais e hereditariedade.  

PELEPELE  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• É possível chegar aos 70 anos com a pele aparentando ser É possível chegar aos 70 anos com a pele aparentando ser 

9 anos mais jovem9 anos mais jovem  

•• Sol principal inimigo Sol principal inimigo   

•• Evitar exposição ultravioletaEvitar exposição ultravioleta  

•• Protetores solaresProtetores solares--hidratanteshidratantes  

PELEPELE  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Crescem mais lentamente. TornamCrescem mais lentamente. Tornam--se se 

espessas e curvas. Opacas, com rachaduras.espessas e curvas. Opacas, com rachaduras.  

•• Onicogrifose: tamanho excepcional e forma Onicogrifose: tamanho excepcional e forma 

irregular. Prejudica marcha e predispõe a irregular. Prejudica marcha e predispõe a 

quedas.quedas.  

  

  

UNHASUNHAS  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Perda de tecido ósseo. Homens perdem Perda de tecido ósseo. Homens perdem 
17% de sua massa óssea e as mulheres 30% 17% de sua massa óssea e as mulheres 30% 
> osteopenia> osteopenia--osteoporose>quedas>fraturas.osteoporose>quedas>fraturas.  

•• Diminuição da espessura do osso compactoDiminuição da espessura do osso compacto  

•• Desgaste dos ossos maxilares e da Desgaste dos ossos maxilares e da 
mandíbulamandíbula  

•• Articulações costocondrais ficam mais Articulações costocondrais ficam mais 
rígidas. Caixa torácica perde sua rígidas. Caixa torácica perde sua 
elasticidade e mobilidade.elasticidade e mobilidade.  

•• Espessura dos discos intervertebrais Espessura dos discos intervertebrais 
diminui, acentuamdiminui, acentuam--se as curvaturas da se as curvaturas da 
coluna.coluna.  

OSSOS OSSOS ––  ARTICULAÇÕES ARTICULAÇÕES --  MÚSCULOSMÚSCULOS  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• É possível chegar aos 70 anos com É possível chegar aos 70 anos com 

uma estrutura óssea 40 anos mais uma estrutura óssea 40 anos mais 

jovemjovem  

OSSOSOSSOS  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Cartilagens tornamCartilagens tornam--se se 

mais delgadas.mais delgadas.  

•• Músculos atrofiamMúsculos atrofiam--se.se.  

  

OBS: as modificações podem ser OBS: as modificações podem ser 

atenuadas ou agravadas pelo atenuadas ou agravadas pelo 

estilo de vida (exercícios + estilo de vida (exercícios + 

postura)postura)  

MÚSCULOSMÚSCULOS  

Variação do peso do trícepsVariação do peso do tríceps  

com a idadecom a idade  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Massa muscular a partir dos 40 anos diminui 1% ao Massa muscular a partir dos 40 anos diminui 1% ao 

ano nos sedentários.ano nos sedentários.  

  

•• Exercícios físicos (caminhada+musculação)=músculos Exercícios físicos (caminhada+musculação)=músculos 

mais jovens. Melhora da força muscularmais jovens. Melhora da força muscular  

MÚSCULOSMÚSCULOS  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• RN pesa 280 gramasRN pesa 280 gramas  

•• Pesa 1 a 1,5 KgPesa 1 a 1,5 Kg  

•• Aos 90 anos 10% menorAos 90 anos 10% menor  

•• Possui 100 bilhões de neurônios cada um deles ligado a milhares de Possui 100 bilhões de neurônios cada um deles ligado a milhares de 
outrosoutros--SinapsesSinapses  

•• Redução da capacidade de absorver novos conhecimentosRedução da capacidade de absorver novos conhecimentos  

•• Redução reflexosRedução reflexos  

•• Redução da coordenação motoraRedução da coordenação motora  

•• Doenças associadas ao envelhecimento cérebro:AlzheimerDoenças associadas ao envelhecimento cérebro:Alzheimer--ParkinsonParkinson  

•• É possível chegar aos 70 com um cérebro de 50 anosÉ possível chegar aos 70 com um cérebro de 50 anos  

CÉREBROCÉREBRO  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Peso e volume do cérebro diminuemPeso e volume do cérebro diminuem  

•• Ocorre depósito de lipofucsina (pigmento)Ocorre depósito de lipofucsina (pigmento)  

•• Depósito de substância betaDepósito de substância beta--amilóide na parede dos vasos.amilóide na parede dos vasos.  

•• Formação de placas senis.Formação de placas senis.  

•• Funções mentais permanecemFunções mentais permanecem  
preservadas até o final da vida.preservadas até o final da vida.  

•• Memória para fatos recentes  eMemória para fatos recentes  e  
capacidade de reter novas informações podem diminuir com a idadecapacidade de reter novas informações podem diminuir com a idade  

SISTEMA NERVOSOSISTEMA NERVOSO  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Neurotransmissores diminuemNeurotransmissores diminuem  
(acetilcolina e dopamina )(acetilcolina e dopamina )  

•• Velocidade de condução Velocidade de condução 
nervosa diminui e com isso há nervosa diminui e com isso há 
atenuação de reflexos atenuação de reflexos 
tendinosos.tendinosos.  

•• Redução do tempo total de Redução do tempo total de 
sono. Aumento dos despertares.sono. Aumento dos despertares.  

SISTEMA NERVOSOSISTEMA NERVOSO  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Audição diminui. Habilidade de ouvir freqüências mais altas Audição diminui. Habilidade de ouvir freqüências mais altas 

começa a diminuir a partir dos 30 anos. 1/3 das pessoas com começa a diminuir a partir dos 30 anos. 1/3 das pessoas com 

mais de 65 anos têm problemas de audição.mais de 65 anos têm problemas de audição.  

•• Edema das pálpebras inferioresEdema das pálpebras inferiores  

•• Ptose palpebralPtose palpebral  

•• Opacificação do cristalinoOpacificação do cristalino  

(catarata)(catarata)  

•• Presbiopia(vista cansada)Presbiopia(vista cansada)  

•• Degeneração macular senilDegeneração macular senil  

ÓRGÃOS SENSITIVOSÓRGÃOS SENSITIVOS  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Olfato diminui.Queda gradual da habilidade de Olfato diminui.Queda gradual da habilidade de 

detectar odores.detectar odores.  

•• Papilas gustativas atrofiamPapilas gustativas atrofiam--se e diminuem.se e diminuem.  

Há mudanças degenerativaHá mudanças degenerativa  

das papilas.das papilas.  

•• Capacidade de detectar 4 sabores (salgado, doce, Capacidade de detectar 4 sabores (salgado, doce, 

amargo e ácido) diminui.amargo e ácido) diminui.  

•• Diferenças individuais.Diferenças individuais.  

ÓRGÃOS SENSITIVOSÓRGÃOS SENSITIVOS  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Média infarto no Brasil= 63 anosMédia infarto no Brasil= 63 anos  

•• É possível chegar aos 70 anos com um coração quase É possível chegar aos 70 anos com um coração quase 

30 anos mais jovem.30 anos mais jovem.  

CORAÇÃOCORAÇÃO  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Artérias ficam enrijecidas e tortuosas (aorta, coronárias Artérias ficam enrijecidas e tortuosas (aorta, coronárias 
e renais) e renais)   ateroscleroseaterosclerose  

•• Peso do coração aumentaPeso do coração aumenta  

•• Acúmulo de gordura no miocárdio, nos átrios.Acúmulo de gordura no miocárdio, nos átrios.  

•• Fibrose, aumento do colágeno e hipertrofia do ventrículo Fibrose, aumento do colágeno e hipertrofia do ventrículo 
esquerdo.esquerdo.  

  

SISTEMA CARDIOVASCULARSISTEMA CARDIOVASCULAR  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Pericárdio e endocárdio encontramPericárdio e endocárdio encontram--se espessados se espessados   

•• Valvas sofrem degeneração com espessamento, fibrose e Valvas sofrem degeneração com espessamento, fibrose e 

calcificação.calcificação.  

•• Degeneração do sistema de condução predispõe ao Degeneração do sistema de condução predispõe ao 

aparecimento de arritmias.aparecimento de arritmias.  

•• Aumento da pressão sistólica.Aumento da pressão sistólica.  

SISTEMA CARDIOVASCULARSISTEMA CARDIOVASCULAR  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Pulmão: ocorre diminuição no tamanho e volume devido à Pulmão: ocorre diminuição no tamanho e volume devido à 
diminuição nos espaços intervertebrais.diminuição nos espaços intervertebrais.  

•• Músculos acessórios diminuem de tamanho e força.Músculos acessórios diminuem de tamanho e força.  

•• Enrijecimento e calcificação das cartilagens traqueais e Enrijecimento e calcificação das cartilagens traqueais e 
brônquicasbrônquicas  

•• Bronquíolos perdem elasticidade.Bronquíolos perdem elasticidade.  

•• Elasticidade pulmonar diminuiElasticidade pulmonar diminui  

•• Capacidade vital diminui.Capacidade vital diminui.  

•• Mecanismos de limpeza brônquica, movimentos ciliar, Mecanismos de limpeza brônquica, movimentos ciliar, 
produção de muco e eficácia de tosse se alteram > maior risco produção de muco e eficácia de tosse se alteram > maior risco 
de infecções.de infecções.  

SISTEMA RESPIRATÓRIOSISTEMA RESPIRATÓRIO  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Pode haver perda de dentes por má higiene ou doença periodontalPode haver perda de dentes por má higiene ou doença periodontal  

•• Ardência bucalArdência bucal  

•• Diminuição das enzimasDiminuição das enzimas  
digestivasdigestivas  
(amilase, lipase, tripsina)(amilase, lipase, tripsina)  

•• Atrofia de todo tubo digestivoAtrofia de todo tubo digestivo  

•• Formação de divertículos peloFormação de divertículos pelo  

enfraquecimento da parede.enfraquecimento da parede.  

SISTEMA DIGESTIVOSISTEMA DIGESTIVO  

PÂNCREAS 



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Peso do fígado e número de hepatócitos diminuem.Peso do fígado e número de hepatócitos diminuem.  

•• Depósito de lipofucsina no fígadoDepósito de lipofucsina no fígado  

•• Secreção biliar diminui.Secreção biliar diminui.  

•• Consumo de alimentos diminui.Consumo de alimentos diminui.  
Número de calorias diminui deNúmero de calorias diminui de  
2.700 calorias aos 30 anos2.700 calorias aos 30 anos  
para 2.100 aos 80 anos.para 2.100 aos 80 anos.  

•• Idosos devem ingerir alimentos ricos em proteínas como leite e Idosos devem ingerir alimentos ricos em proteínas como leite e 
carnes. Desnutrição não é rara.carnes. Desnutrição não é rara.  

OBS: efeito colateral dos medicamentos.OBS: efeito colateral dos medicamentos.  

SISTEMA DIGESTIVOSISTEMA DIGESTIVO  

FÍGADO 



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Função renal diminui com a idade. Declina após os Função renal diminui com a idade. Declina após os 
30 anos de idade numa taxa de 1% ao ano.30 anos de idade numa taxa de 1% ao ano.  

•• Redução do tamanho e peso dos rinsRedução do tamanho e peso dos rins  

•• Nefrons diminuem em número. Ocorre perda Nefrons diminuem em número. Ocorre perda 
funcional dos nefrons. Os rins diminuem em funcional dos nefrons. Os rins diminuem em 
tamanhotamanho  

•• Glomérulos tornamGlomérulos tornam--se espessados ou fibrosados.se espessados ou fibrosados.  

•• São comuns cistos renais após a 5 décadaSão comuns cistos renais após a 5 década  

SISTEMA URINÁRIOSISTEMA URINÁRIO  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Musculatura da bexiga e da uretra atrofiamMusculatura da bexiga e da uretra atrofiam--sese  

•• O fluxo plasmático renal e a filtração glomerular O fluxo plasmático renal e a filtração glomerular 
sofrem redução de 10% a partir da 4 década.sofrem redução de 10% a partir da 4 década.  

•• Creatinina sérica mantémCreatinina sérica mantém--se dentro da normalidade.se dentro da normalidade.  

•• Alterações tubulares comprometem a capacidade dos Alterações tubulares comprometem a capacidade dos 
rins de excretar ácidos.rins de excretar ácidos.  

••   Com a complacência da bexiga há aumento do Com a complacência da bexiga há aumento do 
volume residual pósvolume residual pós--miccional que pode ser agravado miccional que pode ser agravado 
pela HPBpela HPB  

SISTEMA URINÁRIOSISTEMA URINÁRIO  



Aspectos clínicos fundamenatisAspectos clínicos fundamenatis  

•• Tireóide, hipófise, paratireóides e suprarrenais apresentam Tireóide, hipófise, paratireóides e suprarrenais apresentam 
atrofia, substituição do tecido glandular por tecido fibroso e atrofia, substituição do tecido glandular por tecido fibroso e 
depósito de gordura. Hipotireoidismo pode estar presente em depósito de gordura. Hipotireoidismo pode estar presente em 
6% das mulheres. Ocorre diminuição da síntese de vitamina D 6% das mulheres. Ocorre diminuição da síntese de vitamina D 
na pele e diminuição da absorção de vitamina D pelo intestino.na pele e diminuição da absorção de vitamina D pelo intestino.  

•• Tendência  na formação de nódulos na tireóide.Tendência  na formação de nódulos na tireóide.  

•• Diminuição da testosteronaDiminuição da testosterona  

•• Interrupção na produção de estrogêniosInterrupção na produção de estrogênios  

•• Diminuição secreção insulina>diabeteDiminuição secreção insulina>diabete  

SISTEMA ENDÓCRINOSISTEMA ENDÓCRINO  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Ovários atrofiamOvários atrofiam--se.se.  

•• Mamas tornamMamas tornam--se  flácidas.se  flácidas.  

•• Tecido glandular é substituído por tecido Tecido glandular é substituído por tecido 
fibrosofibroso  

•• Vagina diminui em comprimento e Vagina diminui em comprimento e 
larguralargura  

•• Mucosa vaginal atrofiaMucosa vaginal atrofia--se e tornase e torna--se se 
ressecada.ressecada.  

•• Útero perde peso e os ligamentos Útero perde peso e os ligamentos 
afrouxam.afrouxam.  

•• 2/3 de todos tumores de mama ocorrem 2/3 de todos tumores de mama ocorrem 
em mulheres acima dos 50 anos.em mulheres acima dos 50 anos.  

SISTEMA GENITAL FEMININOSISTEMA GENITAL FEMININO  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Depois dos 30 anos diminui progressivamente o Depois dos 30 anos diminui progressivamente o 

número de óvulos liberados pelo ovário a cada ciclo número de óvulos liberados pelo ovário a cada ciclo 

menstrual.menstrual.  

  

•• Número limitado de óvulos. 300.000 na puberdade Número limitado de óvulos. 300.000 na puberdade 

esgotaesgota--se aos 50 anos.se aos 50 anos.  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Diminuição dos testículos.Diminuição dos testículos.  

•• Diminui elasticidade do pênis.Diminui elasticidade do pênis.  

•• A próstata aumenta.A próstata aumenta.  

•• Constrição do canal dificulta a micção.Constrição do canal dificulta a micção.  

•• Aumenta a freqüência do câncer de próstata.Aumenta a freqüência do câncer de próstata.  

•• Capacidade reprodutiva diminui.Capacidade reprodutiva diminui.  

•• Atividade sexual tende a reduzir.Atividade sexual tende a reduzir.  

SISTEMA GENITAL MASCULINOSISTEMA GENITAL MASCULINO  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Produção de espermatozóidesProdução de espermatozóides  

diminui e pode serdiminui e pode ser  

comprometida por estresse, comprometida por estresse, 

obesidade,fumo.obesidade,fumo.  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Células e tecidos bem treinados para defender o organismo Células e tecidos bem treinados para defender o organismo 
sofre alterações à medida que o corpo envelhece.sofre alterações à medida que o corpo envelhece.  

•• Inimigos: vírus, bactérias, células cancerosasInimigos: vírus, bactérias, células cancerosas  

•• Mortalidade por doenças infecciosas é 2x maior em idososMortalidade por doenças infecciosas é 2x maior em idosos  

•• Leva de 2 a 3 dias para aumentar o número de células de Leva de 2 a 3 dias para aumentar o número de células de 
defesa e enviádefesa e enviá--la ao local da infecçãola ao local da infecção  

•• Diminuição linfócitos T ( regula e coordena a resposta imune Diminuição linfócitos T ( regula e coordena a resposta imune 
patrulhando o sangue e os vasos linfáticos=maior risco de patrulhando o sangue e os vasos linfáticos=maior risco de 
gripe, pneumonia, câncer e doenças auto imunes como artrite, gripe, pneumonia, câncer e doenças auto imunes como artrite, 
LupusLupus  

•• Melhorar sistema imune:estresse,vacinasMelhorar sistema imune:estresse,vacinas  

SISTEMA IMUNOLÓGICOSISTEMA IMUNOLÓGICO  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Idade aumenta.Idade aumenta.  
Capacidade de proteção diminuiCapacidade de proteção diminui  

•• Previsão no Brasil: 500.000 novos casosPrevisão no Brasil: 500.000 novos casos  

•• MamaMama--PróstataPróstata--Pulmão.Pulmão.  

•• DietaDieta  

•• FumoFumo  

•• SolSol  

CÂNCERCÂNCER  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Sinais vitaisSinais vitais  

•• Medida da Pressão ArterialMedida da Pressão Arterial  

•• TemperaturaTemperatura  

•• Freqüência respiratóriaFreqüência respiratória  

•• Freqüência cardíacaFreqüência cardíaca  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Peso diminuiPeso diminui  

•• Altura diminuiAltura diminui  

•• Boca: xerostomia, ardência bucal,tumoresBoca: xerostomia, ardência bucal,tumores  

•• Garganta: alterações da voz por tumor, Garganta: alterações da voz por tumor, 

hipotireoidismo, disfagia (RGE, divertículos, hipotireoidismo, disfagia (RGE, divertículos, 

carcinoma, estenose, anel Schatzki)carcinoma, estenose, anel Schatzki)  

•• Ouvidos: diminuição audição, neuroma, Ouvidos: diminuição audição, neuroma, 

drogas ototóxicas, cerumedrogas ototóxicas, cerume  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Tórax:Tórax:  angina, RGE, ansiedade, neurite,angina, RGE, ansiedade, neurite,  

herpes zosterherpes zoster  

•• Cardiovascular:Cardiovascular:  bulhas hipofonéticas,bulhas hipofonéticas,  

sopro sistólico ejeção, DAOP, IC, DAC, sopro sistólico ejeção, DAOP, IC, DAC, 

arritmias, edemaarritmias, edema  

•• Gastrintestinal:Gastrintestinal:  alteração de hábito, alteração de hábito, 

sangramento, dor abdominal,RGE, sangramento, dor abdominal,RGE, 

gastrites, úlceras, tumoresgastrites, úlceras, tumores  

•• Neurológico:Neurológico:  marcha, reflexos,marcha, reflexos,  

tontura, síncope, quedas,tontura, síncope, quedas,  

alterações fala e força, parestesias,alterações fala e força, parestesias,  

apraxias, estado mentalapraxias, estado mental  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Musculoesquelético:Musculoesquelético:  artrose, artrite artrose, artrite 

reumatóide, LES, mieloma, polimialgia reumatóide, LES, mieloma, polimialgia 

reumática, fratura,bursite, tendinite, reumática, fratura,bursite, tendinite, 

túnel carpo, osteoporose, distensão túnel carpo, osteoporose, distensão 

muscularmuscular  

•• Endócrino:Endócrino:  constipação, astenia, constipação, astenia, 

confusão, anemia, queda de cabelos, confusão, anemia, queda de cabelos, 

depressão, colesterol elevado= depressão, colesterol elevado= 

hipotireoidismo.hipotireoidismo.  

Desmaio, tontura, ansiedade , Desmaio, tontura, ansiedade , 

palpitação: hipoglicemia.palpitação: hipoglicemia.  

Poliúria, polaciúria,infecções: Poliúria, polaciúria,infecções: 

hiperglicemiahiperglicemia  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

Geniturinário:Geniturinário:  

gotejamento, retenção, diminuição gotejamento, retenção, diminuição 

da força e calibre do jato: HPB, cada força e calibre do jato: HPB, ca  

  Hematúria: cistite, ca, Hematúria: cistite, ca, 

HPB,glomerulonefriteHPB,glomerulonefrite  

  Disúria: cistite, prostatiteDisúria: cistite, prostatite  

  Polaciúria: diuréticos, IC,Polaciúria: diuréticos, IC,  

HPB, café, álcool chimarrãoHPB, café, álcool chimarrão  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

PsíquicoPsíquico  

  Alteração sono, falta deAlteração sono, falta de  

interesse, queixas somáticas= depressãointeresse, queixas somáticas= depressão  

  Agitação, temor, nervosismo,Agitação, temor, nervosismo,  

palpitações, tonturas,palpitações, tonturas,  

dificuldade de concentração=ansiedadedificuldade de concentração=ansiedade  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• A busca de condições para uma vida A busca de condições para uma vida 

bembem--sucedida física, psicológica e sucedida física, psicológica e 

social é um desafio.social é um desafio.  

•• Não é fácil dar receitas pela Não é fácil dar receitas pela 

complexidade dos elementos complexidade dos elementos 

envolvidosenvolvidos  

•• É essencial que se promova a saúde É essencial que se promova a saúde 

física ao longo de todo curso da física ao longo de todo curso da 

vida e que se promova uma vida e que se promova uma 

educação continuada na vida adulta educação continuada na vida adulta 

e na velhicee na velhice  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

                                              

  

•• Proporciona benefícios inestimáveisProporciona benefícios inestimáveis  

  

•• Ajuda na prevenção e tratamento de várias Ajuda na prevenção e tratamento de várias 

doenças que incidem na velhicedoenças que incidem na velhice  

EXERCÍCIOSEXERCÍCIOS  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

                                                                                                  

  

•• Manutenção do peso normal ( IMC<25 ) (CA=94Manutenção do peso normal ( IMC<25 ) (CA=94--80 cm)80 cm)  

•• Dieta pobre em gorduras saturadas e colesterolDieta pobre em gorduras saturadas e colesterol  

•• Quantidade mínima de sal  de cozinha(6g)Quantidade mínima de sal  de cozinha(6g)  

•• Pouco açúcar ( 50 g/dia)Pouco açúcar ( 50 g/dia)  

•• Rica em legumes, verduras, frutasRica em legumes, verduras, frutas  

•• Rica em cálcioRica em cálcio  

•• Peixes de água salgadaPeixes de água salgada  

NUTRIÇÃONUTRIÇÃO  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Câncer de pulmão,boca, laringe,Câncer de pulmão,boca, laringe,  
faringe, esôfago,bexiga,rinsfaringe, esôfago,bexiga,rins  

•• Bronquite crônicaBronquite crônica  

•• EnfisemaEnfisema  

•• AnginaAngina  

•• Infarto do miocárdioInfarto do miocárdio  

•• AVCAVC  

•• DAOPDAOP  

•• Rugas precocesRugas precoces  

•• CeluliteCelulite  

•• Disfunção erétilDisfunção erétil  

  

FUMOFUMO  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Consumo máximo toleradoConsumo máximo tolerado  

•• Vinho= 1 taça de 300 ml ou 2 de 150 mlVinho= 1 taça de 300 ml ou 2 de 150 ml  

•• Cerveja= 2 latas de 350 ou 1 garrafa 650 mCerveja= 2 latas de 350 ou 1 garrafa 650 m  

•• Uísque  = 2 doses de 50 mlUísque  = 2 doses de 50 ml  

ÁLCOOLÁLCOOL  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Colesterol normalColesterol normal  

•• Pressão normalPressão normal  

•• Sem fumoSem fumo  

•• Peso normalPeso normal  

•• Exercício regularExercício regular  

•• Diabete controladaDiabete controlada  

•• Administrando estresseAdministrando estresse  

  

ATEROSCLEROSEATEROSCLEROSE  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Dieta rica em cálcioDieta rica em cálcio  

•• Exercícios físicosExercícios físicos  

•• Vitamina DVitamina D  

•• Evitar fumoEvitar fumo  

•• Moderar álcool Moderar álcool   

•• Evitando “colas”, antiácidos, corticóides,etc.Evitando “colas”, antiácidos, corticóides,etc.  

  

OSTEOPOROSEOSTEOPOROSE  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Peso normalPeso normal  

•• Exercícios físicosExercícios físicos  

•• IMC < 25 Kg/m²   IMC < 25 Kg/m²     

•• Circunferência abdominalCircunferência abdominal  

•• 94 cm homens94 cm homens  

•• 80 cm mulheres80 cm mulheres  

DIABETE MELITODIABETE MELITO  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Peso normalPeso normal  

•• Exercícios físicos regularesExercícios físicos regulares  

•• Mínimo sal (6g sal=2g de sódio)Mínimo sal (6g sal=2g de sódio)  

•• Moderar álcool ( 30 g/dia homens, 15 g mulheres)Moderar álcool ( 30 g/dia homens, 15 g mulheres)  

•• Evitar fumoEvitar fumo  

•• Dieta rica em frutas,vegetais, baixo teor de Dieta rica em frutas,vegetais, baixo teor de 
gorduras saturadasgorduras saturadas  

HASHAS  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

                                                        

  

•• Peso normalPeso normal  

•• Exercícios físicos regularesExercícios físicos regulares  

•• Evitar movimentos repetitivosEvitar movimentos repetitivos  

ARTROSEARTROSE  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• MamaMama  

•• Colo úteroColo útero  

•• PróstataPróstata  

•• PulmãoPulmão  

•• PelePele  

•• IntestinoIntestino  

•• EstômagoEstômago  

•• EsôfagoEsôfago  

CÂNCERCÂNCER  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

                                                                  

  

•• Conversar a respeito da causaConversar a respeito da causa  

•• Fugir da tensão por momentosFugir da tensão por momentos  

•• Ser pacienteSer paciente  

•• Estabelecer expectativa razoáveisEstabelecer expectativa razoáveis  

•• Evitar isolamentoEvitar isolamento  

•• Cultivar uma atividade ou hobbyCultivar uma atividade ou hobby  

ESTRESSEESTRESSE  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Vida ativaVida ativa  

•• Boa saúde física (evitar AVC)Boa saúde física (evitar AVC)  

•• Intelectualmente alerta (leituras com reflexão, nova Intelectualmente alerta (leituras com reflexão, nova 
língua,informática, grupos convivência.língua,informática, grupos convivência.  

•• Atividade laborativaAtividade laborativa  

•• Assumir responsabilidadeAssumir responsabilidade  

•• Cultivar o bom humorCultivar o bom humor  

•• Não se deixar confinar na solidãoNão se deixar confinar na solidão  

•• Usar e abusar do cérebroUsar e abusar do cérebro  

•• Exercícios físicosExercícios físicos  

SÍNDROME DEMENCIALSÍNDROME DEMENCIAL  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Evitar medicamentos nefrotóxicosEvitar medicamentos nefrotóxicos  

•• Prevenir/tratar infecções do trato urinárioPrevenir/tratar infecções do trato urinário  

•• Detectar precocemente obstruções do trata urinárioDetectar precocemente obstruções do trata urinário  

•• Manter pressão arterial controladaManter pressão arterial controlada  

•• Evitar/tratar Diabete MelitoEvitar/tratar Diabete Melito  

RINSRINS  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Manutenção de vida sexual ativa com forte Manutenção de vida sexual ativa com forte 

afetividadeafetividade  

•• Não é sinônimo de ato sexualNão é sinônimo de ato sexual  

SEXUALIDADESEXUALIDADE  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Dentes bem tratadosDentes bem tratados  

•• Próteses bem ajustadasPróteses bem ajustadas  

•• Avaliações rotineiras com dentistaAvaliações rotineiras com dentista  

SAÚDE ORALSAÚDE ORAL  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Avaliações de rotinaAvaliações de rotina  

•• Boa acuidade auditiva e visualBoa acuidade auditiva e visual  

AUDIÇÃO AUDIÇÃO --  VISÃOVISÃO  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• GripeGripe  

•• PneumoniaPneumonia  

•• TétanoTétano  

•• HepatiteHepatite  

VACINAÇÃOVACINAÇÃO  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Evitar automedicaçãoEvitar automedicação  

•• Durante envelhecimento os efeitos Durante envelhecimento os efeitos 
colaterais são mais comunscolaterais são mais comuns  

•• Rins e fígado metabolizam e excretam Rins e fígado metabolizam e excretam 
mais precariamentemais precariamente  

•• Cuidado com aspirina, laxantes, Cuidado com aspirina, laxantes, 
analgésicos, antiinflamatórios e analgésicos, antiinflamatórios e 
vitaminasvitaminas  

•• Mínimo possívelMínimo possível  

MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• SapatosSapatos  

•• IluminaçãoIluminação  

•• CorrimãoCorrimão  

•• Barras de apoioBarras de apoio  

•• EscadasEscadas  

•• MóveisMóveis  

•• TapetesTapetes  

•• PisoPiso  

ACIDENTES ACIDENTES --  ACESSIBILIDADEACESSIBILIDADE  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Ajuda a vida a ter sentidoAjuda a vida a ter sentido  

•• Ajuda superar angústias, Ajuda superar angústias, 

solidãosolidão  

•• Traz resposta às questões Traz resposta às questões 

que se colocam no que se colocam no 

envelhecimentoenvelhecimento  

RELIGIÃORELIGIÃO  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

Cinema                                     jardinagemCinema                                     jardinagem  

Teatro                                      LeiturasTeatro                                      Leituras  

Concertos                                 VisitasConcertos                                 Visitas  

TV                                            Reunião amigosTV                                            Reunião amigos  

Balé                                          FestasBalé                                          Festas  

Atividade manuais                     ViagensAtividade manuais                     Viagens  

Passeios                                    CaminhadasPasseios                                    Caminhadas  

LAZERLAZER  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• Evitar isolamento socialEvitar isolamento social  

•• Dar continuidade ao trabalho SEMPRE!Dar continuidade ao trabalho SEMPRE!  

•• A pior morte para alguém é a perdaA pior morte para alguém é a perda  

daquilo que constitui o centro dadaquilo que constitui o centro da  

sua vida e que faz dele aquilo quesua vida e que faz dele aquilo que  

ele é na realidadeele é na realidade  

SOCIALIZAÇÃOSOCIALIZAÇÃO  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  

•• As modificações depois dos 40 não ocorrem todas As modificações depois dos 40 não ocorrem todas 

juntas e em todas as pessoasjuntas e em todas as pessoas  

•• Precoce ou tardio ou não surgemPrecoce ou tardio ou não surgem  

•• Estilo de vida = 70 %Estilo de vida = 70 %  

•• Genética = 30 %Genética = 30 %  



ASPECTOS CLÍNICOS FUNDAMENTAISASPECTOS CLÍNICOS FUNDAMENTAIS  

•• ENVELHECER É UM HÁBITO RUIM QUE O ENVELHECER É UM HÁBITO RUIM QUE O 

HOMEM OCUPADO NÃO TEM TEMPO DE HOMEM OCUPADO NÃO TEM TEMPO DE 

ADQUIRIRADQUIRIR  



Aspectos clínicos fundamentaisAspectos clínicos fundamentais  


