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O envelhecimento começa a incomodar. 

Muito sorrateiramente, sem grandes títulos 
mediáticos e sem protagonismo dos mais 
importantes líderes de opinião, vamos sendo 
surpreendidos com algumas capas de jornais e 
algumas intervenções públicas dos mais 
variados sectores. Agora numa abordagem séria 
e não na velha abordagem modelo telejornal 
com as desgraças, os crimes e o sangue de 
pessoas idosas. 

Recentemente o diário Económico ocupava um 
terço da primeira página anunciando uma 
entrevista de Maria João Valente Rosa, 
demografa e diretora da Pordata. “Não faz 
qualquer sentido aumentar a idade da reforma” 
era o título principal mas sugeria que a 
informação não era apenas sobre números, uma 
das áreas que a questão do envelhecimento 
mais desenvolve e que raramente contribuem 
para qualquer reflexão pragmática sobre o 
assunto. Há dezenas de anos que conhecemos 
o s n ú m e r o s s o b r e o f e n ó m e n o d o 
envelhecimento e nada mudou. 

O incomodativo é que toda a gente fala de 
coisas óbvias da concordância de todos. É um 
fenómeno extraordinário: quando se trata de 
envelhecimento as opiniões são unânimes, 
todos reconhecem as dificuldades se não 
intervirmos, se não alterarmos modelos, de não 
revolucionarmos os nossos comportamentos e 
atitudes, se não mudarmos as soluções, se não 
inovarmos, etc. Todos são da mesma opinião. 
Mas ninguém, mesmo ninguém tem coragem de 
apresentar novas soluções, utilizar uma nova 
linguagem. Toda a gente tem dificuldades em 
emitir o que realmente pensa que deve ser 
alterado por que isso é chocante e politicamente 
incorreto. 

Um exemplo: todos reconhecemos que um filho 
que agride durante anos um pai não deve ter 
direito a herança, pelo menos da parte do pai. 
Alguém assume estre assunto como uma 
batalha frontal de justiça elementar? Todos 
reconhecemos que se podem trocar cuidados 
de instituições pelo valor de bens pessoais. 
Alguém confronta as instituições sociais pelo 
facto de ficarem com bens de pessoas que 
ficam dependentes dessas instituições? Todos 

concordam que os lares não podem ser 
normalizados para um único critério: idade da 
pessoa, estando esse critério l igado a 
dependência, carência social e doença. Quem 
altera a legislação de oferta e cuidados a 
pessoas idosas? Todos entendem que o 
dinheiro dos nossos impostos deve ser 
controlado e não servir para financiar da mesma 
forma entidades que prestam bons cuidados e 
entidades que prestam maus cuidados. Mas 
quem, assume a fiscalização rigorosa de 
instituições sociais que apregoam a caridade e o 
assistencialismo? Todos concordam com a 
desadequação e negligência das práticas dos 
serviços de segurança social, permitindo a 
existência de maus cuidados, maus tratos em 
famílias e passando ao lado das situações mais 
criticas que se passam no país. Mas existe 
algum técnico penalizado por ter errado uma 
observação, vezes sem conta, do ponto de vista 
social? Todos conhecem os lares ilegais mas 
alguém se preocupa em saber quem são os 
médicos e os enfermeiros e as assistentes 
sociais que ai prestam serviço e são coniventes 
com essas situações? 

Os exemplos são imensos e completamente 
visíveis.  

Portugal nesta, como noutras áreas continua a 
viver uma vida que não tem nada a ver com a 
realidade. Os investigadores e académicos na 
área do enve lhec imento cont inuam a 
desenvolver os seus profundos estudos sobre a 
deterioração cognitiva, a importância da vida 
ativa, as causas e consequências do Alzheimer. 
Completamente de costas voltadas para as 
agressões aos idosos e a falta de condições das 
respostas para implementarem qualquer um dos 
seus estudos ou utilizarem no trabalho de tereno 
qualquer uma das suas conclusões. Os que 
trabalham no terreno perdem a vida e a 
motivação a resolverem questões conjunturais 
de recursos humanos, de acontecimentos 
críticos particulares, de relações institucionais 
hierárquicas.  

Algumas perguntas: como queremos que os 
cuidados e os serviços destinados a pessoas 
idosas sejam garantidamente razoáveis se 
qualquer pessoa, desde que tenha o registo 
criminal limpo, pode ser dono, presidente, 



provedor, coordenador, gerente, desses 
serviços? Como queremos que a situação mude 
se a legislação se mantem igual há mais de 
cinquenta anos quando se refere a cuidados e 
serviços a pessoas idosas? Como pretendemos 
contribuir para o nosso envelhecimento mais 
digno se os acontecimentos diários nesta área 
são, para nós, invisíveis? 

Maria João Valente Rosa fala da necessidade 
de “organizar a sociedade de outra maneira”. 
Todos concordamos. Mas de que maneira? 

Eu também digo: É preciso envelhecer melhor. 
Mas como? 

Esperamos há anos que a investigação, o 
conhecimento nos venha ensinar algo que não 
descobrimos por nós próprios como aliás 
acontece noutras áreas. Mas o conhecimento no 
f e n ó m e n o d o e n v e l h e c i m e n t o e d a 
transformação que o mesmo está a implicar na 
s o c i e d a d e n ã o é p r e o c u p a ç ã o d o s 
investigadores. Nada de novo surgiu nos últimos 
anos que não tenha a ver com as necessidades 
eu os próprios idosos vão descobrindo, exigindo 
resposta para elas. Por que estão a construir 
automóveis inteligentes que limpam os vidros 
quando começa a chover e abrem as luzes 
quando escurece automaticamente? Porque a 
investigação assim o determinou, aconselhando 
isso há anos atrás ou porque são os velhos que 
cada vez compram mais carros e conduzem 
mais anos, mesmo com as suas capacidades 
diminuídas? 

São os baby Bommers mais uma vez que estão 
a fazer a revolução, a criar condições para eles 
próprios envelhecerem melhor. Não é nenhum 
cientista, não é nenhum investigador. Porquê? 
Porque aparentemente a investigação e a 
ciência ainda não deu conta da necessidade 
q u e e x i s t e d e t r a b a l h a r n a á r e a d o 
envelhecimento. O único trabalho científico que 
se desenvolve nesta área continua a ter a ver 
com a doença e a incapacidade e nunca com a 
felicidade e a qualidade de vida. 

!
Rui Fontes 

Presidente da AAGI-ID
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Abstract 
Pressure ulcers, a key quality of care indicator, cause emotional distress to the patient, affecting quality of life. 
They also have significant financial implications for the NHS. Pressure ulcer prevention and management are 
fundamental aspects of nursing. This article reports on the Wirral Community Trust’s policy and guidelines for the 
maintenance of skin integrity. Tissue viability nurses have a duty to review and assess new prevention devices and 
dressings as they become available to ensure a high standard of care is provided. A report of an evaluation of the 
use of KerraPro in combination with current best practice guidelines for the prevention or treatment of pressure 
ulcers is provided. The author concludes that silicone pressure-reducing pads are a valuable tool in the prevention 
and treatment of pressure ulcers when used in combination with recommendations from the latest guidelines. 

!
Keywords: KerraPro, Pressure Ulcer Prevention, Pressure ulcer treatment, Pressure Reducing pads  !!!!!
Resumo !
As úlceras de pressão, um indicador chave, das qualidade dos cuidados, causam sofrimento emocional ao 
paciente, afectando a sua qualidade de vida. Estas também têm implicações financeiras significativas para o SNS. 
A prevenção e gestão de úlceras de pressão são aspectos fundamentais da enfermagem. Este artigo aborda a 
política e linhas de orientação para a manutenção da integridade da pele, do Wirral Community Trust. Os 
enfermeiros de Viabilidade Tecidular têm o dever de rever e avaliar novos dispositivos de prevenção e de 
tratamento consoante estes vão sendo disponíbilizados para garantir um elevado nível dos cuidados prestados. 
Neste artigo relata-se uma avaliação do uso de KerraPro em combinação com as actuais orientações de boas 
práticas para a prevenção ou o tratamento de úlceras de pressão. O autor conclui que as superfícies de alivio de 
pressão em silicone são uma ferramenta valiosa para a prevenção e tratamento de úlceras de pressão, quando 
usado em combinação com recomendações das últimas linhas de orientação. !!
Palavras chaves: KerraPro, Prevenção de Úlceras de Pressão, Tratamento de Úlceras de Pressão, Superficies 
de Alivio de Pressão !!!!
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 A pressure ulcer is a localised injury to the 
skin and/or underlying tissue, usually over a bony 
prominence, as a result of pressure, or pressure in 
combination with shear (European Pressure Ulcer 
Advisory Panel (EPUAP) and National Pressure 
Ulcer Advisory Panel (NPUAP), 2009). With four 
recognised levels of injury, pressure ulcers are 
graded from one to four according to the extent of 
observable tissue damage: 
 Category 1: non-blanchable erythema 
 Category 2: partial-thickness tissue loss 
 Category    3: full-thickness tissue loss 
 Category  4: full-thickness tissue loss with 
exposed muscle, tendon or bone. 

!
 Pressure ulcers are generally considered to 
be preventable. As such, the presence of pressure 
ulcers is often seen as a quality of care 
indicator.They represent a major source of 
emotional and financial distress for patients, 
significantly affecting quality of life. 
 Financial implications for the health 
service are also substantial: it is estimated that, 
in the UK, 4% of total NHS expenditure is on 
pressure ulcers (Butcher and Thompson, 2009). 

 Despite a significant investment in 
pressure-redistributing equipment and educating 
health-care professionals by the NHS, the 
incidence of pressure ulcers in the UK remains 
static (Samuriwo, 2012). Up to 20% of patients 
admitted to acute hospitals develop pressure 
ulcers (Vanderwee et al, 2007). Costs increase 
with ulcer stage because the time to heal is 
longer and because the inc idence o f 
complications is higher in more severe cases 
(Butcher and Thompson, 2009). For example, 
the cost of treating uncomplicated pressure 
ulcers ranges from £1214 for a category 1 ulcer 
to £14 108 for a category 4 ulcer (Dealey et al, 

2012). Complications can add considerably to 
this cost: an episode of cellulitis adds between 
£1380 and £3722, depending on the category of 
ulcer, and osteomyelitis adds more than £30 000 
per episode (Dealey et al, 2012). 

Your Skin Matters: no avoidable pressure 
ulcers in NHS-provided care 

 The National Institute for Health and 
Care Excellence (NICE) has recently published 
updated clinical guidelines on the management 
of pressure ulcers in primary and secondary 
care (NICE, 2014).These provide the following 
recommendations for good practice based on 
the best-available evidence of clinical and cost 
effectiveness. 

Prevention strategies 

 A good understanding of risk factors can 
help better prevent pressure ulcers developing.A 
number of intrinsic factors may contribute to the 
development of pressure ulcers, including 
increasing age, level of activity and mobility, 
poor oxygen perfusion, body weight, poor 
nutritional intake and dehydration, general health 
status and morbidities, e.g. diabetes (Butcher 
and Thompson, 2009). Extrinsic factors 
contributing to pressure ulcer development 
include pressure, friction, shearing, temperature, 
moisture and medicat ion (Butcher and 
Thompson, 2009). The body can withstand high 
interface pressures for a very short period of 
time and unless the pressure is regularly 
relieved, damage can occur and a pressure 
ulcer may develop. Pressure- relieving strategies 
are central to a prevention strategy.The aim of 
any prevention strategy is to ensure the highest 
standard of care is delivered to maintain skin 
integrity. 
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Treatment 

 When a pressure ulcer develops, an 
accurate assessment of the patient and the 
wound should be performed within 6 hours. It is 
important to note the location, size and shape of 
the wound, condition of the wound bed, level 
and consistency of exudate, pain and malodour, 
periwound skin condition, signs of infection and 
the category of ulcer (Fletcher, 2012).The 
EPUAP and NPUAP (2009) classification tool is 
used to assess the extent of tissue damage in 
patients with existing or new pressure ulcers. 
This provides a formalised specific and valid 
grading of the tissue damage and aids in 
determining appropriate care in terms of 
pressure-redistribution equipment, dressings 
and influencing the patient’s 24-hour care needs. 
All pressure ulcers of category 2 and above 
must be reported as a local clinical incident. If 
pressure ulcers are not treated appropriately, 
they can develop into severe and complex 
wounds, and in some cases can prove fatal. 

Página 6 

                                                                                                                                                                                            !!

JOURNAL OF AGING AND INOVATION 
(EM LINHA) ISSN: 2182-696X / (IMPRESSO) ISSN: 2182-6951	 Volume 3. Edição 2                                                                             



Health-care professionals should formulate an 
individualised care plan identifying pressure-
reducing measures and a holistic wound 
assessment to decide the most appropriate 
methods of wound management and dressing. 
For category 1 pressure ulcers, assessments 
should be monthly, and for category 2 and 
above, skin integrity must be assessed weekly 
(Wirral Community NHS Trust, 2013). Guidance 
is given on the minimum provision. High-
specification foam mattresses are recommended 
for adults with a pressure ulcer. Should these not 
redistribute pressure sufficiently, then a dynamic 
support surface can be considered (NICE, 
2014). Posit ioning and reposit ioning is 
recommended at frequent intervals, with 
changes of position recorded. 

Wound management and debridement 

 Wound management should be based on 
the assessment of the pressure ulcer, skin 
inspection, level of risk, treatment objective and 
patient preference (NICE, 2014). Necrotic tissue 
may impede healing and facilitate bacterial 
infection.The need to debride should be 
assessed, taking into consideration the amount 
of necrotic tissue; the grade, size and extent of 
the pressure ulcer; patient tolerance and any 
comorbidities (NICE, 2014).The method of 
debridement should be selected on an individual 
basis: autolytic debridement is recommended 
unless it is likely to delay wound healing, in 
which case sharp debridement may be 
considered (NICE, 2014). Debridement is not 
always necessary or appropriate—for example, 
a patient close to the end of life, or in cases 
where stable eschar is providing a natural 
protective cover. Moisture levels of the 
surrounding skin must be considered: wet skin is 

more liable to breaking down. Considerations for 
dressing selection include clinical effectiveness, 
ease of application/removal, patient comfort and 
convenience (including impact on mobility), cost 
and availability (Fletcher, 2012). Dressing 
selection is made with the patient and, if 
appropriate, their family or carers, taking into 
account pain and tolerance, position of the ulcer, 
amount of exudate and the frequency of 
dressing change (NICE, 2014). Dressings that 
promote a warm, moist wound-heal ing 
environment are recommended to treat grade 2, 
3 and 4 pressure ulcers. Gauze dressings are 
not recommended for adults. 

 The latest NICE (2014) guidelines 
recommend that health- care professionals 
discuss with adults with a heel pressure ulcer 
(and, if appropriate, their family or carers) a 
strategy to offload heel pressure as part of their 
individualised care plan. 

Non-concordance 

Non-concordance is regularly cited as a reason 
for patients developing pressure ulcers.When 
assessing pressure ulcer risk, the following 
questions should be considered (Wounds UK, 
2013): Is the patient able to comprehend the risk 
of pressure damage? Is the patient willing to 
comply with care?  

 The ‘Love Great Skin’ campaign raises 
awareness of pressure ulcers in the care home 
a n d n u r s i n g h o m e s e t t i n g ( s e e 
www.lovegreatskin.co.uk).The How to: Engage 
with Staff and Patients guide (Wounds UK and 
NHS Midlands and East, 2013) explains the 
importance of involving the patient and/or carers 
in deciding the best care. 

Página 7 
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Health-care professionals should discuss care 
and treatment options with patients and/or carers 
in a way that allows them to make informed 
decisions. !
The role of silicone pressure-reducing pads 
in the prevention and treatment of pressure 
ulcers 

 There is a body of evidence to support 
the use of dressings to prevent pressure 
(Butcher and Thompson, 2010). In Wirral 
Community NHS Trust, it is considered that the 
incidence of pressure ulcers can be further 
reduced by ensuring that patients benefit from 
evidence-based care for the prevention and 
management of pressure ulcers.As part of the 
ongoing commitment to reducing pressure 
incidence,Wirral Community NHS Trust has 
implemented the SSKIN bundle for the baseline 
assessment for pressure ulcer prevention and 
ensures all community nurses undertake 
pressure ulcer training every 2 years. A 
competency programme for all community 
nurses centered on prevention, assessment and 
management of pressure ulcers is being 
developed. Local clinical guidelines on the 
management of pressure ulcers in primary and 
s e c o n d a r y c a r e a r e b a s e d o n N I C E 
recommendations and informed by the latest 
literature and evaluations of new products. 

 An evaluation of KerraPro pressure-
reducing pads (Crawford Healthcare) which 
claim to offer ‘prevention through protection’ has 
recently been completed. KerraPro pressure-
reducing pads are made from 100% silicone, a 
material that is flexible, hard-wearing and has 
the ability to redistribute pressure to protect the 
skin on bony prominences. They are available in 

a range of shapes and thicknesses for a variety 
of applications.They can be autoclaved, or they 
can be washed with soap and water, enabling 
them to be reused on the same patient, thereby 
helping to contain costs. Strategies for offloading 
heel pressure are recommended in the latest 
NICE (2014) guidelines. Furthermore, in a 
recently published evaluation of KerraPro 
pressure-reducing pads in patients with category 
1 pressure damage, KerraPro Heel was shown 
to be effective at preventing deterioration and 
improving skin conditions of patients with 
category 1 pressure damage (Knowles et al, 
2013).We evaluated KerraPro on six patients in 
combination with current best-practice guidance 
for the prevention or treatment of pressure 
ulcers. 

Case studies 

Patient 1 

 KerraPro Heel and sheets, in conjunction 
with a dynamic mattress (NICE, 2014) and 
improved nutritional intake, were used to prevent 
pressure ulcer development in an 85-year-old 
male patient in a nursing home who had a 
category 3 (EPUAP and NPUAP, 2009) pressure 
ulcer.The patient had been assessed (Waterlow 
25+) to be at risk of further pressure ulcer 
development (NICE, 2014). 

 The patient, a long-term smoker with 
chronic obstructive pulmonary disorder (COPD), 
was a long-term oxygen user, and KerraPro gel 
strips were cut to size and used to protect the 
skin under the oxygen tubing. Following 
implementation of these preventative steps, all 
erythema resolved and KerraPro continues to be 
used to prevent recurrence. 

Página  8
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Patient 2 

 KerraPro sheets were used on a 55-year-
old female post-hip surgery who, unwilling to 
move due to pain, developed non-blanching 
erythema to the feet when in bed (Figures 1 and 
2). The KerraPro sheets were held in place by a 
cotton multi-stretch stockinette, and the patient’s 
analgesia changed. The KerraPro sheets were 
used over a 4-week period and the patient was 
nursed on a high-risk foam mattress (NICE, 
2014). During this time, the erythema resolved 
and the patient became mobile again. KerraPro 
sheets continue to be used, now as a 
preventative measure. 

Patient 3 

 KerraPro sheets were used over a 
combination foam dressing, together with 
Kerraped (Crawford Healthcare), an all-purpose 
boot, on a 65-year-old female, type 1 diabetic 
patient following  

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
extensive surgery to the right foot (near 
amputation).The patient was a long-term 
smoker, suffered vascular disease and was an 
unstable diabetic, having previously been non-
concordant with a diabetic diet and medication. 
Exudate was managed with suitable dressings 
and protease modulators were used to stimulate 
wound healing. However, the wound was slow to 
heal. The care plan: KerraPro sheets over a 
combination foam dressing is not advocated, but 
good results were achieved (see Figure 3). In 
particular, no maceration was noted. However, 
further research is required as maceration would 
be expected due to the occlusion. Until new data 
are available, using KerraPro according to the 
prescribing information is advocated.The patient 
became concordant, quit smoking, and, after 18 
months of being housebound, is now able to 
socialise once again. She is nursed on a high-
risk foam mattress (NICE, 2014). 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Figure 1. Female patient (patient 2) with non-blanching erythema to feet 
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Patient 4 

 A KerraPro sheet was used over a small 
amount of hydrofibre and hydrocolloid combined 
with a dynamic mattress and nutritional support 
on an 85-year-old male patient with a category 3 
(EPUAP and NPUAP, 2009) pressure ulcer to 
the left lateral malleolus. The patient could 
become aggressive when repositioned to the left 
side and had a tendency to remove wound care 
dressings. However, the pressure ulcer healed 
after 9 weeks and the patient allowed the 
combined KerraPro/ hydrofibre/hydrocolloid 
dressing to remain in place (Figure 4). 

Patient 5 

 KerraPro strips were used between the 
toes of a 90-year-old male who had a history of 
infected dermatitis and developed non- 
blanching erythema due to contractures as a 
result of arthritis. KerraPro strips were applied to 
offset pressure and topical corticosteroids with 

!
!
!
!
!
!
!
!

!
 absorbent dressings were used to resolve the 
dermatitis. Nutritional advice was also provided 
to the patient. The patient found the strips 
comfortable and opted to continue to use them, 
even though the foot had healed. 

!
Patient 6 

 KerraPro sheets were used over a foam 
dressing with hydrofibre in a 93-year-old male 
patient with a category 3 (EPUAP and NPUAP, 
2009) pressure ulcer to the right lateral 
malleolus. 
The patient had, until recently, been the main 
carer for his wife. Following a fall, he developed 
a pressure ulcer and declined all pressure-
relieving equipment. The addition of KerraPro to 
the foam dressing with hydrofibre helped relieve 
pressure and protect from additional trauma. 
The ulcer is healing. 

Página 10
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Figure 2. KerraPro sheet applied to prevent pressure ulcer development in a 
female patient with non-blanching erythema to feet 
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Figure 3. KerraPro sheets used over a combination foam dressing, together 
with Kerraped, an all-purpose boot, in a 65-year-old female, type 1 diabetic 
patient following extensive surgery to the right foot 

Figure 4. Treatment of a category 3 pressure ulcer in an 85-year-old male 
patient 
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Overall opinion 

 The evaluation of KerraPro pressure-
reducing pads for the prevent ion and 
management of pressure ulcers yielded some 
particularly interesting results. health-care 
professionals found it easy to use, apply and 
retain. It is soft, yet durable with the silicone 
pads being washed and reused over a period of 
weeks with no visible damage to the silicone.The 
range of shapes and sizes make it particularly 
suited to pressure ulcers throughout the body, as 
the pads can be adapted or cut to size as 
required. For example, pressure ulcers on an 
elbow can be managed with KerraPro Heel, 
while KerraPro sheets can be cut to any shape.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Patients found it comfortable - concordance and 
reduced pain were noted during the evaluation. 
Most importantly, in this evaluation, KerraPro 
was shown to prevent pressure ulcers 
developing, or redeveloping, in at-risk patients 
and achieved healing in patients with pressure 
ulcers up to category 3 (EPUAP and NPUAP, 
2009). KerraPro is indicated for single patient 
use. 

 Following this study, KerraPro is now 
cited in the Wirral Community NHS Trust 
Pressure Ulcer (2013) strategy as a first-line 
dressing for the prevention of pressure ulcer 
development, and is readily available for district 
nurses to employ as a preventative measure at 
the point of assessment. 

!
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Figure 5. KerraPro strips were applied to offset pressure between the toes of a 
90-year-old male who had a history of infected dermatitis and developed non-
blanching erythema due to contractures as a result of arthritis 
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Conclusion 

 P r e s s u r e u l c e r p r e v e n t i o n a n d 
management are fundamental aspects of 
nursing,and theWirral Community NHSTrust has 
a policy and guidelines on the maintenance of 
skin integrity that all nurses are educated on and 
expected to adhere to.Tissue viability nurses 
have a duty to review and assess new 
prevention devices and dressings as they 
become available to ensure that we offer the 
h ighes t s tandard o f care poss ib le .As 
stakeholders,nurses have a responsibility to 
ensure local guidelines are regularly revised and 
updated in line with national and international 
guidelines, and they are responsible for training 
and educating nursing colleagues. 

Early intervention can be cost-effective, and 
prevention is always better than cure. Silicone 
pressure-reducing pads (KerraPro) are a  

!
!

!
valuable  addition to a care plan for the 
prevention and treatment of pressure ulcers 
w h e n u s e d i n c o m b i n a t i o n w i t h 
recommendations from the latest guidelines. The 
use of KerraPro over dressings is not 
recommended by the manufacturer, but the 
r e s u l t s o b t a i n e d w e r e p o s i t i v e a n d , 
counterintuitively, no maceration of the wound 
resulted. 
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Key Points 

- The incidence of pressure ulcers in the 
UK remains static: up to 20% of patients 
admitted to acute hospitals develop 
pressure ulcers !

- KerraPro pressure-reducing pads are 
silicone pads available in a range of 
shapes and thicknesses and have the 
ability to redistribute pressure to protect 
the skin on bony prominences !

- Silicone pressure reducing may be a 
valuable tool in the prevention and 
treatment of pressure ulcers when used 
in combination with local and national 
guidelines !

!
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Resumo !
Introdução: O aumento da esperança de vida nas últimas décadas fez aumentar a percentagem de doenças associadas com o 

envelhecimento, nomeadamente as doenças oncológicas. Os tumores cutâneos são os tumores mais frequentes, representando pelo menos 

40% de todas as neoplasias no ser humano. O objectivo deste trabalho é fazer uma revisão teórica sobre os tumores cutâneos malignos mais 

frequentes nos idosos. Material e métodos: Foi realizada uma revisão teórica sobre os tumores cutâneos malignos mais frequentes nos idosos, 

abordando a etiopatogenia, a epidemiologia, o tratamento, a recorrência e as formas de prevenção. Resultados: Os tumores cutâneos 

malignos mais frequentes nos idosos são o Carcinoma Basocelular, o Carcinoma Espinhocelular e o Melanoma. Os principais factores de risco 

para o desenvolvimento de melanoma são semelhantes aos dos tumores cutâneos não melanoma (carcinomas basocelular e espinhocelular): 

exposição solar crónica (mas também exposições agudas intensas), exposição a alcatrão, arsénio ou radiação ionizante, história familiar de 

tumores cutâneos, estados de imunodepressão e fototipos I e II de Fitzpatrick. O tratamento padrão de todos os tumores cutâneos malignos é 

a excisão cirúrgica, com margens de segurança. No melanoma, a quimioterapia adjuvante está recomendada apenas em casos de alto risco e 

o esvaziamento ganglionar profilático não está indicado. Discussão e Conclusão: O facto de o envelhecimento ocorrer de forma diferente de 

indivíduo para indivíduo é um tópico de discussão e investigação muito interessante na medida em que a descoberta dos factores que regulem 

esta diferença de comportamento poderá ser a chave para o elixir da juventude. A variedade de tratamentos disponíveis revela não só, a 

inexistência de uma forma totalmente eficaz mas também, o papel fundamental da prevenção. 

Palavras-chave: Tumores cutâneos, idoso, neoplasias da face ! !
Abstract !
Introduction: The increase of the life expectancy in recent decades has increased the percentage of diseases associated with aging, including 

oncological diseases. Skin tumors are the most common tumors, representing at least 40% of all malignancies in humans. The aim of this work 

is to perform a theoretical review of the most common malignant skin tumors in the elderly. Material and methods: A theoretical review of the 

most common malignant skin tumors in the elderly was conducted addressing the etiology, epidemiology, treatment, and relapse prevention 

methods. Results: The most common cutaneous tumors in the elderly are Basal Cell Carcinoma, Spinocellular Carcinoma and Melanoma. The 

main risk factors for developing melanoma are similar to those of non-melanoma skin tumors (basal cell carcinomas and spinocellular 

carcinoma ): chronic sun exposure (but also intense acute exposure), exposure to tar, arsenic or ionizing radiation, family history of skin tumors, 

states of immunosuppression and Fitzpatrick skin types I and II. The standard treatment for all malignant skin tumors is surgical excision with 

safety margins. For melanoma, adjuvant chemotherapy is recommended only in cases of high risk and prophylactic lymph node dissection is 

not indicated. Discussion and Conclusion: The fact that aging occurs in a different ways from individual to individual is a very interesting topic of 

discussion and research. The discovery of the factors governing this difference in behavior may be the key to the youth elixir. The variety of 

available treatments reveals not only the absence of a fully effective treatment option but also the crucial role of prevention. 

Keywords: Skin tumors; elderly; facial tumors. !
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Introdução  !
O aumento da esperança de vida nas 

últimas décadas fez aumentar o número de 
indivíduos com mais de 65 anos e por 
conseguinte, a percentagem de doenças 
associadas com o envelhecimento também 
aumentou. As pessoas não envelhecem todas 
da mesma forma: enquanto alguns envelhecem 
de forma “saudável” outros há, que sofrem com 
o aparecimento de doenças, nomeadamente, 
doenças oncológicas. 

Os principais agentes carcinogénicos da 
pele são: químicos (alcatrão ou arsénico), as 
radiações (ultravioleta tipo B [UVB] e ionizante), 

o calor radiante e alguns vírus (papiloma vírus 
humano 16 e 18 e os retrovírus). 

São vários os factores que contribuem 
para o aparecimento mais frequente de 
fenómenos carcinogénicos entre os idosos, tais 
como o prolongado tempo necessário para o 
desenvolvimento destes fenómenos, alterações 
moleculares que mimetizam a carcinogénese e 
que estão relacionadas com a idade e 
alterações da homeostase que promovem a 
progressão de fenómenos carcinogénicos. 

Os factores que contribuem para o 
desenvolvimento de tumores cutâneos são a 
redução da densidade de melanócitos e a 
alteração da resposta inflamatória às agressões 
sofridas pela derme. 

A decisão terapêutica depende de factores 
como a esperança de v ida est imada, 
comorbilidades associadas, estado nutricional 
ou apoio social e familiar. Enquanto que aqueles 
com múltiplas co-morbilidades ou que não são 
capazes de perceber qual o tratamento a que 
serão sujeitos deverão ser tratados de forma 
conservadora; indivíduos com bom estado 

funcional e mental beneficiam de um tratamento 
equivalente ao da população jovem. 

Os tumores cutâneos podem ser 
classificados como benignos ou malignos. Os 
tumores benignos mais frequentes são: nevo 
m e l a n o c í t i c o , q u e r a t o s e s e b o r r e í c a , 
queratoacantoma, dermatofibroma, nevo de 
Becker e quisto epidermóide. Os tumores 
malignos subdividem-se, genericamente, em 
melanoma maligno ou tumores malignos não-
melanoma.  

Os tumores malignos não-melanoma 
(TCNM) mais frequentes são o carcinoma 
basocelular (CBC) e o carcinoma espinhocelular 
(CEC). Outros tipos menos frequentes são o 
c a r c i n o m a d e c é l u l a s d e M e r k e l , 
angiossarcoma, linfoma cutâneo e metástases 
cutâneas. 

Existem ainda lesões designadas pré-
mal ignas, como a queratose act ín ica, 
radiodermite crónica, corno cutâneo, doença de 
Bowen, eritroplasia de Queyrat, leucodisplasia 
ou o nevo displásico que, apesar de serem 
lesões benignas, têm potencial para progredir 
para tumores malignos. 

Epidemiologia 

Os tumores cutâneos são os tumores mais 
frequentes, representando pelo menos 40% de 
todas as neoplasias no ser humano. Os tumores 
cutâneos são mais frequentes em indivíduos 
com fototipos I e II de Fitzpatrick e nas 
populações que vivem perto do equador. Os 
tumores malignos, por sua vez, são mais 
frequentes em áreas anatómicas mais expostas 
ao sol.  

Aproximadamente 53% das mortes 
relacionadas com tumores cutâneos ocorrem 
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em indivíduos com mais de 65 anos, o que 
e s t á d e a c o r d o c o m h i p ó t e s e d e a 
fotocarcinogénese devida à exposição solar (e 
em particular, aos raios UVB), ser um processo 
contínuo e cumulativo. Para além disso, a 
redução da densidade de melanócitos que 
ocorre com o envelhecimento, permite uma 
maior penetração da radiação UVB, causando 
um dano mais extenso e mais profundo. 

Tumores cutâneos não-melanoma 

Representam cerca de 50% dos tumores 
cutâneos que são diagnosticados por ano, nos 
EUAaaa. Os dois tipos mais frequentes de TCNM 
são o CBC e o CEC. 

Carcinoma Basocelular 

É um tumor maligno composto de células 
semelhantes às da camada basal da epiderme, 
de crescimento lento, capaz de destruição local 
(invadindo cartilagem, osso, nervo ou pulmão) e 
que raramente origina metástases. É mais 
frequente em indivíduos de pele clara (em 99% 
dos casos ocorre em indivíduos de origem 
caucasiana), olhos azuis, cabelo loiro ou ruivo e 
com história de exposição solar crónica (mas 
também exposições agudas intensas ou 
exposições intermitentes), exposição a alcatrão, 
arsénio ou radiação ionizante, história familiar 
d e t u m o r e s c u t â n e o s e e s t a d o s d e 
i m u n o d e p r e s s ã o ( H I V, X e r o d e r m a 
pigmentosum) É raro antes dos 40 anos e mais 
frequente nos homens, embora as mulheres 
tenham uma probabilidade três vezes maior de 
desenvolver CBC nas extremidades. É o mais 
comum de todos os tumores cutâneos malignos, 
podendo representar até cerca de 75-80% dos 
TCNM. A forma morfológica mais frequente é a 
lesão nodu la r. A lesão tem aspec tos 

morfológicos típicos que a tornam facilmente 
identificada. Existe uma notável variedade de 
apresentações clínicas, mas o aspecto 
característico é um nódulo translúcido, de 
superfície lisa, brilhante, “perolada” ou rosada, 
com telangiectasias, cujo centro pode, 
eventualmente, ulcerar. Setenta e cinco a 85% 
dos CBC ocorrem na extremidade cefálica e 
destes, 25-30% no nariz (ver Fig. 1). Algumas 
áreas são consideradas de “risco” pela 
facilidade de acesso a estruturas intracranianas: 
canto interno do olho, sulco nasogeniano, região 
pré ou retro-auricular. Pacientes com CBC 
apresentam um risco de cerca de 50% de 
desenvolver outro TCNM secundário em 5 anos 
e um risco três vezes maior de melanoma. 

O tratamento padrão das lesões é a 
excisão total com margem de segurança - 2 a 3 
mm em lesões até 10mm, 5mm em lesões 
maiores, 7-10 mm em lesões difusas, infiltrativas 
ou de l im i t es i nde f i n i dos . Em á reas 
cosmeticamente sensíveis como a face ou em 
lesões de grandes dimensões em que não é 
possível o encerramento directo, está 
recomendada a reconstrução dos defeitos com 
retalhos locais (ver Fig 2). Formas alternativas 
de tratamento são a curetagem (para lesões 
superficiais ou descamativas), electrocirurgia 
(em lesões superficiais com <6mm, em especial 
lesões do pavilhão auricular), criocirurgia (azoto 
líquido, para lesões superficiais e de limites bem 
definidos), cirurgia micrográfica de Moh’s (para 
tumores infiltrativos ou recorrentes), fototerapia 
dinâmica, destruição com laser CO2 ou agentes 
citotóxicos (fluorouracilo). A recorrência pode 
surgir no espaço de 4 a 12 meses após o 
tratamento. 

O acompanhamento deve ser efectuado, 
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pelo menos, durante 5 anos, com 

ava l iações ao 2º , 6 º e 12º meses e 
posteriormente, a cada 6 meses. 

Existe uma entidade nosológica bem 
definida, síndrome do nevu basocelular ou 
síndrome de Gorlin, que é uma doença 
autossómica dominante de penetrância variável, 
caracterizada por múltiplos CBC palmoplantares 
e lesões extracutâneas (quistos odontogénicos 
mandibulares, anomalias ósseas do crânio e 
coluna vertebral), com ínício na infância e  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

adolescência. Os pacientes apresentam 
um fácies característico: abaulamento frontal, 
implantação nasal alargada e hipertelorismo.  

Carcinoma Espinhocelular 

É o segundo tipo mais frequente de tumor 
cutâneo após o CBC, representando cerca de 
20% dos TCNM. É mais frequente em homens, 
em indivíduos com mais de 55 anos (60 anos é 
a  idade média de aparecimento).
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Fig 1: Caso 1 - Carcinoma basocelular - pré-operatório 

Fig 2: Caso 1 - Carcinoma basocelular - pós-operatório
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Desenvolve-se a partir dos queratinócitos, de 
evolução lenta, localmente mais agressivo que o 
CBC. Existem algumas lesões consideradas 
pré-cancerosas (formas de carcinoma in situ): 
queratose actínica (QA), queilite actínica, 
leucoplasia, doença de Bowen (DB) e 
e r i t r o p l a s i a d e Q u e y r a t . A s q u a t r o 
apresentações clínicas mais frequentes são: 
QA, DB, queratoacantoma (ver figs. 3 e 4) e 
CEC invasivo. Os factores de risco para CEC 
são semelhantes aos do CBC. Para além dos 
a g e n t e s c o r r e l a c i o n a d o s c o m o 
desenvolvimento de CBC, outros agentes mais 
frequentemente associados ao desenvolvimento 
de CEC são alguns vírus oncogénicos (HPV), 
terapias com UVA e psoralenos (PUVA), 
t r a u m a t i s m o s p r é v i o s , “ f r o s t b i t e ” e 
imunossupressão crónica. Pode também ter 
origem em lesões cutâneas sujeitas a 
inflamação crónica, lupus eritematoso, herpes, 
psoríase ou dermatite de estase crónica. É mais 
frequente em áreas foto-expostas de forma 
crónica (por oposição à exposição intermitente 
ou aguda intensa observada no CBC ou no 
melanoma), tais como o dorso das mãos e 
antebraços, face, lábio inferior, hélice do 
pavilhão auricular e região do decote. As lesões 
de QA não tratadas têm potencial de se  

!
!
!
!
!
!
!

tornarem invasivas. Está demonstrado que o 
CEC com origem em lesões de QA raramente 
metastiza (0,5-3%). No entanto, lesões de CEC 
de novo, têm um potencial de metastização 
entre 7-17%. As lesões de CEC com origem em 
c icat r izes de queimaduras, lesões de 
osteomielite ou úlceras crónicas têm um a taxa 
de metastização entre 20-40%. 

O tratamento padrão é a excisão cirúrgica, 
em particular para lesões recorrentes, de grande 
dimensões ou formas agressivas (ver Figs 5 e 
6). É recomendado o esvaziamento ganglionar 
terapêutico na presença de adenomegálias 
palpáveis no exame objectivo e profilático 
quando se trata de CEC em zonas não expostas 
ao sol ou com origem em úlceras crónicas. As 
lesões in situ ou de pequenas dimensões 
(<10mm) podem ser tratadas com curetagem, 
electrocirurgia, cr iocirurgia ou cirurgia 
micrográfica de Moh’s (em áreas onde se prevê 
que a cirurgia possa causar grande deformidade 
cosmética, como as pálpebras, nariz ou orelha). 
A aplicação tópica de fluorouracilo é eficaz na 
QA, no CEC e no queratoacantoma. A 
radioterapia estará indicada em recidivas pós-
operatórias, tumores irressecáveis, muito 
infiltrativos, mal diferenciados ou com invasão 
perineural.
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Fig 3: Caso 2 - Queratoacantoma - pré-operatório
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Fig 4: Caso 2 - Queratoacantoma - pré-operatório 

Fig 5: Caso 2 - Queratoacantoma pós-operatório 

Fig 6: Caso 2 - Queratoacantoma pós-operatório 
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A recorrência ou metastização da doença, 
após o tratamento, deve ser investigada, uma 
vez que 70% das recorrências, metástases ou 
aparecimento de outros tumores primários, 
surgem nos pr imeiros 2 anos após o 
diagnóstico. O seguimento deve ser feito a cada 
3 meses durante 5 anos. 

!
Melanoma maligno 

O melanoma maligno (MM) é um tumor 
cutâneo altamente maligno, que se desenvolve 
a partir dos melanócitos; a grande maioria na 
pele, mas também no olho, SNC ou tubo gastro-
intestinal e provavelmente, resultando de uma 
estimulação exagerada por luz UV. Metastiza 
por via linfática ou sanguínea para o pulmão, 
cérebro, fígado, ossos ou pele. Um terço surge 
em associação com nevus pré-existentes (nevus 
melanocítico, displásico ou congénito gigante). 
As formas clinicopatológicas mais frequentes 
são: superficial, nodular, lentigo maligno 
melanoma e lentiginoso acral. 

A incidência na Europa é cerca de 
9/100,000 habitantes/ ano. É muito raro antes 
dos 20 anos, mas a sua incidência aumenta na 
população idosa. Os idosos podem apresentar 
qualquer uma das 4 formas mais frequentes, 
mas podem ser também afectados por outras 
formas (que são raras nas populações mais 
jovens). 

A forma mais frequente (quer em jovens 
quer em idosos) é o melanoma superficial 
(MS), que representa cerca de 60% de todas as 
variantes, com proporções maiores após os 45 
anos e ainda maiores na oitava década de vida. 
O melanoma nodular (MN) é duas vezes mais 

frequente no homem, mais frequente após os 40 
anos e pode representar cerca de 15% de todos 
os MM na população acima dos 70 anos. O 
lentigo maligno melanoma (LMM) ocorre 
apenas em populações idosas (idade média de 
aparecimento 65 anos), representando entre 
5-15% dos MM nos idosos; pode apresentar um 
crescimento radial lento, durante 10-15 anos. O 
melanoma lentiginoso acral (MLA) apesar de 
ser mais raro (representa apenas 1-2% dos MM 
nos idosos), é mais frequente em indivíduos 
com mais de 65 anos e manifesta-se por lesões 
na planta dos pés e na palma das mãos que 
podem ser confundidas com verrugas ou 
hematomas sub-ungueais e podem permanecer 
latentes durante vários anos. Outras formas de 
MM que são mais frequentes entre os idosos 
são as formas não cutâneas: ocular, genital e 
mucosas. 

Habitualmente são lesões assintomáticas 
mas em idosos podem ulcerar ou sangrar. 

Os factores de risco são semelhantes aos 
dos TCNM: indivíduos caucasianos, com 
fototipos I e II de Fitzpatrick, sujeitos a 
exposição solar intensa aguda (com formação 
de ves í cu las po r que imadura so la r ) , 
especialmente em idade jovem e os utilizadores 
de equipamentos de bronzeamento artificial 
antes dos 30 anos. 

Além destes factores de risco, estão ainda 
em risco de desenvolver MM aqueles indivíduos 
com nevus melanocíticos benignos com 
diâmetro superior a 7mm ou em número 
superior a 50. Também é factor de risco a 
presença de nevus displásicos e de síndrome 
de nevus displásicos (onde o risco de MM é de 
cerca de 100%). Nevus congénitos com 
diâmetro superior a 20cm (quando adultos) 
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apresentam um risco de 5-15% de 
desenvolver MM. 

O diagnóstico do MM é feito por uma 
inspecção cuidada, auxiliada por fotografia 
corporal total e dermatoscopia. A fotografia 
permite comparar e avaliar a evolução das 
lesões e é o método apropriado na maioria dos 
doentes. Em situações de nevus displásicos ou 
outras lesões de d i f íc i l d iagnóst ico a 
dermatoscopia ou microscopia são métodos 
mais apropriados e podem melhorar a precisão 
do diagnóstico de MM em 90-95%. O 
diagnóstico definitivo só é possível com estudos 
histopatológicos, através da análise da 
arquitectura tecidular. 

As características macroscópicas mais 
importantes de uma lesão suspeita, de acordo 
com a European Society for Medical Oncology 
(ESMO), são: Assimetria, Bordos irregulares, 
Cor heterogénea, Diâmetro >6mm, Evolução ou 
a l t e r a ç ã o d a c o r ( p a r t i c u l a r m e n t e o 
escurecimentos) e Elevação ou alteração 
recente da dimensão (ABCDE). 

Após o diagnóstico é essencial fazer o 
estadiamento, pois este será determinante do 
tipo de tratamento e do prognóstico. O 
estadiamento é feito de acordo com os critérios 
do American Joint Committee for Cancer TNM 
Melanoma Staging. Além do exame físico os 
pacientes devem fazer um estudo laboratorial, 
imagiológico (que pode incluir TC torácica, 
abdominal e cerebral, cintigrafia óssea) e 
pesquisa de gânglio sentinela. 

Em relação ao estadiamento, está 
demonstrado que os pacientes idosos se 
apresentam no diagnóstico inicial com lesões 
mais espessas e ulceradas, enquanto que os 

mais jovens, habitualmente, apresentam lesões 
com espessura <0,1mm. É também mais 
frequente que pacientes idosos apresentem 
doença metastática no momento do primeiro 
diagnóstico, o que pode estar relacionado com a 
dificuldade que estes pacientes têm de fazer o 
auto-exame (por dificuldades de acuidade visual 
ou problemas reumatológicos que limitem a 
mobilidade). 

O prognóstico é pior em pacientes com 
mais de 60 anos e do sexo masculino, 
provavelmente devido à apresentação de 
tumores em estadios avançados da doença, no 
momento do diagnóstico. Os MM da cabeça e 
pescoço (mais f requentes em idosos) 
apresentam também p ior prognóst ico, 
comparativamente com os MM do tronco (mais 
frequentes nos jovens). Os factores histológicos 
de pior prognóstico são o crescimento vertical e 
a ulceração (mais frequentes nos idosos). 
Simultaneamente, as formas mais agressivas 
(MN, MLA e melanoma genital) são mais 
frequentes nos indivíduos idosos. Por todas 
estas razões, os indivíduos idosos apresentam 
pior prognóstico e progressão mais rápida da 
doença. 

O tratamento de primeira linha é a excisão 
cirúrgica da lesão. Para lesões in situ deve 
respeitar-se uma margem de segurança de 
5-10mm; lesões com estadiamento TNM T1 
devem ser excisadas com margens de 10mm e 
as lesões mais espessas com margens de 
2-3cm. A cirurgia micrográfica da Moh’s está 
indicada em áreas cosmeticamente sensíveis, 
em que se revela importante preservar o 
máximo de pele saudável adjacente à lesão 
(face, dedos, genitais). 

O esvaziamento ganglionar profilático não 
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está indicado. A pesquisa de gânglio 
sentinela está indicada na presença de um 
índice de Breslow >0,75mm, Breslow <0,75 mas 
nível de Clark IV ou na presença de lesões 
ulceradas. Em pacientes idosos, a biópsia do 
gânglio sentinela permanece controversa. 

A quimioterapia adjuvante (com IL-2 ou 
IFN-alfa 2b) está recomendada em MM de alto 
risco (TNM T4 ou N1) que foram excisados, 
especialmente quando há invasão ganglionar. 

O MM metast izado é considerado 
incurável e por isso, há indicação apenas para 
tratamento paliativo. A cirurgia está indicada em 
situações que resultem numa melhoria da 
qualidade de vida ou em lesões únicas e 
sintomáticas (cérebro, vísceras ou pele). Outra 
hipótese é a radioterapia, com resultados 
equivalentes à cirurgia, sendo os tratamentos 
razoavelmente bem tolerados por pacientes 
idosos. 

Ainda não foi demonstrada a eficácia dos 
agentes biológicos no tratamento do MM. 

Não existe actualmente consenso sobre a 
frequência do follow-up. Existem algumas 
recomendações, de acordo com a espessura do 
tumor e o estadiamento. Nos casos de MM 
invasivo a ESMO recomenda um exame clínico 
a cada 3 meses durante 2 anos e depois a cada 
6-12 meses durante 3 anos, para MM locais e 
com espessura < 1,5mm. Noutras situações o 
follow-up continuará até aos 10 anos após o 
primeiro diagnóstico (há relatos de recorrência 
mais de 10 anos após o diagnóstico). O exame 
físico padrão deverá incluir examinação cuidada 
da cicatriz cirúrgica, toda a pele e palpação dos 
grupos ganglionares locais, palpação hepática e 
esplénica. O exame físico guiará a posterior 

necessidade de exames complementares, tais 
como testes de função hepática, LDH, 
hemograma ou radiografia do tórax. 

!
Prevenção 

A elevada prevalência e incidência dos 
tumores cutâneos demonstra a sua relevância 
como problema de saúde públ ica e a 
importância da prevenção, quer primária, quer 
secundária. A prevenção primária tem como 
objectivo alertar a população para os factores de 
risco de desenvolvimento de tumores cutâneos, 
nomeadamente, do risco da exposição solar 
prolongada, da exposição em horas de maior 
intensidade dos raios UVB, do benefício da 
utilização de protector solar (ainda que o seu 
papel não esteja completamente definido) e do 
efe i to cumulat ivo da exposição so lar, 
principalmente em crianças e jovens. A 
prevenção secundária é feita através de 
programas educacionais dirigidos ao público em 
geral, mas também aos médicos, com o intuito 
de diagnosticar as lesões cutâneas o mais 
precocemente possível. A população em geral 
deve ser ensinada a fazer uma inspecção 
cuidadosa, procurando identificar lesões 
suspeitas. Indivíduos que possam ter dificuldade 
em fazer esta auto-inspecção (como os idosos) 
devem ser encorajados a fazer visitas médicas 
periódicas. Os médicos devem ser educados a 
fazer inspecções cuidadosas, principalmente 
nos pacientes com factores de risco. Apesar da 
controvérsia em torno de quais as populações 
que deverão ser submetidas a um screening das 
lesões cutâneas, o bom senso geral recomenda 
que a população idosa pertence à categoria de 
elevado risco e por isso deve ser vigiada com 
mais atenção. 
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Conclusão 

Os tumores cutâneos são um importante 
problema de saúde pública. A prevenção 
primária mantém-se como a estratégia mais 
eficaz na luta contra os tumores cutâneos. No 
que diz respeito ao tratamento, a idade não é 
um factor limitativo na escolha do tratamento 
mais eficaz, mas este deve ser escolhido de 
acordo com a condição física e mental da 
pessoa idosa. 
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RESUMO 

Os profissionais de saúde em geral têm mais facilidade em perceber a causa do edema de um membro 
no contexto de doença aguda, do que no contexto da doença crónica. Em muitos dos casos de edema 
crónico dos membros inferiores, o profissional de saúde tende a fazer um diagnóstico pobre e pouco  
esclarecedor, nos quais muitos membros inferiores são identificados como estando “edemaciados”, mas 
sem uma descrição que esclareça a natureza do edema. O nosso objectivo com este artigo é 
providenciar uma abordagem que melhor ajude os profissionais a reconhecer e distinguir a etiologia 
desta entidade na prática clínica. !
PALAVRAS-CHAVE: Edema, Membro inferior, doença venosa 

!
!
Abstract 

Health care professionals generally find it easier to understand the cause of the swelling of a limb in the 
context of acute than in the context of chronic illness. In many cases of chronic edema of the lower 
limbs, health professionals tend to make a poor diagnosis not so clearer, in which many limbs are 
identified as being "swollen" but without a description that clarifies the nature of the edema. Our goal 
with this article is to provide an approach that helps professionals to better recognize and distinguish the 
etiology of  this entity in clinical practice. !
KEYWORDS: edema, lower limb, venous disease 

!
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Introdução 

A primeira coisa a ter em conta, é que 
“edema” não é um diagnóstico, mas sim um 
sinal, uma alteração fisiológica que implica a 
presença de fluido nos tecidos, que é decorrente 
de uma alteração patológica em curso. É essa 
alteração patológia que deve ser explorada de 
modo a revelar um diagnóstico que pode fazer 
toda a diferença no processo de tratamento. De 
acordo com Bundens (2007), os profissionais de 
saúde que conheçam bem a fisiologia do edema 
e seus padrões de apresentação clinica 
conseguem diagnosticar a causa do edema 
crónico do membro inferior de forma precisa em 
90% dos casos. Este processo assenta 
essencialmente na colheita de dados e 
alterações identificadas na observação física. 
Os restantes 10% dos casos podem precisar de 
exames analiticos ou de imagem para confirmar 
o diagnóstico.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Edema: Aspectos Fisiológiscos e Avaliação 

Um diagnóstico acertado da causa do 
edema é fundamental para se traçar um plano 
de tratamento adequado e seguro para o 
doente. Este aspecto é fundamental em 
Pessoas com úlceras de perna, pois de acordo 
com Bundens (2007), é irrefutável que o edema 
impede a cicatrização. Como já foi referido 
anteriormente, o oxigénio e nutrientes movem-
se no intersticio essencialmente por difusão, um 
processo que é eficaz para curtas distâncias 
(micrometros), mas muito pouco eficaz para 
grandes distâncias (milimetros), (Bundens, 
2007). E um facto já perfeitamente estabelecido 
é de que o edema promove um afastamente em 
células de capilares no interstício. Numa 
situação de edema, para além do já referido 
atraso na cicatrização, temos a acumulação de 
resíduos metabólicos e hipóxia (MORISON & 
MOFFATT, 2007). Bundens (2007), refere  

!
!
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 Avaliação do Edema dos Membros Inferiores 

• Edema afecta uma perna ou ambas? !
• Tempo de evolução do edema? !
• O edema afecta pés e tornozelos? !

– Atinge o nível dos joelhos, coxas ou nádegas? !
– Regride durante a noite? !
– Piora no fim do dia, ou mantém-se igual? !

• O utente dorme numa cama (deitado)? !
• O edema é depressível ou sugere fibrose? !
• Verifica-se a presença de alterações cutâneas? Quais? !
• Existe história de doença cardíaca, renal ou 

insuficiência hepática? 
(MORISON & MOFFATT, 2007) 

Tabela 1: Avaliação do Edema 
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também que o fluído acumulado no edema é 
também um optimo meio de cultura, pelo que os 
membros edemaciados são a l tamente 
susceptíveis a infecções que se podem tornar 
recorrentes e dificeis de erradicar.  

Ao avaliar uma pessoa com edema dos 
membros inferiores, MORISON & MOFFATT 
(2007) recomendam alguns aspectos que não 
devem ser descurados na observação física e 
colheita de dados que são indispensáveis para 
se perceber a etiologia do edema (ver Tabela 1). 

A troca de fluidos na microcirculação, ou 
seja entre o sangue e o intersticio, ocorre a 
nível capilar. Esta troca entre o espaço 
intravascular e o espaço intersticial (ver figura 1) 
é o resultado de uma conjugação de forças, 
sobre a forma de pressão hidráulica e pressão 
osmótica. Hoje em dia sabem que a pressão 
arterial sistémica numa pessoa saudável, chega 
às arteríolas e esfíncteres prá-capilares com 
uma pressão aproximada de 30 mmHg. A 
variação de pressão sistólica/diastólica, devido 
à dilatação dos esfincteres pré-capilares  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

situação habitualmente nos 1-2 mmHg ou 2-4 
mmHg (Bundens, 2007). A resistência vascular 
da microcirculação provoca uma maior descida 
na pressão, de tal forma que na pessoa em 
posição deitada, o sangue entra nos capilares, 
vindo do lado arterial, com uma pressão 
aproximada de 30 mmHg, como já foi referido, e 
atinge a parte terminal do capilar, à entrada da 
vénula com uma pressão de 10 mmHg. A 
pressão do fluido, isto é, a pressão hidráulica no 
espaço intersticial, em condições normais é de 
0 mmHg, como tal, a diferença de pressões 
entre fluidos, a pressão hidráulica, força a saida 
de fluido de dentro dos capilares para o 
intersticio.  

 A única força que se opõem à pressão 
hidráulica, de modo a contrariar a saida de 
fluido dos capilares, é um gradiente de pressão 
osmótica, resultante da conjugação de forças 
entre proteínas colóides existentes no sangue e 
no intersticio, que constituem apenas uma 
pequena porção da pressão osmótica total do 
plasma. Como se tratam de moléculas, que não 
conseguem atravessar a parede do capilar, são 
responsáveis por regular a pressão osmótica 

!
!

!
!!!
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Figura 1: Diagrama representativo da Unidade de Microcirculação
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entre o plasma e o intersticio. Esta 
pressão osmótica colóide é também conhecida 
como pressão oncótica. Normalmente a pressão 
oncótica do plasma é de 28 mmHg. De acordo 
com Bundens (2007), apenas uma pequena 
fracção do plasma é filtrado durante uma 
passagem na microcirculação, mantendo-se a 
pressão oncótica estável ao longo de todo o 
sistema circulatório, com os referidos 28 mmHg. 
Por outro lado a pressão oncótica normal no 
intersticio é de 8 mmHg. Assim, resultante desta 
conjugação de forças a nível osmótico, o fluido 
vai passar do intersticio para dentro do capilar. 

A pressão do fluido, resultante da 
conjugação destas duas  forças encontra-se 
representada na figura 2, na qual recorrendo ao 
diagrama representativo da Unidade de 
Microcirculação, se verifica que no lado arterial 
do capilar, a pressão hidráulica de 30 mmHg, 
face aos 20 mmHg da pressão oncótica, força o 
fluido a circular, de dentro do capilar para o 
espaço intersticial celular. Ao atravessar o  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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capilar, verifica-se que o sangue perde pressão 
hidráulica, sendo que no lado venoso do capilar, 
o fluido faz o trajecto contrário, passando do 
espaço intersticial para o capilar. 

De acordo com Bundens (2007), a 
pressão do fluido e sua direcção, como 
resultado da conjugação destas forças, foram 
quantificadas por Ernest Starling em 1896, que 
desenvolveu a equação, conhecida nos nossos 
dias como equação de Starling, ou Lei de 
Starling (ver Tabela 2). 

De um  modo geral as forças descritas 
na Lei de Starling, mantêm um bom equilibrio de 
f luido entre a circulação e os tecidos 
intersticiais. Ainda assim este equilibrio não é 
perfeito, verificando-se um ligeiro excesso de 
fluido no sentido do intersticio, ao longo do 
tempo. De acordo com Bundens (2007), este 
excesso de fluído é normalmente removido 
pelos vasos linfáticos, constituindo o fluxo 
linfático corporal diário, cerca de 2 litros. 

!
!

!!!!!!!!!!!! !
!
!
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Figura 2: Trocas de fluido entre capilares e espaço intersticial. 
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Atendendo à Lei de Starling, temos 4 

possíveis mecanismos para a formação de 
edema (Bundens, 2007): 

• Aumento da Pressão 
Hidráulica; 

• Diminuição da Pressão 
Oncótica; 

• A u m e n t o d a 
Permeabilidade Capilar; 

• Diminuição da Drenagem 
Linfática; !

Um Aumento da Pressão Hidráulica, 
pode ocorrer na porção arterial ou na porção 
venosa do capilar. No lado arterial, o mecanismo 
es tá normalmente re lac ionado com o 
relaxamento dos esficteres pré-capilares, que 
p o d e o c o r r e r d e v i d o a i n f l a m a ç ã o 
(independentemente da causa) e por medicação 
(Ver Tabela 3). Os bloqueadores dos canais de 
cálcio, como é o caso da nifedipina, causam um  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!

ligeiro relaxamento muscular que implica uma 
incidência de 10% de edema. A hidralazina 
actua de forma semelhante por se tratar de um 
vasodilatador. Muitos dos outros medicamentos 
envolvidos implicam a retenção de fluídos, de 
um modo geral. No lado venoso da unidade de 
microcirculação também é possivel elevar a 
pressão hidráulica. As causas mais comuns são 
a Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC), 
doença renal, alterações hormonais e também 
efeitos da medicação referida. O simples facto 
da pessoa ter os membros inferiores pendentes 
sem movimento, contribui fortemente para um 
aumento da pressão venosa a nível do 
tornozelo. Esta pressão pode atingir os 90 
mmHg quando a pessoa está em pé e 60 mmHg 
na posição de sentado, devido à coluna de 
sangue entre tornozelo e coração, que em 
condições normais, mesmo com movimentos 
minimos dos membros inferiores, ronda uma 
pressão venosa de cerca de 20 mmHg. Esta 
pressão mais reduz ida, assoc iada ao 
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      Lei de Starling 

!!
• J: Movimento de Fluido. Caso seja positivo (+), 

ocorrerá passagem de fluido do capilar para o 
espaço intersticial. Se for negativo (-), ocorrerá 
passagem fluido do espaço intersticial para o 
capilar) 

• K: Coeficiente de filtração capilar 
• Pc: Pressão hidráulica capilar (varia entre 30 a 10 

mmHg, ao longo do capilar) 
• Pi: Pressão hidráulica intersticial (0 mmHg) 
• : Coeficiente de reflecção (eficácia da membrana 

semipermeável, normalmente, 1=perfeita) 
• πc: Pressão oncótica capilar (28 mmHg) 
• πi: Pressão Oncótica intersticial (8 mmHg) !

(Bundens, 2007)

Tabela 2: Lei de Starling 
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movimento, deve-se ao correcto funcionamento 
das válvulas venosas que ao encerrarem, 
contribuindo para o retorno venoso, contrariam 
os efeitos de uma longa coluna de sangue, que 
se tende a formar quando os membros inferiores 
estão abaixo do nível do coração. 

Pelo contrário, no caso das pessoas com 
Insuficiência Venosa Crónica (devido a 
o b s t r u ç ã o v e n o s a c r ó n i c a o u m a i s 
frequentemente devido a insuficiência valvular), 
não conseguem aliviar completamente esta 
hipertensão venosa com o movimento. As 
situações fisiopatológicas de retenção de 
fluídos, também contribuem para situações de 
hipertensão venosa e edema, o que inclui 
situações que provocam excesso de volume 
sanguíneo em circulação, como a já referida 
ICC, doença renal, alterações nos níveis de 
estrogéneos e progesterona, aldosteronismo 
secundário e medicação como os anti-
inflamatórios não esteróides (por exemplo de 
acordo com BUNDENS, (2007), o Naproxeno 
tem uma incidência de 1 a 3% de edema 
periférico e antidiabéticos orais como a  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Rosiglitazona evidênciaram a formação de 
edema devido a mecanismos renais). 

A Diminuição da Pressão Oncótica, a 
força que direcciona o fluido de volta para o 
espaço intravascular, pode também causar 
edema. Esta situação pode ocorrer por 
diminuição de proteínas no plasma (situação 
potenciada por: má nutrição, enteropatias com a 
Doença de Chron ou doença celíaca, doença 
renal que implique perda de proteinas ou 
doença hepática, que impllique uma diminuição 
da produção de proteinas plasmáticas), o que 
implica uma diminuição da pressão oncótica 
plasmática. Por seu lado a Pressão Oncótica 
intersticial pode aumentar por diminuição da 
drenagem linfática ( o que implica também uma 
diminuição da drenagem de prote inas 
intersticiais), ou por doença que cause a 
deposição de macromoléculas no espaço 
intersticial, com grande actividade osmótica 
(como por exemplo em situações de deposição 
de mucopolissacarídeos que levem a mixedema 
por hipotiroidismo). 

!
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 Medicamentos que podem Causar Edema 

!
• Bloqueadores dos canais de Cálcio 
• Hidralazina 
• Estrogéneos 
• Progesterona 
• Inibidores específicos da COX-2 
• Anti-Inflamatórios Não Esteróides 
• Gluco-corticóides 
• Gabapentina 
• Clonidina 
• Minoxidil 
• Cilostazol 

(BUNDENS, 2007) 

Tabela 3: Medicação e o edema 
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Por ou t ro l ado , o Aumento da 
Permeabilidade Capilar, também vai facilmente 
provocar edema, pois torna a pressão hidráulica 
mais eficaz (aumenta o “k” na equação de 
Starling), sendo que esta permeabilidade 
aumentada faz com que o efeito de membrana 
semipermeável da parede capilar seja menor (o 
que vai baixar o  coeficiente de reflecção) e 
desta forma contribuir para redizir a pressão 
oncótica. As causas atribuidas a este aumento 
de permeabilidade capilar incluem dano 
endotelial (devido a toxinas ou situação de 
queimaduras), alergia (situação na qual a 
libertação de histamina implica o encolhimento 
das células endoteliais aumentando a distância 
e n t r e m a r g e n s c e l u l ç a r e s e l o g o a 
permeabilidade) e inflamação (pode ter várias 
causas, desde infecção a inf lamações 
sistémicas como Lupus ou Vasculite). De acordo 
com Bundens (2007), o edema idiopático ciclico 
que ocorre nas mulheres em contexto pré-
m e n s t r u a l , d e v e - s e a o a u m e n t o d a 
permeabilidade capilar, devido a causas 
hormonais. 

A Diminuição da Drenagem Linfática, 
quer seja por etiologia primária ou secundária 
leva sempre a edema. O linfedema primário ou 
idiopático é classifcado como congénito, 
precoce (em idades inferiores a 35 anos) ou 
tardia (idades superiores a 35 anos). Já numa 
situação de linfedema secundário, este pode 
dever-se a excisão de nódulos linfáticos ou 
radiação, obstrução por tumores ou parasitas 
(filariase), bem como por danos nas estruturas 
linfáticas, decorrentes de cirurgia, trauma ou 
processos infecciosos. 

!
Apresentação clínica dos tipos de Edema 

Os quatro mecanismos de edema 
referenciados anteriormente, consistem em 
causas teóricas que levam à formação do 
mesmo. Estes mecanismos ajudam a explicar 
uma série de etiologias possíveis para a 
formação de edema. Com base nestes 
conhecimentos, foi possível estabelecer uma 
série de padrões clínicos que ajudam os 
profissionais experientes a chegar rápidamente 
a um diagnóstico. 

No edema decorrente de doença venosa, 
sabemos que a insuficiência valvular venosa 
pode envolver uma ou ambas as pernas e que 
no casos de ambas as pernas estarem 
envolvidas o edema não é igual em ambos os 
membros, um estará mais sempre mais 
edemaciado que o outro. Este tipo de edema 
regride bastante facilmente com elevação dos 
membros inferiores, sendo mesmo a posição de 
deitado durante a noite, bastante significativa na 
sua redução. Normalmente o edema não afecta 
o pé, fica-se pela região maleolar. Trata-se de 
um tipo de edema que pode ou não ser 
depressível (dependendo da fibrose subcutânea 
e / o u p r e s e n ç a d e d o e n ç a l i n f á t i c a 
concomitante). Os sintomas vão desde uma 
simples sensação de peso a situações de dor 
moderada a intensa. A presença acessória de 
outros sinais de doença venosa, como as 
a l te rações cu tâneas e var icos idades , 
contribuem para o diagnóstico de doença 
venosa. 

Por outro lado o linfedema difere da 
doença venosa, por ter uma apresentação mais 
grave a nível distal, com envolvimento dos 
dedos e todo o pé, adquirindo este um aspecto 
de “almofada” e os dedos um aspecto de 
“salsicha” (Bundens, 2007). Nestas situações, o 
alívio obtido com a elevação do membro no 
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período nocturno é mínimo a moderado. 

Num estadio precoce o Linfedema é 
usualmente depressível, sendo que num estadio 
mais tardio, com a fibrose dos tecidos, deixa de 
ser um edema depressível. Normalmente não 
há sintomas relevantes a registar, excepto, em 
alguns casos nos quais a pessoa refere 
sensação de peso no membro inferior. O 
L infedema pode ser b i la tera l , embora 
assimétrico. 

No que respeita ao edema de etiologia 
cen t ra l , es te encon t ra -se comumente 
relacionado com a doença cardíaca, renal, 
endócrina, gastro-intestinal e hepática. Envolve 
as duas pernas de forma simétrica e equivalente 
e regride muito facilmente com a elevação. 
Bundens  (2007), reforça que este tipo de 
edema tem uma distribuição comparável ao 
linfedema, por ser mais agravado distalmente, 
embora não haja envolvimento dos dedos. È 
tipicamente depressível. Os sintomas são 
minimos ou ausentes. O edema devido a 

membro pendente, é muitas vezes difícil de 
distinguir do edema de origem central, o 
diferencial deve ser feito tendo em conta o 
historial de actividade da pessoa, pois trata-se 
de uma situação comum em individuos que se 
mobilizam muito pouco e passam a maior parte 
do dia sentados. 

Bundens  (2007), descreve ainda o 
edema causado por medicação, como sendo 
tendencia lmente b i la tera l , s imétr ico e 
equivalente. A sua distribuição na perna e alívio 
com a medicação pode variar, mas tende a ser 
muito semelhante com o edema de etiologia 
central ou devido a membro pendente 
(Bundens, 2007). Os sintomas são ligeiros ou 
ausentes. De modo a se poder distinguir mais 
eficazmente os vários tipos de edema, 
descartando determinados tipos de etiologias, 
deve-se seguir uma abordagem semelhante à 
descrita no fluxograma representado na figura 3 
e quadro 1. Este tipo de abordagem clínica de 
acordo com Bundens (2007) tem uma 
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Etiologia Venoso Linfático Central/Pendente Medicamentoso

Bilateral Ocasional e 
não 

equivalente

Ocasional e 
não 

equivalente

Sempre Sempre

Alivio com a 
elevação

Completo Minimo Completo Variável

Distribuição O pé 
geralmente 

não é 
afectado

Pior 
distalmente

Pior distalmente Variável

Depressível +/- - + +

Sintomas Sensação de 
peso / Dor

Ausente ou 
sensação de 

peso

Ligeira sensação 
de peso ou 

ausente

Ligeira sensação 
de peso ou 

ausente

Quadro 1 – Apresentação Clínica do Edema dos Membros Inferiores
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!
especificidade de 90% dos casos, sendo que 
nos restantes 10% devem ser efectuados 
exames complementares de diagnóstico, de 
modo a melhor esclarecer a etiologia. 

A correta avaliação do edema é de extrema 
importância, para compreender a sua etiologia e 
traçar o plano de cuidados. Assim a avaliação 
do edema depressível envolve pressionar o 
dedo indicador sobre uma proeminência óssea 
(região tibial ou maléolo interno, por exemplo),  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

durante alguns segundos. A formação de uma 
depressão sem re-preenchimento rápido / 
retoma da sua forma original, indica edema 
depressível, também designado de ortostático 
(Elston & Scemons, 2009). Trata-se de uma 
avaliação pouco objectiva mas que contribui 
para a caracterização qualitativa do edema. 

!!!! !!!!!! ! !!
!

!
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Figura 3: Diagrama de Fluxo para o diagnóstico das causas mais 
comuns de edema dos membros inferiores 

Figura 4: Avaliação do Edema Depressível 
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De acordo com Elston & Scemons (2009) o 
edema pode ser classificado da seguinte forma 
atendendo aos resultados obtidos na figura 4:  

- 1 + : Ligeira depressão, reverte 
rapidamente sem grande distorção no 
membro inferior devido ao edema; 

- 2 + :  Depressão mais marcada que em 
1 +, desaparece em 10 a 15 segundos, 
m a i s u m a v e z s e m d i s t o r ç ã o 
significativa; 

- 3 + : Depressão visívelmente profunda, 
dura mais de um minuto, membro 
visivelmente edemaciado; 

- 4 + : Depressão mais marcada que a 
anterior, dura entre 2 a 5 minutos, 
membro inferior bastante edemaciado e 
com distorção da sua forma natural 
                          

Outras medidas qualitativas de avaliação 
do edema, implicam documentar  vários 
aspectos sinais e sintomas, de modo a se poder 
caracterizar o tipo de edema acompanhar a sua 
evolução e resultado da aplicação de eventuais 
medidas de controlo do mesmo. Deste modo, 
deve-se observar ou questionar o doente acerca 
de: 

-  Aspecto geral do membro inferior; 

-  Eventual brilho da pele; 

- Sensação de peso/leveza do membro 
inferior; 

- No caso de terapia compressiva, 
avaliar áreas de edema ou estrias entre 
as dobras das ligaduras; 

- Verificar a presença de edema acima 
ou abaixo das ligaduras; 

- Pesquisar a presença de lesões abaixo 
ou acima das ligaduras; 

- Saber junto do doente se o edema 
persiste ao longo da noite, com elevação 
dos membros inferiores; 

- Perceber o tipo de sapatos e vestuário 
que é usado;  

- Pesquisar a presença de exsudado, 
atendendo à sua quantidade, cor, odor e 
consistência. 

!
Por seu lado a avaliação quantitativa 

envolve também a documentação de medidas 
da circunferência, de modo a se comparar os 
resultados das intervenções efectuadas, com os 
registos ao longo do tempo. Estas medições 
devem ser efectuadas com uma fita métrica 
descartável, obedecendo aos seguintes passos:
       

– Medir o diâmetro da perna 10 cm 
abaixo do pólo inferior da rótula 
na área visivelmente mais larga; 

– Medir o diâmetro da perna 5 cm 
acima da extremidade superior 
do maléolo externo; 

– Registar para comparar com 
restantes avaliações 

 
(ELSTON & SCEMONS, 2009) 

!
!!!!!!
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Considerações finais 

A avaliação e correcta classificação do edema é 
fundamental, de modo a se poder optimizar as 
intervenções e nos casos devidos efectuar as 
devidas referenciações para outros profissionais 
de saúde. Convém ainda realçar que o doente 
com edema dos membros inferiors deve:  

• Utilizar de roupa “leve”, não apertada, 
que não interfira com o fluxo venoso ou 
arterial; 

• Privilegiar o uso de calçado que não 
aperte o pé ou tornozelo; 

• Privilegiar calçado, cuja sola seja 
relativamente plana (sem saltos altos); 

• Privilegiar o uso de sapatos laváveis, no 
caso da presença de algum tipo de 
exsudado.  

                    
(ELSTON & SCEMONS, 2009) 

!
!
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RESUMO !
O cuidado da pessoas idosa deve ter como foco a promoção e/ou manutenção da funcionalidade. Na última década foi 
desenvolvida uma filosofia de cuidado, denominada de cuidado restaurativo (CR), que se caracteriza pela preservação da 
independência das pessoas neste grupo etário. Este cuidado incorpora a atividade física e funcional em todos os 
(auto)cuidados, refletindo o paradigma de “cuidar com”, em detrimento de “cuidar por”. Esta filosofia emergente foi 
desenvolvida por Resnick e colegas, podendo ser usada em diferentes contextos de cuidado, em especial, em relação às 
pessoas idosas institucionalizadas. Este artigo tem como objetivos: esclarecer o conceito de funcionalidade, e analisar as 
implicações desta filosofia no desenvolvimento do cuidado às pessoas idosas institucionalizadas. Na prossecução dos 
mesmos, realizou-se uma revisão da literatura que evidenciou a eficácia e eficiência do CR para as pessoas idosas, os 
profissionais e as instituições.  !
Palavras-chave: pessoa idosa, cuidado restaurativo, atividade física, funcionalidade !!!!
ABSTRACT   !
The care of the older adults should focus on the promotion and/or maintenance of functionality. In the last decade was 
developed a philosophy of care named restorative care (CR), which is characterized by the preservation of the independence of 
people in this age group. This care incorporate the physical activity and functionality in all (self)care, seeking to reflect the 
paradigm of "care with" instead of "to care for". This emerging philosophy has been developed by Resnick and colleagues and 
applied in different care settings, in particular in relation to institutionalized of older adults. This article aims to: clarify the 
concept of functionality and analyze the implications of this philosophy in the development of care for institutionalized older 
adults. In pursuit of such objectives, we performed a literature review that showed the effectiveness and efficiency of the 
restorative care for the older adults, the professionals and the institutions. !
Keywords: older adults, restorative care, physical activity, functionality !
!
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JOURNAL OF AGING AND INOVATION 
(EM LINHA) ISSN: 2182-696X / (IMPRESSO) ISSN: 2182-6951	 Volume 3. Edição 2                                                                             

mailto:guida_sousa91@hotmail.com
mailto:guida_sousa91@hotmail.com


Introdução  
O envelhecimento é um processo 

universal, único e individual, sendo gradativo 
para uns e/ou mais rápido para outros. Essas 
variações são dependentes de diferentes 
fatores, tais como, estilo de vida, condições 
socioeconómicas e a incidência/prevalência de 
multimorbilidades (Fechine & Trompieri, 2012). 
Neste processo ocorre, ainda, um conjunto de 
alterações nos sistemas do organismo, com 
destaque para a diminuição da reserva 
fisiológica. Devido a estas alterações há uma 
tendência para as pessoas idosas (PIs) 
poderem reduzir a sua mobilidade, repercutindo-
se na sua capacidade para realizar as 
a t i v i d a d e s d e v i d a d i á r i a 1 ( AV D s ) , 
e s p e c i a l m e n t e , e n t r e a s p e s s o a s 
institucionalizadas (Resnick et al., 2006; 
Zimmerman et al., 2005). A literatura alude para 
o maior risco de descondicionamento físico, 
depressão, e pior qualidade de vida entre as PIs 
institucionalizadas (Jang, Bergman, Schonfeld, 
& Molinari, 2006; Watson et al., 2006). 

Os/as enfermeiros/as que exercem 
funções nestas instituições têm papel crucial na 
mudança desta trajetória, tendencialmente 
negativa. O cuidado de enfermagem deve ter 
como ob je t i vo p r imord ia l p romover a 
independência e autonomia das PIs. Contudo,  

assiste-se ao desenvolvimento de um cuidado 
que se carateriza pelo “fazer por”, ao invés de 
“fazer com”. Os/as enfermeiros/as, bem como 
outros profissionais, ao substituir a pessoa na 
realização das AVDs, podem contribuir para o 
descondicionamento físico, contribuindo, mesmo 
que indiretamente, para a incapacidade2, 
dependência e desmotivação das PIs (Resnick, 
Galik, Gruber-Baldini, & Zimmerman, 2009).  

Assim, e no melhor interesse para as 
PIs, torna-se necessário implementar uma 
filosofia de cuidado que tenha na sua génese: 1) 
avaliar a funcionalidade; 2) alcançar e/ou a 
manter o mais elevado grau de funcionalidade; 
3) prevenir o descondicionamento físico e 
psicológico; e 4) aumentar o tempo despendido 
em atividade física (AF)3 (Resnick, Galik, & 
Boltz, 2013). Com base nestes pressupostos, 
Resnick e colaboradores desenvolveram uma 
filosofia de cuidado, que denominaram de 
cuidado restaurativo (CR) (Pretzer-Aboff, Galik, 
& Resnick, 2011). 

O rápido envelhecimento populacional e 
a insuficiente capacitação dos profissionais, 
relativamente a esta filosofia de cuidado, estão 
na base deste artigo, que tem como objetivo: 
analisar as implicações desta filosofia no 
desenvolvimento do cuidado às pessoas idosas 
institucionalizadas. 

                                                                                                                                                                                            !! Página  37 

________________________________________________ 
1Atividades de vida diária (AVD) são definidas como o conjunto de atividades ou tarefas comuns que as 
pessoas desempenham de forma autónoma e rotineira no seu dia-a-dia. Encontram-se relacionadas com o 
autocuidado e a mobilidade e permite à pessoa viver sem necessitar de ajuda (Sequeira, 2010). 

2Incapacidade é um termo genérico usado para deficiências, limitações de atividade e restrições na 
participação. O mesmo indica os aspetos negativos de interação entre um indivíduo com uma determinada 
condição clínica em conjunto com os seus fatores contextuais, os quais podem ser ambientais e pessoais 
(Organização Mundial da Saúde [OMS], 2004).

3 A atividade física compreende qualquer movimento corporal produzido pela contração muscular que resulte 
num gasto energético acima do nível de repouso (Caspersen, Powell, & Christenson, 1985). 
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O imperativo demográfico 
O envelhecimento pode ser analisado 

segundo duas perspetivas: 
• Individual, o envelhecimento assenta na 

maior longevidade dos indivíduos, ou 
seja, no aumento da esperança média 
de vida. 

• Coletiva, o envelhecimento demográfico 
define-se pelo aumento da proporção do 
número de PIs na população total 
(Instituto Nacional de Estatística [INE], 
2002). 

Em Portugal, as alterações na estrutura 
demográfica são bastante significativas. Entre 
1960 e 2000 a população idosa aumentou de 
forma indubitável, 8% da população para 16,4%, 
respetivamente. Em sentido contrário, a 
população jovem decresceu de 29,1% em 1960 
para 16% em 2000. Segundo a hipótese média 
de projeção de população mundial das Nações 
Unidas, a proporção de jovens continuará a 
diminuir, para atingir os 21% do total da 
população em 2050. Ao contrário, a proporção 
da população mundial com idade igual ou 
superior a 65 anos regista uma tendência 
crescente, aumentando de 5,3% para 6,9% do 
total da população, entre 1960 e 2000, e para 
15,6% em 2050, segundo as mesmas hipóteses 
de projeção (Dias & Rodrigues, 2012). 

Segundo os dados dos últimos censos, 
15% da população jovem encontra-se no grupo 
etário mais jovem (0-14 anos) e cerca de 19% 
insere-se no grupo de pessoas mais idosas, 
com idade igual ou superior a 65anos (INE, 
2012).. É relevante salientar que o ritmo de 
crescimento da população idosa é quatro vezes 
superior ao da população jovem (INE, 2002). 

Tendo em conta os dados evidenciados, 
em Portugal assistir-se-á a um decréscimo de 

um milhão de habitantes até 2030, sendo que 
um em cada três portugueses terá 65 ou mais 
anos em 2050 (Coelho, Magalhães, Peixoto, & 
Bravo, 2008). O rápido envelhecimento 
demográfico, ocorrido nas últimas décadas, 
colocou Portugal entre os países mais 
envelhecidos do mundo. De acordo com os 
dados da Population Reference Bureau (2011), 
ocupa a sexta posição no ranking. Dos países 
da União Europeia (UE – 27), Portugal ocupa a 
quinta posição entre os países com população 
com idade igual ou superior a 65 anos (Eurostat, 
2012).  

Os dados demográficos são inequívocos 
em relação ao envelhecimento da população em 
Portugal, pelo que, aprofundar o conceito de 
envelhecimento é fundamental na compreensão 
desta fase do ciclo da vida humana. !
Envelhecimento 

A l i t e r a t u r a é c o n s e n s u a l n o 
reconhecimento do envelhecimento como um 
processo gradual, universal, heterogéneo, 

dinâmico e irreversível. É portanto, um processo 

multidimensional e único para cada indivíduo 
(Carvalho, 2008). Segundo Fonseca (2006), 
existem três padrões de envelhecimento: 
primário (fisiológico, normal, senescência), 
secundário (diferencial, patológico) e terciário 
(mudanças que sucedem de forma precipitada 
na velhice)  

O envelhecimento primário não constitui 
uma doença, mas sim um processo intimamente 
relacionado com a diferenciação e crescimento 
celular. É, desta forma, um processo normal e 
dependente de fatores endógenos e exógenos, 
nos quais se inserem os estilos de vida (Berger 

& Mailloux-Poirier, 1995). O envelhecimento 

secundário refere-se às modificações causadas 
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pela doença que estão relacionadas com a 
idade mas que podem ser reversíveis ou 
prevenidas (Fonseca, 2006). De acordo com 
Fonseca (2006), o envelhecimento terciário é 
uma fase do ciclo da vida humana, na qual 
existe um envelhecimento rápido, ocorrendo 
num dado momento da velhice e que precede 
imediatamente a morte.  

Deste modo, o envelhecimento é 
caracterizado por perdas progressivas a nível 
das capacidades fisiológicas, dos órgãos e dos 
sistemas, e pela diminuição da capacidade de 
adaptação do organismo a situações de stresse 
e de equilíbrio homeostático perante uma 
s o b r e c a r g a f u n c i o n a l . A s a l t e r a ç õ e s 
morfo lóg icas, func ionais , b ioquímicas, 
psicológicas e sociais, determinam uma perda 
progressiva da capacidade de adaptação da 
pessoa ao meio ambiente, aumentando desta 
forma a sua vulnerabilidade perante variados 
processos patológicos (Carvalho, 2008). 

Concretamente, as alterações orgânicas 
mais evidentes estão relacionadas com a 
diminuição da mobilidade e perda de equilíbrio, 
sendo que as alterações fisiológicas mais 
observáveis ocorrem principalmente ao nível da 
função respiratória e circulatória. Relativamente 
às modificações psicológicas, destaca-se uma 
maior suscetibilidade para a depressão (Maciel, 
2010). 

Ao longo deste processo ocorre 
p rogress ivamente uma d im inu ição da 
capacidade funcional da PI, podendo a mesma  !

!
tornar-se dependente de outra pessoa para a 
realização das AVDs. A manutenção da 
capacidade funcional destas pessoas constitui 
um dos fatores mais relevantes na sua 
avaliação da qualidade de vida (Fonseca et al., 
2009). 

Especificamente, nessa faixa etária, 
deve-se priorizar o desenvolvimento da 
capacidade aeróbica, flexibilidade, equilíbrio, 
resistência e força muscular de acordo com as 
especificidades deste grupo etário, com o intuito 
de beneficiar a saúde biopsicossocial destas 
pessoas (Maciel, 2010). A AF regular pode 
trazer benefícios significativos para a saúde de 
todas as pessoas independentemente da idade, 
sendo também relevante salientar que a 
realização da mesma não termina nesta fase do 
ciclo da vida humana. Os dados sugerem que a 
AF promove uma maior longevidade com 
independência, autonomia e qualidade de vida 
(OMS, 2010). Um estudo longitudinal (8 anos) 
de grande escala evidenciou que, um acréscimo 
adicional de 15 a 100 minutos de AF por dia, 
reduziu a taxa de mortalidade em 4%, 
independentemente da causa de morte, bem 
como, contribuiu para a manutenção da 
competência funcional4 (Wen et al., 2011). Esta 
competência é extremamente importante uma 
vez que, as PIs na autoavaliação da sua 
qualidade de vida, valorizam com principal fator 

a vida independente (Fonseca et al., 2009), isto 

é, a sua capacidade funcional.  !
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Declínio funcional 
A capacidade funcional é definida como 

o potencial que as PIs apresentam para decidir 
e atuar de forma independente nos aspectos 
inerentes à sua vida (Fiedler & Peres, 2008). 
Por outras palavras, consiste na sua capacidade 
para desempenhar determinadas atividades ou 
funções, utilizando habilidades diversas para a 
realização de interações sociais nas atividades 
de lazer e em outros comportamentos 
requeridos no seu dia-a-dia. Em suma, diz 
respeito à capacidade de uma pessoa 
desempenhar as atividades necessárias para 
cuidar de si mesmo e do que a rodeia, de uma 
forma independente (Maciel, 2010). 

Essas atividades são conhecidas como 
AVDs e subdividem-se em:  
a) Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD), 
e n c o n t r a m - s e r e l a c i o n a d a s c o m o s 
autocuidados de: alimentar-se, vestir-se e 
despir-se, higiene pessoal, continência, 
transferência e marcha (Guse, 2006). 
b) Atividades Instrumentais de Vida Diária 
(AIVD), encontram-se relacionadas com as 
actividades necessárias à sua independência. 
As mesmas incluem a capacidade para preparar 
refeições, realizar compras, utilizar transportes, 
cuidar da casa, utilizar o telefone, gerir as 
próprias finanças e gerir o seu regime 
terapêutico (Guse, 2006). 

A capacidade funcional e a autonomia da 
pessoa idosa são bastante relevantes, uma vez 
que se relacionam diretamente com a sua 
qualidade de vida. Segundo Fiedler e Peres 
(2008), existe uma grande percentagem de PIs 
que apresentam algum défice na realização das 
AVDs, pelo que, torna-se indispensável a 
avaliação funcional destas pessoas, com o 

intuito de identificar as suas “verdadeiras” 
necessidades. 

A perda da capacidade funcional ou 
declínio funcional (DF) refere-se à limitação ou 
não realização das atividades diárias que a 
pessoa desempenhava anteriormente de forma 
independente (Stuck, Egger, Hammer, Minder, & 
Beck, 2002). Esta perda pode estar associada a 
alterações do envelhecimento primário e 
secundário, bem como, pode ser influenciada 
por fatores demográficos, socioeconómicos, 
culturais e psicossociais (Fiedler & Peres, 2008). 

De acordo com o Despacho Normativo 
n . o 1 2 / 9 8 , a s i n s t i t u i ç õ e s g e r i á t r i c a s 
providenciam uma resposta social desenvolvida 
em alojamento coletivo, de utilização temporária 
ou permanente, para as pessoas idosas em 
s i tuação de maior r isco de perda de 
independênc ia e /ou autonomia. Estas 
ins t i t u i ções p rov idenc iam cu idados a 
popu lações vu lne ráve is ao n íve l das 
necessidades e assistência de saúde, 
funcionalidade e cognição. As pessoas nesta 
faixa etária tendem a demonstrar declínios 
funcionais progressivos ao longo do tempo, 
requerendo algum tipo de assistência para a 
realização das suas AVDs (Resnick, Galik, et al., 
2009). O declínio funcional é frequente entre as 
pessoas idosas institucionalizadas. O estudo 
retrospectivo de Ang, Au, Yap, e Ee (2006) 
demonstrou que 35% das PIs institucionalizadas 
apresentaram declínio funcional (deterioração 
em 2 ou mais actividades de vida diárias).  

Uma vez que nestas instituições o foco 

dos cuidados assenta principalmente na 

prestação de serviços, os cuidadores tendem a 
desempenham as AVDs pelas PIs. Deste modo, 

podem estar a promover o descondicionamento 

físico e a aumentar o risco de declínio funcional 
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e/ou dependência (Resnick, Galik, et al., 2009). 
Segundo Resnick, Galick, Boltz, e Pretzer-Aboff 
(2012), os fatores que contribuem para o 
declínio funcional e diminuição da AF da pessoa 
idosa são: o défice cognitivo, a depressão, a 
falta de motivação, as expectativas culturais que 
promovem a dependência, as barreiras 
ambientais, a existência de multimorbilidades, a 
dor e as quedas ou medo de cair. 

A filosofia de CR procura alterar esta 
trajetória de desfuncionalidade entre as PIs 
institucionalizadas e enfatiza a forma como cada 
pessoa deverá ser cuidada na prespetiva do 
paradigma de “cuidar com”. As PIs devem ser: 
a) incentivas e assistidas na realização das 
AVDs; b) estimuladas a participar em AF, de 
forma a prevenir o descondicionamento físico; e 
c) envolvidas ativamente nas atividades 
promotora da sua funcionalidade (Resnick et al., 
2012). !
Filosofia do cuidado restaurativo 

A filosofia do CR assenta no pressuposto 
de que os cuidados não devem ser realizados 
“para”, mas sim “com” a pessoa idosa, ou seja, 
esta deve ser envolvida e estimulada a 
participar no seu próprio cuidado (Burket, 
Hippensteel, Penrod, & Resnick, 2013). 
Engloba, assim, uma participação ativa na 
gestão da sua saúde de forma a adquirir 
comportamentos que otimizem a sua qualidade 
de vida (Resnick et al., 2013). 

O CR foi desenvolvido com base no 
modelo ecológico-social (MES), que tem como 
pressuposto a relação entre o ambiente e o 
desenvolvimento humano. Este modelo salienta 
a forma como o espaço ecológico-social, no 
qual a pessoa se encontra inserida, influencia a 
sua trajetória de vida, condicionando-a ou 

potenciando-a o seu devenvolvimento, por 
intermédio das interações que se estabelecem e 
restabelecem entre as pessoas e o ambiente 
(espaço ecológico-social). 

O enquadramento teórico deste modelo 
inclui a inter-relação entre  fatores individuais e 
ambientais  no processo de saúde-doença, que 
se encontram organizados em fatores: 
intrapessoais, interpessoais, ambientais e 
p o l í t i c o s . O s f a t o r e s i n t r a p e s s o a i s 
compreendem os problemas físicos, tais como, 
anemia ou doença articular degenerativa, 
motivação, humor e cognição. Os fatores 
interpessoais integram a forma como os 
profissionais comunicam e interagem com a 
pessoa idosa (ex: encorajamento verbal para 
realizar uma atividade, ou a falta de incentivo 
para a realização das mesmas). Os fatores 
ambientais reflectam a importância da existência 
de espaços “amigos das PIs” e englobam 
aspetos como: a altura da cama ou da cadeira e 
a indisponibilidade de espaços amplos, livres de 
obstáculos, que possibilitem a marcha. Por 
último, os fatores políticos estão relacionados 
com a cultura e clima organizacional patente 
nas orientações políticas ou guidelines das 
instituições, as quais podem condicionar a 
prática profissional e contribuir para aumentar 
ou diminuir a funcionalidade das PIs e (ex: o uso 
de restrições físicas após uma queda). A 
filosofia do CR é igualmente influenciada pela 
teoria social cognitiva, especificamente, a teoria 
das crenças de autoeficácia (Resnick et al., 
2012), desenvolvida por Bandura (1999). 
Segundo este autor, a autoeficácia percebida 
refere-se às “crenças nas próprias capacidades 
para organizar e executar os cursos de ação 
requeridos para manejar situações futuras” (p. 
21). Esta teoria infere que quanto maior for a 
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autoeficácia e as expectativas das pessoas 
idosas, maior é a probabilidade de que estas 
iniciem e deem continuidade a uma determinada 
at iv idade. As expectat ivas re lat ivas à 
autoeficácia são as crenças da pessoa quanto 
às suas capacidades para desenvolver uma 
determinada ação, com a finalidade de atingir 
um resultado desejado. Deste modo, a 
autoeficácia refere-se às convicções da pessoa 
em relação às suas habilidades para mobilizar 
fatores cognit ivos, mot ivacionais e de 
comportamento necessários para executar uma 
tarefa específica num determinado contexto. As 
expectativas de resultados são as convicções 
de que uma certa consequência é fruto de uma 
ação pessoal.  

De acordo Bandura (1999), as crenças 
de autoeficácia das pessoas em relação à sua 
eficácia podem desenvolver-se através de 
quatro fontes: as experiências de domínio; as 
experiências vicárias; persuasão social; e 
estados psicológicos e emocionais. Estas fontes 
foram adaptadas por Resnick et al. (2012) às 
crenças das PIs e/ou profissionais em relação à 
autoeficácia em relação ao CR:  

a) Assistência da pessoa idosa para realizar 
com sucesso uma atividade;  
b) Capacidade para convencer verbalmente 
ou encorajar a pessoa idosa para que esta 
acredite ser capaz de desenvolver uma 
determinada atividade;  
c) Assistir na execução das AVDs e/ou 
observação da capacidade da pessoa idosa 
para as mesmas;  
d) Implementação de intervenções no sentido 
de diminuir as sensações de desconforto e/
ou tristeza da pessoa, aquando da execução 
de uma atividade (ex: a dor ou ansiedade 
relacionada com o exercício) e o aumento de 

sensações positivas (ex: a sensação de 
cumprimento associada à execução de uma 
aula de exercício) (Galik et al., 2008). 

O CR reflete-se, ainda, no ensino e 
motivação dos cuidadores formais. Estes devem 
envolver-se em atividades de cuidado, utilizando 
as interações interpessoais acima referidas 
(Resnick et al., 2006) com o objetivo de prevenir 
o declínio funcional e promover a manutenção 
de um estado ótimo de funcionalidade e AF 
(Resnick, Galik, et al., 2009). A participação em 
AF é considerada um conceito central do CR, 
constituindo um processo dinâmico no qual 
surgem oportunidades de excelência para 
promover as funções das PIs, tendo por base as 
potencialidades remanescentes das mesmas 
(Resnick et al., 2013). 

Segundo Resnick et al., (2012), esta 
filosofia de cuidado pode ser implementada com 
todas as PIs, independentemente do contexto 
de cuidado (ex: residência geriátrica, lares, 
hospitais, entre outros). O seu principal objetivo 
é modificar as práticas profissionais que podem 
contribuir para a dependência, substituindo-as 
por intervenções centradas na reabilitação, 
recuperação e manutenção da funcionalidade e 
prática de AF, com o intuito de reafirmar e/ou 
restabelecer a independência das PIs. 

Desta forma, é essencial que o CR 
esteja patente em todas as interações e 
atividades, e que seja posto em prática no 
desenvolvimento do cuidado às PIs (ex: na 
administração terapêutica, nos tratamentos, nos 
posicionamentos, nas deslocação para a sala de 
refeições e na realização de procedimentos 
técnicos) e durante a realização das AVDs 
(Burket et al., 2013). 
 Burket et al. (2013) referem que nos 

lares, os/as enfermeiros/as e os/as assistentes 
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operacionais dedicam a maioria do seu tempo 
no cuidado das PIs, pelo que, devem utilizar 
d i v e r s a s t é c n i c a s i n e r e n t e s a o C R , 
nomeadamente: 

▪ Técnica do cuidar mão sobre mão 
(segurar a mão da pessoa idosa, 
proporc ionando- lhe ampl i tude de 
movimento nos cuidados prestados); 

▪ Sobreposição das mãos durante o 
banho, no sentido de encorajar os 
movimentos passivos; 

▪ Incentivar a deambulação para a casa de 
banho e a transferência para cadeira, em 
vez de providenciar-lhe uma arrastadeira 
ou urinol;  

▪ Incentivar a pessoa idosa a caminhar 
para o refeitório, casa de banho, sala de 
convívio e gabinete de enfermagem; 

▪ Encorajar a pessoa idosa a deslocar-se a 
pé (com ou sem produtos de apoio), ao 
invés de, deslocar-se de cadeira de 
rodas; 

▪ Realizar uma aula de exercício físico 
diariamente;  !
A implementação do cuidado restaurativo 

implica um abordagem multifatorial, que envolve 
todos os intervenientes das instituições. Fechine 
e Trompieri (2012) destacam que este processo 
é fortemente influenciado: pelas pessoas idosas, 
as quais se subavaliam no que concerne à sua 
capacidade funcional, pela motivação e pelos 
cuidadores (in)formais, os quais se revelam 
cépticos relativamente aos benefícios desta 
filosofia de cuidado. Resnick et al. (2012) refere 
que o MES constitui um referencial de análise 
determinante para examinar as barreiras à 
implementação do CR, sendo estas agrupadas 
em: inerentes às pessoas idosas, relacionadas 

com os cuidadores (in)formais, com os factores 
ambientais e com as políticas institucionais. 
Seguidamente, apresentar-se-á cada uma 
des tas bar re i ras de uma fo rma ma is 
pormenorizada.  !

a) Barreiras inerentes à pessoa idosa  
▪ Indisposição geral para consentir ou 

participar em AF; 

▪ Expetativa de que os profissionais 
têm o dever de total i cuidar deles, 
i ndependen temente das suas 
potencialidades físicas; 

▪ Crença persistente de que o repouso 
no lei to proporciona-lhes uma 
recuperação mais rápida;  

▪ Respostas aos sintomas e condições 
médicas (ex: dor, depressão, fadiga, 
astenia, dispneia); 

▪ Doenças e condições relacionadas 
com a idade (demência e declínio 
sensorial);  

▪ Vergonha associada ao medo de 
fracasso; 

▪ Desconforto na realização das AVDs; 

▪ Reações adversas da medicação 
( ex: náuseas, tontura);  
(Burket et al., 2013; Resnick, Galik, 
et al., 2009). 

!
b) Barreiras relacionadas com os 

cuidadores formais (ex: enfermeiros/
as, assistentes operacionais) 
▪ Tempo insuficiente; 

▪ Medo do desequilibro e instabilidade 
postural da pessoa idosa; 

▪ Medo de provocar queda ou lesão; 

▪ Recusa da família; 

▪ Falta de profissionais;  
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▪ Falta de produtos de apoio (ex: 
andarilhos, bengalas); 

▪ Falta de conhecimento e formação; 

▪ Apoio e reconhecimento inadequado; 

▪ Desorganização do cuidado; 

▪ Crença de que não há benefícios na 
aplicação do CR; 

▪ Pressuposto de que, se a pessoa 
idosa teve uma alteração positiva ao 
nível de uma função, o CR deixa de 
ser necessário; 

▪ Falta de comunicação entre os 
profissionais; 

▪ Idadismo em relação à pessoa idosa; 

▪ Crenças erróneas sobre a velhice 
( e x : d e p e n d ê n c i a , s o l i d ã o , 
incapacidade); 

▪ Preocupação com a carga de 
trabalho; 

▪ Rotatividade dos profissionais; 

▪ Contenção económica; 

▪ Filosofia institucional contraditória; 
(Burket et al., 2013; Resnick et al., 
2013; Resnick, Galik, Gruber-Baldini, 
& Zimmerman, 2011). !

c) Barreiras relacionadas com os 
cuidadores informais (ex: família, 
amigos) 
Atualmente, ainda é notório em várias 

instituições, uma tendência para os profissionais 
desenvolverem cuidados desnecessários à 
pessoa idosa (cuidados esses para os quais têm 
potencial funcional). A justificação para a adoção 
deste comportamento atribui-se à falta de tempo 
dos profissionais para que a pessoa idosa 
complete estas tarefas de forma independente 
e, também pelo facto de que as famílias 
apresentarem determinadas expetativas 

relativamente ao cuidado dos profissionais, 
exigindo que estes cumpram todas as 
intervenções atempadamente (Resnick, Galik, et 
al., 2009). Deste modo, alguns familiares: 

▪ Desconhecem os benefícios do 
cuidado restaurativo; 

▪ F o c a l i z a m - s e e m o u t r a s 
necessidades do seu familiar (ex: 
privacidade, alimentação, fadiga); 

▪ Medo das quedas e de lesões 
subjacentes (Resnick et al., 2012) !

d) Barreiras ambientais 
Ambientes promotores da funcionalidade e 

da AF podem prevenir o declínio funcional e 
capacitar as pessoas idosas para atingirem o 
seu nível máximo de funcionalidade e de bem-
estar. Importa ainda considerar, a adaptação 
entre a pessoa e o ambiente em que vive. Este 
processo é dinâmico e interativo e deve ter 
como objetivos: otimizar a funcionalidade das 
PIs incentivando-as e envolvendo-as ativamente 

no seu cuidado. Alguns exemplos da forma 

como o ambiente influencia positivamente a 
implementação do CR incluem: 

▪ Portas de acesso que consigam utilizar 
de forma independente; 

▪ Tamanho adequado dos corredores e 
portas para permitir a mobilidade; 

▪ Superfícies lisas e macias; 

▪ Um corrimão de apoio ao longo dos 
corredores; 

▪ Disposição de cadeiras ou bancos em 
lugares estratégicos para possibilitar 
breves períodos de repouso durante a 
marcha (Resnick, Galik, et al., 2009). 

Esta barreira insere-se no ponto três das 
estratégias de recomendação de intervenção, 

do Plano Nacional para a Saúde das Pessoas 
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Idosas, as quais aludem para a promoção e 
desenvolvimento de ambientes capacitadores e 
amigos das pessoas idosas (Direcção-Geral da 
Saúde, 2004).  !

e) Barreiras relativas às polít icas 
institucionais 
As políticas institucionais ou nacionais 

consideradas inapropriadas podem constituir 
barreiras à promoção da funcionalidade das PIs. 
Dentre estas barreiras destaca-se a rigidez das 
instituições relativamente ao acesso ao exterior, 
o que diminui as oportunidades de praticar AF 
agradável, tais como, as caminhadas (Resnick, 
Galik, et al., 2009). 

Com a finalidade de superar algumas 
destas barreiras, considera-se pertinente que 
durante a implementação do CR numa 
instituição, seja incentivado o trabalho, a 
colaboração e comunicação interdisciplinar, de 
forma a adquirir um conhecimento integral da 
pessoa idosa e das atividades que a mesma 
pode ou não realizar. É igualmente necessário, 
que sejam elaboradas sessões de educação/
formação adicionais sobre os benefícios do CR 
e que se utilizem estratégias pessoais e 
organizacionais que permitam a aceitação e 
naturalidade das intervenções, tais como: a) o 
uso do humor; b) explicar à pessoa idosa os 
benefícios deste cuidado (ex: diminuição das 
parestesias nos membros inferiores); c) dar 
tempo suficiente à pessoa idosa para a 
realização das atividades; d) ser persistente; e) 
fornecer indicações simples; f) incentivar através 
do reforço positivo; e g) parabenizar pelas 
metas alcançadas. O uso das técnicas acima 
descritas é referido como imprescindível para o 
sucesso dos profissionais no desenvolvimento 
do cuidado restaurativo (Resnick et al., 2011). 

Estudos clínicos aleatorizados controlados 
demonstraram que a implementação do CR 
proporcionou: a) a manutenção ou melhoria no 
desempenho das AVDs e a participação por 
períodos mais prolongados nas AF (Galik et al., 
2008; Pretzer-Aboff et al., 2011; Resnick et al., 
2011; Resnick, Gruber-Baldini, et al., 2009), e b) 
uma gestão do tempo de cuidado mais eficaz e 
eficiente, uma vez que os profissionais não 
precisam de realizar as atividades das pessoas 
independentes (Resnick, Galik, et al., 2009; 
Resnick et al., 2006). Os dados apresentados 
corroboram a teoria de que a implementação 
desta filosofia não aumenta o risco de queda ou 
outros eventos adversos decorrentes da sua 
aplicação (Gruber-Baldini, Resnick, Hebel, 
Galik, & Zimmerman, 2011). A literatura 
evidenciou, ainda, que a utilização do CR pode 
diminuir o recurso ao serviço de urgência devido 
a problemas agudos, nomeadamente, infeções 
e delirium (Gruber-Baldini et al., 2011; Pretzer-
Aboff et al., 2011; Resnick et al., 2011). !
Conclusão 

Otimizar a funcionalidade das pessoas 
idosas constitui um aspeto essencial para a 
promoção do envelhecimento ativo. A motivação 
e a persistência são fatores fundamentais a 
desenvolver para que a pessoa idosa participe 
em AF, principalmente após um evento 
incapacitante. 

O CR possibilita uma “economia de 
t empo ” , i s t o é , nas i ns t i t u i ções que 
implemenram esta f i losofia de cuidado 
apresentaram uma melhoria significativa na sua 
funcionalidade das PIs (Burket et al., 2013). 
Perante estes resultados, os profissionais 
reportaram sentir-se mais confiantes com a 

implementação deste cuidado, passando este a 
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ser parte integrante no planeamento do cuidado 
às PIs. Segundo Resnick, Galik, et al. (2009), 
estas mudanças podem contribuir para que os 
profissionais tenham um papel ativo na 
implementação de mudanças no ambiente no 
qual desenvolvem o cuidado, bem como, na 
participação em políticas institucionais que 
sejam “mais amigas das pessoas idosas”. 

As PIs cuidadas com base no CR 
reportaram uma avaliação positiva, evidenciada 
pela manutenção ou melhoria da sua atividade 
física, mobilidade, equilíbrio e força muscular, 
funcionalidade, resiliência, autonomia, qualidade 
de vida e menos medo de cair (Resnick, Galik, 
et al., 2009). 
 Resnick et al. (2013) aludem que a 
implementação do CR é seguro para as 
pessoas idosas, promove a mobilidade, previne 
o declínio funcional em pelo menos uma AVD e 
diminui a probabilidade de reinternamento 
hospitalar após a alta. 

No entanto, existem ainda algumas 
estratégias a melhorar, entre as quais se 
destacam: 

▪ P l a n e a r e e s t a b e l e c e r p r á t i c a s 
adequadas à realidade para que seja 
possível implementar e desenvolver o CR 
com sucesso; 

▪ Descrever de forma clara e objetiva os 
resultados obtidos, para que possam ser 
estabelecidos objetivos precisos; 

▪ Ensinar os cuidadores (ex: enfermeiros/
as, colaboradores) sobre como podem 
intervir na promoção da funcionalidade 
(técnicas úteis) e estratégias a utilizar 
com o intuito de promover a adesão das 
p e s s o a s i d o s a s , s u b l i n h a d o a 
importância de manter as atividades 
restaurativas independentemente da 

evolução funcional (Resnick, Galik, et al., 
2009).  

As intervenções centradas na autoeficácia e 
motivação devem ser consideradas como foco 
primordial para a obtenção dos objetivos 
subjacentes ao CR. Os profissionais devem 
manter uma atitude positiva, reforçar e otimizar 
o potencial funcional e a participação em AF. Por 
último, as intervenções e atividades deverão ser 
planeadas e implementadas em equipa, 
incluindo as pessoas idosas e cuidadores 
informais/família. Esta integração é crucial para 
o empoderamento das PIs e participação ativa 
em todos os domínios da sua vida. !
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ABSTRACT   !
Objective: To analyze and compare the level of functional fitness in sedentary elderly and physically 
active as a health behavior. Methods: The sample consists of 62 seniors, 42 female and 20 male 
genders. Data collection was conducted through a questionnaire about the level of physical activity and 
was applied the battery AAHPERD tests. Results: In the coordination test, the sedentary and physically 
active had an M = 85, in the Test Force upper limb an M = 24, in Agility Test and balance an M = 89, in 
Test Flexibility an M = 89, and finally the Test General Aerobic Resistance had an M = 23. Conclusions: 
As it was found that physically active elderly had favorable motor tasks once compared with sedentary 
on tests of coordination and Agility / Balance and lower values in the tests was more demanding physical 
test of upper limb strength, and aerobic endurance overall. !
Keywords: Active Aging, Physical Exercise, Battery Testing, Health Behavior  !
RESUMO  

!
Objetivo: Analisar e comparar o nível de aptidão funcional em idosos sedentários e fisicamente ativos 
como um comportamento de saúde. Metodologia: A amostra é constituída por 62 idosos, 42 do sexo 
feminino e 20 do sexo masculino. A colheita de dados foi realizada através de um questionário sobre o 
nível de atividade física e foi aplicada a bateria de testes AAHPERD. Resultados: No teste de 
coordenação, os sedentários e fisicamente ativos tiveram um M = 85, no Teste de Força do membro 
superior um M = 24, no teste de agilidade e equilíbrio um M = 89, no Teste de Flexibilidade um M = 89, 
e finalmente no teste de resistência aeróbia geral um M = 23 Conclusões:Tendo-se verificado que 
idosos fisicamente ativos tiveram tarefas motoras favoráveis, quando comparados comparados com os 
sedentários em testes de coordenação e agilidade / equilíbrio e valores mais baixos nos testes físicos 
mais exigentes, de força do membro superior e aeróbico resistência no geral. 

!
Palavras-chave: envelhecimento activo, exercício físico, bateria de testes, Comportamento de Saúde 
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Introduction 
To maintain everyday activities, it is 

important for the elderly to stay with the best 
fitness (Physical Activity) possible. The reduction 
of the PA and functional is related to aging per 
se, but primarily with inactivity characteristic of 
this age group older. For the elderly population, 
maintaining an active physical activity enough to 
tackle everyday tasks without fatigue seems to 
play a decisive role in the perception of a good 
Quality Of Life (Spirduso et al., 2005). Such PA 
seems to be considered as a way to enhance 
the QOL of the elderly, since their level of 
functional independence and QOL is dependent 
on its ability to remain autonomous in different 
activities of daily living (DLA). 

Shephard (2002) states the definition is 
con t rove rs i a l que ag ing and e lde r l y, 
gerontologists recognize 3 categories of elderly: 
new, old and very average. The new are 
between 65 and 75 years, average between 75 
and 85 and older above 85, being more 
dependent and presenting more physical 
disabilities.  

The aging process seems to affect multiple 
organs with different intensities. On the other 
hand, the aging of an organ or system may 
negatively influence the function of another 
organ, accelerating its degeneration and 
consequently the biomechanical effect disuse or 
negative. Spirduso et al (2005) argue que it is 
difficult to distinguish que whether it is the effects 
of aging on the physiological function as a result 
of lack of physical condition or disease. 
Regular physical activity contributes to an 
improved emotional state, self-concept, self-
esteem, to a decrease in stress levels of anxiety 
and depression and provides the experience of 
pleasurable moments. Exercise when adapted to 
the needs and possibilities of each individual, is 

crucial in the prevention of cardiovascular 
disease, addiction and loneliness of the elderly. 
The practice of physical exercise, and avoiding 
idleness, contributes significantly to the 
maintenance of physical fitness in the elderly, it 
can start to perform activities que no longer 
Performed, and may even become an 
independent person. !
Literature  

It is believed that physical activity programs 
for this age group are essential for presenting a 
set of benefits at physiological, social and 
psychological, to improve the wellbeing and 
quality of life of the subject. Increasingly these 
programs are an option right, and therefore, with 
more fans (Cardoso, 2002). According to 
Carvalho (2003), it is important to note that 
physical activity in relation to body composition 
is an important factor in weight control, as it 
increases caloric expenditure and helps maintain 

or increase lean body mass. Some studies 

have reported on the one hand, and decreases 

fat mass, on the other, increasing muscle mass, 
by regular physical activity in elderly people, 
regardless of gender. However, it should be 
noted que physical activity does not act 
individually, and there is a need to control food, 
especially for the age group we studied since the 
basal metabolism decreases with age (Spirduso, 
1995). 

Spirduso et al (2005) argue que it is difficult 
to distinguish que whether it is the effects of 
aging on the physiological function as a result of 
the absence of disease or physical condition. 

Given these definitions of aging, it is concluded 

que aged, is one that is 60 years or more, 
having passed through the physiological process 

of growth and development, the target of 
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biological changes, psychological and social 
changes resulting from genetic factors, lifestyle, 
chronic imbalances and gradual. Despite the 
conceptual view is not completely understood, at 
all settings of aging is present the concept of 
functional changes associated with the life time 
and disuse. Thus, all suggest the last aspect 
(disused) plays a decisive role in the aging 
process. 

In the same way que different definitions of 
aging arise also there are several theories about 
the aging process. The theories of aging can be 
divided into two main groups: the genetic 
theories (considering que genes in the aging 
process), and the stochastic theory (which in the 
loss of functionality que accompanies the aging 
phenomenon is caused by random accumulation 
injuries associated with the environmental action 
in vital molecules, causing a progressive 
physiological decline). Neither group of theories 
fully explain the aging process, however, any 
theory may be discarded. These biological 
theories of aging have those aspects in 
common: progressive loss of functionality with 
the consequent increase in susceptibility and 
disease incidence, and the increased likelihood 
of death. Thus, it passe important to understand 
the main effects of aging on various components 
of fitness, anthropometric level, sensory organs 
(skin, eyes and ears) in endocrine, renal-urinary 
system and respiratory system in the 
gastrointestinal tract, the musculoskeletal 
system , the cardiovascular system, the immune 
system and the central nervous system Matsudo 
and Matsudo (1997), Spirduso (2005). According 
to Balcony and Freitas (1998), the process of 
aging and the prevalence of chronic diseases 
lead to physical weakness of the elderly causing 
him pain and functional disability, on the other 

hand Sardinha (1999) tells us que this 
degenerative process of aging can be mitigated 
through physical activity. Indeed many authors 
assert the existence of a connection between 
physical exercise and the benefits to health and 
well - being of the elderly. The literature supports 
the idea que physical activity can improve 
mental functions, social and physical in old age. 
For this purpose is fully achieved, the exercise 
programs should be directed to improving the 
physical capacity of the individual, seeking to 
maximize the social contact of the subjects and 
reduce the psychological problems of this 
population group, such as anxiety and 
depression. Several authors reinforce this idea 
by stating que regular physical activity can 
attenuate the process of progressive loss of 
physical abilities of the elderly, helping you to 
maintain your daily activities independently to 
the possible. 

Regular physical activity contributes to an 
improved emotional state, self-concept, self-
esteem, to a decrease in stress levels of anxiety 

and depression and provides the experience of 

pleasurable moments. Exercise when adapted to 
the needs and possibilities of each individual, is 
crucial in the prevention of cardiovascular 
disease, addiction and loneliness of the elderly. 
The practice of physical exercise, and avoiding 
idleness, contributes significantly to the 
maintenance of physical fitness in the elderly, it 
can start to perform activities that no longer 
performed, and may even become an 
independent person. Several studies report that 
programs of physical activity increase the 
duration of life, it is believed that these 
improvements may result on physical capacity 

and quality of life for seniors are eligible for a 

better use of his days, after withdrawal of the 

Página 52 

                                                                                                                                                                                            !!

JOURNAL OF AGING AND INOVATION 
(EM LINHA) ISSN: 2182-696X / (IMPRESSO) ISSN: 2182-6951	 Volume 3. Edição 2                                                                             



occupation. The author points to principles and 
recommendations of the programs will be 
performing moderate activities, unlike the 
intense activities systematically during short 
team. The physical activity programs very hard 
and undiversified, are not recommended 
because they can generate the monotony and 
lead to the abandonment of programs. From 
what has been explained above we can 
conclude that physical activity does not prevent 
the indiv idual acts, but makes for an 
independent and healthy lifestyle, improving 
functional capacity and quality of life of the 
individual. 

The concept of active aging, created by 
the World Health Organization (WHO) in 1997 is 
based on the principle of allowing the elderly to 
remain integrated and motivated in working and 
social l i fe (WHO, 2002). At the World 
Conference on Ageing (WHO, 2002) for the first 
decade of this century, defines active aging as a 
process of optimizing opportunities for health, 
participation and security in order to increase the 
QOL (Quality Of Life) during aging. The word 
"active" refers to continuing participation in 
social, economic, cultural, spiritual and civil, and 
not just the ability to be physically active or to be 
part of the workforce (WHO, 2002). The scope of 
the definition of active aging, above, by WHO, 
the virtuality has multiple aspects and 
determinants considered. However, such 
coverage may be lost in the more usual 
appropriations of the term, that the issues 
circumscribe the exercise or prolongation of 
productive activities and does not take into 
account other social dynamics. Active aging 
applies to both Individuals and population 
groups and allows people to realize potential to 
achieve their wellbeing, social and mental health 

throughout the life course. Which will require 
people to participate in the company's shares 
that is integrated, so that it meets their needs, 
desires and triggers when needed protection, 
security and care (WHO, 2002). 
Since one of the objectives of this study is to 
evaluate the functional capacity, Could not fail to 
highlight the role and function of the PA and its 
relevance to the QOL of the elderly. Barbanti 
(1990) presents several definitions of PA 
mentioned by several authors: 
- The ability to perform daily tasks with vigor and 
alertness, without undue fatigue and with ample 
energy to enjoy the occupations of leisure time 
and to meet unforeseen emergenc ies 
(President's Council for Physical Fitness and 
Sports in the United States, 1971); 
- It is the ability to endure, to keep, to withstand 
stress, to persist in difficult circumstances where 
a person untrained give up. 
- It is a dynamic state of energy and vitality que 
allows each to not only perform everyday tasks, 

occupations of active leisure time and meet 

unforeseen emergencies without excessive 
fatigue, but also helps prevent hypokinetic 
diseases, they run at the peak intellectual ability 
and feeling the joy of living.  
- Ability to perform daily activities with vigor and 
demonstration of traits and capacities associated 
with low risk of premature development of 
hypokinetic diseases Patel (1988); Mazo (2008) 
states that PA is a set of characteristics 
possessed or acquired by the individual related 
to the ability to perform physical activities. Riki 
and Jones (1999) to conceptualize the PA 
physiological capacity and / or physical ability to 

perform activities of daily living safely and 

independently, without revealing fatigue. The PA 

is the opposite of being fatigued with ordinary 
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effort, lack of energy to carry out life's activities 
with enthusiasm. On the other hand, states que 
it is not as easy to measure readiness, vigor, 
fatigue, joy, appreciation, it is necessary to 
identify components that can be measured and 
developed separately from each other. Thus, 
according to the author, there are more 
components of the PA associated health 
(cardiorespiratory endurance, body composition, 
flexibility, muscular strength and endurance) and 
others more associated with sports skills (agility, 
balance, speed, power, coordination and 
reaction team). 
The aging process is associated with the 
development of various diseases, which can be 
ameliorated by physical activity. However, when 
this activity is performed improperly, exceeding 
the capacity of the practitioner can bring risks. 
This inadequacy is mainly observed when the 
practice is done without guidance. The protocols 
of physical condition were developed and 
validated for young, so in certain terms is 
inadequacy when one wants to study the 
physical condition of the elderly. Any exercise 
program for seniors should be preceded by the 
evaluation of the physical condition of the elderly 
is intended whom it is, and should have the 
primary objectives to improve the physical 
capacity of individuals as well as enhancing their 
social contact. The exercise program for seniors 
must have medical supervision in order to be 
built appropriately to individuals and which is 
intended to fulfill two main objectives: to improve 
the quality of life and promote health in the 
elderly. Also it will be important to note the 
existence of several studies que warn of a 
significant difference in fitness among elderly 
males and females. This difference in physical 
fitness has been explained in various ways. 

Some authors argue que it is predominantly 
nutritional reasons that determine the more 
pronounced loss of fitness in women, others 
argue que it is the highest average life 
expectancy and greater predisposition to chronic 
disease causes que older women exhibit worse 
performance in terms of physical fitness. The 
physical assessment of the elderly should have 
the following components: cardiorespiratory 
fitness, agility / dynamic balance, flexibility and 
muscle strength (American Alliance for Health, 
Physical Education, Recreation and Dance, 
1980), and can be evaluated according to the 
test battery developed in 2001 by Rikli and 
Jones, and titled "Functional Fitness Test". 
Components o f Phys ica l F i tness are : 
Morphological, Cardio-respiratory, muscular and 
articulate the. In order to improve the physical 
fitness morphological work is needed on the 
physical qualities fat percentage and body fat 
distribution. To improve the Physical Fitness 
Cardiorespiratory must focus on Quality Physical 

named Aerobic Power. Already improvement of 

Physical Fitness Muscle involves work on the 
Physical Qualities called Muscular Strength and 
Endurance. The Physical Fitness Articulate 
needs work on the Physical Quality called 
Flexibility to be improved. Furthermore, the 
fitness program is also necessary to add other 
exercises to develop physical skills such as 
balance, coordination, agility, speed, and power 
and reaction team. 

Mazo (2008) states the concept of PA is 
often confused with the FPA and exercise. 
However, according to the same author, the PA 

is the understood any voluntary movement 

produced by muscles which leads to an energy 

expenditure. The energy expenditure is the 

understood the amount of muscle mass 
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involved, the intensity, duration and frequency of 
muscle contractions. Physical Exercise (PE) is a 
subcategory of PA that is planned, structured 
and repetitive, with the aim to improve or 
maintain one or more components of physical 
fitness. Mazo (2008) adds that there are different 
exercise intensities: light, moderate and 
vigorous. According to the model Caspersen et 
al. (1985), PA and exercise can be classified the 
behaviors, however, the FPA can be classified 
the performance, the ability to achieve certain 
performance criteria. In short, the PA is 
characterized as a broad concept that 
encompasses the performance of day-to-day 
activities such as housework, walking or cycling 
the transportation, gardening, etc. Through 
which the elderly expends energy. The exercise 
fitness is a form of PA performed with the 
specific purpose of maintaining or increasing 
physical condition or health (Shephard, 2004). 
Because individuals now live longer, it is 
essential to determine the degree and 
mechanisms by which PA and exercise can 
improve health, functional capacity, QOL and 
independence of this population. Regular 
practice on EF programs, provides significant 
benefits for people of all ages, whether physical, 
psychological social and cultural, including 
individuals with specific l imitations and 
disabilities (WHO, 1996). Authors such as ACSM 
(2006), and Rikli and Jones (2001) state that 
although aging is inevitable and change the 
physical and functional performance, the rate 
and magnitude of decline in physiological 
function, Can be prevented or reduced, to 
increase or maintain active a lifestyle as it is 
possible at any age, even in individuals with 
health problems and functional improve the life 
quality through PA. Thus, even if it prolongs the 

lifetime of at least Increases the team of youth, 
providing better health in the next stages of life 
and contributes to retrieve interdependent 
certain bodily functions. The WHO (1996), has 
important benefits of having PA / EF in elderly 
individuals, manifested mainly at three levels: 
physiological, psychological and social. !
Material and Methods 
General and Specific Objectives: 
General Objective 
To understand and highlight the importance of 
physical activity in the elderly as a health 
behavior.  
Specific Objective: Verify and compare levels 
of functional fitness in elderly sedentary and 
physically active, through the application of test 
batteries. 
Sample 
The sample is located in the center of 42 elderly 
Welfare Zone in Torres Novas. Of these 42 
seniors, 15 are considered sedentary, and 27 
are physically active. Also belong to this sample 

o f 20 e l de r l y Da i l y Home Cen t re o f 

Entroncamento. Of these 20 seniors, 5 and 15 
are sedentary are physically active. The full 
sample comprised of 62 elderly, 20 sedentary 
and 42 physically active. This full sample has 
aged 55 years to 96 years. 
Methodology 
We used a battery of tests AAHPERD (American 
Alliance for Health, Physical Education, 
Recreation and Dance) which contained the 
following percentiles: “0-19, Authors as Neto 
(2001, pg. 3) claim "that according to the 
Centers for Disease Control / American College 
of Sports Medicine (CDC / ACSM, 1995) the new 
paradigm of physical activity for health 

promotion recommends that individuals should 
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perform physical activity moderate intensity 

for at least 30 minutes per day, most days of  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

the week, preferably all, continuous and 

cumulative. " 

!
!
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In relation to the table 2, it is found 

that sedentary elderly had lower values than 

the physically active elderly. There were 9 

sedentary elderly who were classified as 

"regular", 9 as "good" and only one old is 

that achieved the "very good", with only an 

elderly classified as "weak". 

Compared to physically active, 13 

were considered elderly as "regular", 28 as 

"good" and a senior as "very good." By this, 

they have a better performance than the 

sedentary elderly. Having a total of 1 aged 

with a "weak" performance, with a 22 

"regular" performance, 37 with a "good" 

performance "and 2 with a performance" 

very good. “ 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

With table 3, it appears that the 20 

sedentary elderly do not practice any kind of 

physical activity. Regarding the elderly 

physically active, 34% practice gymnastics, 

2% practice walk, 4% practice gym with 

walking, 2 practice gymnastics along with 

walking. Gymnastics is the most frequent 

activity and more performed at the institution 

that seniors attend. As shown in the table 4, 

presents weaker values in tests of strength 

and resistance because they are tests that 

have a high physical demand. However, it is 

s u g g e s t e d t h a t i n g r o u p s w i t h 

heterogeneous characteristics are applied 

testing battery AAHPERD, because they 

presented the best correlation coefficients 

(ICC), especially with regard to tests 

Coordination, Agility and Balance and Test 

Flexibility. 

!
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In another study by Gobbi, S. (1980), the 

findings demonstrate that the test results for 
each component of functional fitness varied 
within the limits of the ranges of percentiles 
calculated and adopted for ratings. Scores 
greater than 14.5 or less than 10.1 seconds for 
coordination; smaller than 17 or larger than 25 
repetitions for strength, smaller than 49 or larger 
than 71 cm for flexibility; greater than 28.9 or 
less than 22.7 seconds for agility and dynamic 
balance, and greater than 601 or less than 504/2 
for aerobic capacity were classified as very weak 
or very good, respectively. Likewise, the sum of 
the percentages of all five tests less than 100 or 
greater than 399 was classified as functional 
ability or overall very good very weak, 
respectively. The development of normative 
va lues can serve as a re fe rence fo r 
professionals so they can better assess, advise 
and prescribe physical activity.  

In a study by Bertoldo, T. (2007) the 
findings show that were used as cutoff points, 
the percentiles 20, 40, 60 and 80 to generate the 
ratings: very weak, weak, fair, good and very 
good, respectively. The test results for each 
component of functional fitness varied within the  

!!!!!!!!!!!!!
limits of the ranges of percentiles calculated and 
adopted for ratings. Scores greater than 14.5 or 
less than 10.1 seconds for coordination; smaller 
than 17 or larger than 25 repetitions for strength, 
smaller than 49 or larger than 71 cm for 
flexibility; greater than 28.9 or less than 22.7 
seconds for agility and dynamic balance, and 
greater than 601 or less than 504/2 for aerobic 
capacity were classified as very weak or very 
good, respectively. Likewise, the sum of the 
percentages of all five tests less than 100 or 
greater than 399 was classified as functional 
ability or overall very good very weak, 
respectively. The development of normative 
va lues can serve as a re fe rence fo r 
professionals so they can better assess, advise 
and prescribe physical activity.  

In another study by Gonçalves, L. (2010), 
the aim of the study was to explore the 
relationship between physical fitness and 
functional capacity of residents in long-stay 
institutions for low-income seniors. Evaluation 
was performed in six institutions in three regions 
of the country. Sample consisted of 78 elderly, 

with a mean age of 77.4 years (SD = 7.9). The 

phys ica l f i tness assessment app ly ing 
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AAHPERD tests adapted for institutionalized 
elderly, and functional capacity by Katz scale, 
found that physical f i tness in i ts f ive 
components, on average was regular on 
flexibility, coordination, agility and aerobic 
endurance was good in the component strength. 
The results show that the greater the degree of 
dependence of the institutionalized elderly is 
lower strength and result in GFFI, and the better 
coordination and agility is better is the level of 
independence to carry out activities of daily 
living. The implications are to contribute to the 
appropriate exercise programs to maintain and / 
or restore functionality. !
Conclusions 

The demand for an improvement in the quality 
of life of elderly people is a very pertinent 
question in today's society and that has led to 
the realization of many studies in this area.  
Today we can see that the percentage of 
institutions that have class physical activity 
targeted to the elderly is quite large, however, 
we note that it is relatively low, the number of 
teachers qualified to conduct these classes. And 
so, in most cases the purpose of the existence 
of the class of physical activity is not fulfilled. 
Wanting to know, in the most thorough possible, 
the physical fitness of institutionalized elderly 
practitioners of physical activity, performing a 
quantitative assessment, we tried to enjoy the 
elderly in situations of practical lesson.  After the 
presentation and discussion of the results, we 
can say that the main objective of this study was 
achieved, through it we can characterize the 
functional fitness of this population.  You can 
now take their primary conclusions, highlighting 
the limitations of the study and indicate some 
suggestions for future work in the air.  In an 

attempt to prove the number one issue (the 
differences with respect to basic motor skills) 
check that all skills showed an improvement with 
the exception of the variable which includes 
speed, agility and dynamic balance, we note that 
the variables Lower strength , Superior Strength 
and Speed, Agility and Dynamic Equilibrium 
statistics differ significantly. Regarding the 
comparison between the basic motor skills and 
age groups, we can see that all capacities are 
decreasing as age increases, although it was in 
the age group of elderly people over 75 years, 
we have obtained the best results in all 
components physical, with the exception of 
speed, agility and dynamic balance, and also 
noted that it was at this age that we obtained 
more significant differences.  With regard to the 
issues set out who wanted to know if there was 
a relationship between changes in basic motor 
skills due to the weekly, we note that the elderly 
who practice only twice a week outperforming 
the elderly who practice three times a week in all 
capacities studied, with the exception of 
categories of flexibility. It is noteworthy that was 
precisely the group attending classes only twice 
a week obtained the largest number of 
statistically significant differences. We can see 
that , a f ter observ ing the resul ts , and 
subsequently the implementation of the 
descriptive statistics, we find that all values 
decreased in speed, agility and dynamic 
balance. These values may be due to the fact 
that this test was the last to be applied, with the 
elderly to show some fatigue. For all this, it 
seems able to say with certainty that the 
research was conducted within the parameters 
very acceptable from the point of view of what it 

was intended to accomplish, allowing us to say, 

with certainty, that physical activity helps 
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improve of basic motor skills providing an 
improved quality of life for seniors. !
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RESUMO 

A identificação precoce de infeção numa ferida complexa, quer seja local, do compartimento superficial 
ou profundo, quer seja sistémica, permite aplicar a intervenção antimicrobiana adequada. O diagnóstico de 
infeção deve ser baseado nos sinais clínicos visíveis no leito da ferida, nas estruturas mais profundas e na pele 
circundante. O recurso às culturas microbiológicas não deve ser a primeira escolha.  !

PALAVRAS-PASSE - Sinais clínicos, infeção local do compartimento superficial e profundo, infeção 
sistémica, tratamento dirigido. !!!!!!

ABSTRACT 
The early identification of a complex wound infection, whether it is local, superficial or deep compartment, 

or even systemic, allows the selection of an appropriate antimicrobial intervention. The diagnosis of infection 
should be based on clinical signs seen in the wound bed, as in the deepest structures and in the surrounding skin. 
The use of microbiological cultures should not be the first choice. !

KEY WORDS - Clinical signs, local infection of the superficial and deep compartment, systemic infection, 
selective treatment. !
!
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Introdução 
A infeção em feridas é um tema atual por 

d i fe ren tes mot i vos : pe lo aumento da 
prevalência, pela gravidade das consequências 
clínicas e epidemiológicas, pela crescente 
res is tênc ia dos mic rorgan ismos, pe la 
importância do uso racional dos antibióticos e 
pela necessidade de melhorar o diagnóstico 
(MOFFAT & ÁGREDA, 2005). Atualmente, a 
infeção de uma ferida representa um desafio no 
tratamento quer se trate de feridas agudas quer 
de complexas. As complicações resultantes da 
infeção comprometem o êxito da terapêutica e 
em situações mais complexas podem levar à 
a m p u t a ç ã o o u a t é m e s m o à m o r t e 
(DISSEMOND, 2010). !

1. GENERALIDADES 
Existem vários fatores que contribuem 

para a cronicidade da ferida, sendo de realçar a 
colonização crítica e a infeção, comprometendo 
a cicatrização, prolongando a resposta 
inflamatória (DOWSETT & AYELLO, 2004, 
citados por LO et al, 2008). Se houver um 
aumento da carga biológica imposta pelas 
bactérias (também designada por carga crítica 
microbiana, ou ainda, biocarga -“bioburden”) 
haverá um aumento do risco de infeção 

(SIBBALD et al, 2007). Assim sendo, o equilíbrio 
bacteriano é imperativo no leito da ferida para 
ev i t a r a de te r i o ração da mesma , as 
comorbi l idades, de forma a garantir a 
cicatrização.  A infeção na ferida leva a uma 
resposta inflamatória prolongada, verificando-se 
u m a c o n v e r g ê n c i a d e f a g ó c i t o s e 
consequentemente a um aumento de produção 
de citoquinas pró-inflamatórias, tais como 
interleucina 1 β - IL1 β - e Factor de Necrose 
Tumoral α - TNFα -. Por sua vez, estes libertam 
enzimas proteol í t icas – proteinases - , 

mediadores inflamatórios e radicais livres. A 
acumulação destas substâncias conduz a um 
aumento extra da lesão tecidular, com 
d e s t r u i ç ã o d a m a t r i z e x t r a c e l u l a r e 
aprisionamento dos fatores de crescimento. Os 
mediadores inflamatórios provocam trombose e 
vasoconstrição, tornando o ambiente do leito da 
ferida hipóxico. Para além disso, as células 
bacterianas vão competir com as células não 
bacterianas pelo oxigénio e nutrientes, tornando 
o ambiente mais hipoxico, fomentando a 
isquémia tecidular. A amónia, que é libertada 
pela ureia, pela ação da enzima urease, é 
produzida pelas bactérias. Esta para além de 
ser citotóxica torna o ambiente altamente 
alcalino (LEVEEN et al, 1973; THOMAS, 1990). 
Tendo em conta, que uma ferida pode estar 
infetada com 4 ou mais estirpes diferentes de 
bactérias, a cicatrização pode ficar claramente 
comprometida (TRENGROVE et al, 1996).  
Deste modo, este ambiente torna-se propício ao 
desenvolvimento bacteriano, o que leva a um 
ciclo vicioso, formando-se carga celular, ou seja, 
as células encontram-se vivas, mas não 
funcionais (BARANOSKI & AYELLO, 2006).  

Em suma, havendo um estimulo pró-
inflamatório sistemático, contínuo, de aumento 
de carga bacteriana, há consequentemente uma 
resposta inflamatória prolongada, ficando a 
ferida presa nesta fase - ciclo vicioso da 
cicatrização – Circulo de Cullen. Mesmo, que a 
causa de cronicidade inicial não seja a biocarga 
elevada, e for um dos outros fatores, como 
sejam os corpos estranhos, a isquémia e trauma 
repetido, as feridas complexas apresentam uma 
e l e v a d a p r o b a b i l i d a d e d e i n f e t a r e m , 
precisamente porque foram despoletadas as 
disfunções celulares e moleculares do ciclo 
vicioso da cicatrização, caraterizada por uma 
fase inflamatória prolongada e senescente. 
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!
2.INDICADORES CLINICOS DE 
INFEÇÃO 

Existe infeção local superficial? É 

necessário a administração de 

antibiótico? 

O método mais prático de identificar o 
diagnóstico de infeção é pela pesquisa de sinais 
e sintomas de infeção, que podem ser a partir 
da observação direta do leito da ferida e da pele 
perilesional ou a partir das manifestações da 
pessoa (BARANOSKI & AYELLO, 2006). O 
diagnóstico de infeção em feridas complexas – 
ao contrário das agudas – nem sempre é fácil 
de identificar. Nas feridas complexas a infeção 
pode ser confundida com a fase inflamatória 
prolongada, isto porque os sinais de infeção são 
por vezes muito semelhantes aos da inflamação 
prolongada. Por exemplo, a cicatrização neste 

tipo de feridas habitualmente é lenta, e este 
sinal tanto está presente na fase inflamatória 
prolongada em que a causa pode não ser o 
aumento da carga bacteriana, como na infeção 
(BARANOSKI & AYELLO, 2006). 

2.1. Modelo Bicompartimental: sinais 
clínicos 

Os investigadores Sibbald e Ayello (2007, 
2009) foram os impulsionadores do Modelo 
Bicompartimental. Estes autores defendem que 
a infeção não se verifica somente nos tecidos 
profundos do leito da ferida. A infeção, também, 
pode ser superficial. Para além disso, os sinais 
clínicos da colonização crítica são sobreponíveis 
aos da infeção superficial. Assim, a infeção 
local pode ocorrer tanto nos tecidos 
profundos como nos superficiais, ou seja, 
pode afetar os compartimentos: superficial e 
profundo. 

                                                                                                                                                                                            !

Figura nº 1- Carga biológica elevada: um fator de cronicidade
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!
Os mesmos autores sugeriram uma 

interessante mnemónica de avaliação da 
infeção do leito da ferida, de forma a facilitar a 
d i s t i n ç ã o d o s s i n a i s d e i n f e ç ã o d o 
compartimento superficial do profundo. Este 
conceito apareceu em 2007 e atualizado em 
2009 (SIBBALD et al, 2011). Verificou-se esta 
necessidade de diferenciação, na medida em 
que a abordagem em termos de tratamento da 
infeção é diferente.  !

• NERDS (corresponde a cinco 
sinais) - diz respeito à infeção local 
d o s t e c i d o s s u p e r f i c i a i s 
(compartimento superficial) da 
ferida, em que o tratamento é 
tópico; 

• STONEES (corresponde a sete 
sinais) - está relacionada com a 
infeção local dos tecidos profundos 
(compartimento profundo) em 

que o tratamento é sistémico (e 
tópico) (SIBBALD et al, 2007, 
2011).  !

Para o diagnóstico de infeção ser feito é 
necessário que a ferida apresente pele menos 
três dos sinais num dos níveis. Ou seja, se a 
ferida apresentar 3 ou mais dos 5 sinais 
NERDS, está comprometido o compartimento 
superficial; se a ferida apresentar 3 ou mais 
dos 7 sinais STONEES, está comprometido o 
compartimento profundo. Se a ferida apresenta 
pelo menos dois sinais, por exemplo, exsudado 
e odor fétido, o resultado pode ser ambíguo, 
visto que, pode estar afetado o compartimento 
superficial ou o profundo ou ambos (SIBBALD et 
al, 2007). 

Compartimento superficial  !
A sobrecarga microbiana está localizada. 

Os sinais de infeção local do compartimento 
superficial resumem-se na mnemónica NERDS: 
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Figura nº 2 - Continuum contaminação-infeção local do compartimento superficial e profundo 
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• Não cicatrização da ferida (Nonhealing 
wounds);  

• Exsudado (Exsudative wounds);  
• Tecido de gRanulação friável (Red and 

bleeding wound surfasse granulation 
tissue); 

• Detritos amarelos ou tecido necrótico 
sobre a superfície da ferida (Debris 
yellow or black necrotic tissue on the 
wound surface); !!!!

•  CheiroS ou odor desagradável (Smell or 
unpleasant odor from the wound). !
A colonização crítica e/ou infeção local 

superficial podem levar a um atraso no processo 
de cicatrização, sem levar a um aumento do 
tamanho da ferida. 

O aumento do exsudado pode levar a um 
aumento do dano tecidular. O exsudado pode 
ser claro ou seroso antes que esteja instalada a 
infeção, passando a ser francamente purulento 
ou hemorrágico. O exsudado pode ser 
acompanhado pelo odor fétido devido à 
degradação causada pela presença de 
microrganismos Gram-negativos e anaeróbios. 
Podem estar presentes no leito da ferida 
pequenas áreas de necrose. O tecido de 
hipergranulação pode ser o resultado da 
interferência bacteriana levando a uma má 
qualidade no novo colagénio formado e que não 
irá apoiar a reepitelização e cicatrização. Estes 
sinais encontram-se à superfície da ferida e são 
po tenc ia lmen te t r a tados com pensos 
antimicrobianos (SIBBALD et al, 2007). 

Quando a ferida não apresenta melhoria 
na cicatrização, isto é, quando não apresenta 
uma redução do seu tamanho entre 20 a 40% 
durante duas a quatro semanas ou menos de 
30% em doze semanas, esta deve ser 
reclassificada e o plano de tratamento deve ser 
revisto. Para Sheehan citado por Sibbald et al 
(2011), as úlceras do pé diabético que 
apresentam diminuição de 50% do seu tamanho 
em doze semanas encontram-se com boa !!!!
 evolução de cicatrização (SIBBALD et al, 2007; 
2011). !

Compartimento profundo 
  
Os sinais referentes à infeção do 

compartimento profundo resumem-se na 
mnemónica STONES: 

• Aumento do tamanho da ferida (Size is 
bigger); 

• Aumento da Temperatura no leito da 
ferida (Temperature is increased); 

• Extensão da ferida até ao Osso (Os 
probe to or exposed bone); 

• Deterioração da ferida com formação de 
Novas áreas satélite (New or satellite 
areas of breakdown); 

• Exsudado (Exudate); 
• Edema/ Eritema (Erythema/ Edema); 
• CheiroS (Smell).  !

Quando a infeção do compartimento 
superficial não é controlada esta pode evoluir 
para o compartimento profundo e infeções mais 
graves como o caso da infeção dos tecidos 
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Se a ferida não cicatrizar 30% até à 4ª semana, provavelmente não acontecerá até à 12º 
semana (SIBBLAD et al, 2011).
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circundantes, podendo apresentar-se 
sob a forma de celulite, ostemielite, bacteriemia 
e sépsis.  

Tanto o exsudado como o cheiro são 
s ina is comuns, que podem ex is t i r no 
compartimento superficial como profundo, sendo 
necessário somente mais um sinal para 
podermos fazer o diagnóstico diferencial entre 
infeção do compartimento superficial ou 
profundo. Os clínicos devem decidir se a infeção 
se encontra à superfície, ou na profundidade, ou 
em ambos (SIBBALD et al, 2011). 

Um outro aspeto interessante relaciona- !!

!!

!

- se com o facto que quando há afetação 
do compartimento superficial há somente atraso 
na cicatrização, mas sem aumento do tamanho 
da ferida; e quando está comprometido o 
compartimento profundo a ferida aumenta de 
tamanho. 

Sibbald et al (2007) acrescentaram outro 
tópico às mnemónicas NERDS e STONES: 
infeção sistémica.  

Na infeção sistémica consideram os 
seguintes sinais e sintomas: febre, rigidez, 
hipotermia, hipotensão e falência multiorgânica.  !
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INFEÇÃO DO COMPARTIMENTO 
SUPERFICIAL

INFEÇÃO DO COMPARTIMENTO 
PROFUNDO

Não cicatrização da ferida Aumento do tamanho da ferida

Infeção superficial 

(Colonização crítica)

Infeção profunda Infeção sistémica

Não cicatrização Aumento do tamanho Febre

Exsudado Aumento da temperatura Rigidez

Tecido de granulação friável Exposição óssea Hipotermia

Detritos na ferida Deterioração da ferida Hipotensão

Cheiro fétido Exsudado Falência multiorgânica

Eritema e edema

Cheiro

Quadro nº 1 - Sinais e sintomas de infeção local dos compartimentos superficial e profundo 
e infeção sistémica 
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3. ABORDAGEM AO TRATAMENTO DA 
C A R G A B A C T E R I A N A E L E V A D A 
“BIOBURDEN” !

O tratamento eficaz da infeção na ferida 
complexa deve incidir sobre:  

• A otimização da resposta do 
hospedeiro; 

• A redução da carga bacteriana 
(WORLD UNION OF WOUND 
HEALING SOCIETIES, 2008).  !

Para a redução da carga bacteriana 
deve-se ter em conta: 

• Evitar uma nova contaminação ou 
contaminação cruzada:  

o Aplicar as medidas de controlo de 
infeção: 

▪ Proceder à lavagem e 
antissepsia minuciosa das 
mãos; 

▪ U s o d o s m e i o s d e 
proteção individual; 

• Conseguir uma cicatrização ótima da 
ferida - acrónimo DIM+E. 

Antes de se iniciar um tratamento com 
agentes antimicrobianos, deve-se considerar 
outras técnicas de gestão da ferida, pois podem 
ter um impacto importante sobre a carga 
bacteriana, como seja o desbridamento de 
t e c i d o n e c r ó t i c o . E s t e p o d e a l t e r a r 
significativamente o leito da ferida, ajudar a 
reduzir a biocarga e a reduzir o odor 

( E U R O P E A N W O U N D M A N A G E M E N T 
ASSOCIATION, 2006). É imperativo eliminar 
este tecido de forma rápida, devendo recorrer-
se ao desbridamento cirúrgico (MOORE & 
ROMANELLI , 2006) ou co r tan te , não 

invalidando que sejam adotados outros métodos 
de desbridamento concomitantemente. !

3.1. Tratamento de acordo com o 
compartimento !

Na infeção do compartimento superficial a 
r e d u ç ã o d a s b a c t é r i a s c o m p e n s o s 
antimicrobianos nos tecidos superficiais pode 
melhorar a cicatrização.  

Este compartimento está acessível à 
aplicação tópica de antissépticos. Num estudo 
de 2001, de Sibbald et al (2011) citados por Pina 
(sd) em que foram estudados 29 pessoas, ficou 
demonstrado que a aplicação tópica de um 
antimicrobiano (neste estudo foi a prata) reduz a 
sobrecarga microbiana no compartimento 
superficial da derme sem qualquer ação sobre 
os microrganismos na profundidade da ferida.  

D u r a n t e o t r a t a m e n t o c o m o s 
a n t i m i c r o b i a n o s d e v e - s e r e a v a l i a r 
frequentemente o leito da ferida. Caso a ferida 
se mantenha inalterada após duas a quatro 
semanas de tratamento, deve-se ponderar o 
d i a g n ó s t i c o d i f e r e n c i a l ( i n f e ç ã o d o 
compartimento profunda, osteomielite, situações 
inflamatórias como vasculite) e ter em conta os 
antecedentes pessoais e co-morbilidades.  !

O tratamento deve ser revisto quando: 
• A ferida piora ou se a pessoa apresenta 

sintomas sugestivos de infeção profunda 
ou sistémica; 

• A ferida complexa com infeção local 
superficial não melhora dentro de duas 
semanas de tratamento (deve-se 
reavaliar a pessoa e a ferida, realizar 
amostras microbiológicas, avaliar se 
existe alguma indicação para o uso de 
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• antibioterapia sistémica, caso esteja 
afetado o compartimento profundo ou 
sistémica) (WORLD UNION OF WOUND 
HEALING SOCIETIES, 2008). !

Na infeção local do compartimento 
profundo é possível obter concentrações 
terapêuticas de antibióticos administrados por 
via sistémica - apesar das feridas complexas 
estarem geralmente associadas à baixa 
perfusão.  

O compart imento profundo não é 
geralmente afetado pelas aplicações tópicas. No 
entanto, como os microrganismos da camada 
profunda são provenientes das camadas 
superficiais, as aplicações tópicas podem 
complementar as medidas para controlo da 
sobrecarga microbiana.  

Ass im sendo, para a in feção do 
compartimento superficial pode-se usar  !!!

!

!!!!!!

!
antimicrobianos tópicos (SIBBALD et al, 

2007), para o controlo da infeção, enquanto que 
para o compartimento profundo é necessário o 
uso de antibióticos por via sistémica. De reiterar, 
ainda, que, apesar dos antimicrobianos tópicos 
não apresentarem eficácia nos níveis profundos, 
o seu uso é importante uma vez que as 
bactérias que se encontram neste nível provêm 
da superf íc ie, sendo um complemento 
(SIBBALD et al, 2007). 

A figura seguinte resume o tipo de 
tratamento antimicrobiano de acordo com o 
compartimento afetado, não descurando todas 
as estratégias DIM+E -. Colige, igualmente, o 
tratamento dirigido aos biofilmes - que se devem 
associar multi-estratégias, como surfactantes 
para diminuir a tensão superficial da camada 
exopolissacarídea - para mais facilmente 
penetrar os anti-microbianos. !
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Compartimento Tratamento

Superficial (NERDS) Antimicrobianos tópicos

Profundo (STONEES) Antimicrobianos tópicos e sistémicos

Infeção sistémica Antimicrobianos tópicos e sistémicos

Quadro nº 2 -Tratamento de acordo com o compartimento afetado 

JOURNAL OF AGING AND INOVATION 
(EM LINHA) ISSN: 2182-696X / (IMPRESSO) ISSN: 2182-6951	 Volume 3. Edição 2                                                                             



4. ESTUDO DE CASO - Plano 
de Tratamento dirigido para os 
sinais clínicos que indiciam 
Infeção do compartimento 
profundo 

!!!!!!!!!!!!
!
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PLANO DE TRATAMENTO 

Iniciou programa de reabilitação motora 
e cognitiva por equipa – fisioterapeuta e 
enfermeiro de reabilitação 

Contactada a nutricionista e iniciou dieta 
diabética. 

Contactado médico. Fez 2 Unidades 
Concentrado Eritrocitário com controlo 
analítico. Iniciou antibioterapia sistémica. 

!

Limpeza com PHMB + BETAÍNE 
( c o m p r e s s a s 1 0 m i n u t o s ) ; 
desbridamento cortante com técnica 
slice; apósito anti-microbiano; espuma 
de poliuretano; pelicula polimérica na 
pele perilesional !

!
!!

!
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CONCLUSÃO 
A infeção das feridas complexas continua 

a ser uma temática de grande controvérsia. A 
identificação precoce, concomitantemente, com 
uma intervenção imediata, correta e eficaz, tem 
uma elevada relevância para reduzir as 
consequências económicas e da saúde, 
especialmente no contexto da resistência aos 
antibióticos, que é cada vez maior (WORLD 
UNION OF WOUND HEALING SOCIETIES, 
2008). 

!
De salientar que é fundamental reavaliar 

periodicamente a ferida, a pessoa e o plano de 
tratamento, para validar se as medidas 
adotadas estão a ser eficazes ou não (SIBBALD 
et al, 2007; WORLD UNION OF WOUND 
HEALING SOCIETIES, 2008). !!!!
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