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Boas Vindas!

Olá! Seja bem-vindo(a) ao oitavo
módulo do nosso curso.

Conhecer as características da Avaliação

Multidimensional do Idoso;

Compreender a elaboração de um plano terapêutico;

Identificar estratégias para fortalecimento da rede de

apoio do idoso;

Conhecer o preparo para receber idosos em

recuperação da COVID-19;

Identificar as principais vacinas para COVID-19;

Compreender o processo de notificação de óbito.

Ao decorrer desse módulo você alcançará os seguintes
objetivos:
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1.1 Avaliação multidimensional do idoso: histórico e
características

   Dentre as Avaliações Multidimensionais da Pessoa Idosa (AMPI),
destaca-se a Avaliação Geriátrica Ampla (AGA), que começou a ser usada
na Inglaterra, no final da década de trinta, a partir de trabalho
desenvolvido pela médica Marjory Warren. Que, ao ver o abandono
sofrido pelos idosos, pela falta de perspectiva de recuperação, ou pela
falta de interesse dos profissionais, decidiu assumir o cuidado de centenas
de idosos no Hospital de West Middlesex County, dando início a medicina
geriátrica como especialidade (RITCH, 2012).

    Desde então, os conceitos e parâmetros da AMPI evoluíram para
incorporar elementos do exame clínico tradicional e avaliações
multiprofissionais, tornando-se elemento que protagoniza a avaliação de
necessidades para os serviços de atenção à saúde do idoso. Nos anos 80,
benefícios desse tipo de cuidado começaram a destacar-se no ambiente 

 Avaliação multidimensional do
idoso

1.

Você está por dentro da Avaliação
Multidimensional do Idoso? É sobre o que
falaremos agora. Vem comigo!
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hospitalar e também nas enfermarias de cuidados geriátricos agudos
(ALIBERTI, 2018).

     A AMPI baseia-se na avaliação clínica — estilo checklist — focada no
paciente idoso, com o intuito de apresentar avaliação generalizada, e
diagnosticar incapacidades ou deficiências, para oferecer planejamento
do cuidado e acompanhamento a longo prazo. Ela também é
multidimensional, ou seja, inclui vários aspectos na investigação (como
físicos, psíquicos e sociais). 

     O envelhecimento da população é realidade em todo mundo, a maior
quantidade de pessoas com idade avançada tem consequências na
estruturação das redes de atenção à saúde, com o aumento da carga de
doenças crônicas e incapacidades funcionais, estimulando atenção e
cuidado redobrado (VERAS, 2019).

     A evolução da AMPI, pressupõe atenção qualificada, com o intuito de
melhorar a vida das pessoas e a rastrear fragilidades e comorbidades,
promovendo orientação, e tornando-se modelo de referência na
comunidade e no ambiente hospitalar, sendo utilizada na atenção primária
ou especializada (CARVALHO, 2020).

     Em termos de importância, a Avaliação Multidimensional da Pessoa
Idosa se faz presente acrescentando a história clínica do paciente,
garantindo plano terapêutico que considera as diversas funções
necessárias à vida diária. 
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       Alguns benefícios são provenientes da AMPI, como a identificação do
risco para declínio funcional, melhoria da acurácia do exame clínico inicial, e
também na coleta de dados para pesquisas e planejamento de políticas
públicas acerca do envelhecimento saudável (BALBINO et al, 2018). O
diagnóstico precoce de problemas de saúde e orientação para serviços de
apoio garantem o bem estar, funcionalidade e independência da pessoa
idosa (VERAS, 2019).

    Destaca-se que a AMPI deve ser aplicada conforme a demanda e
necessidade individualizada do idoso, sendo que faz-se a recomendação de
avaliação ampla inicial e com aprofundamento de questões específicas que
sejam necessárias as particularidades dos idosos (BALBINO et al, 2018).

Quadro 1 - domínios relevantes para a AMPI



1.2 Domínios

     A AMPI tem como objetivo apresentar avaliação generalizada em
relação à pessoa idosa, diagnosticando deficiências e incapacidades,  a
fim de prever possíveis desfechos adversos e preveni-los (ARAUJO et al,
2020).

       Até o ano de 2020, era desconhecida literatura que abrangesse quais
são os domínios obrigatórios dessa avaliação; apesar disso, alguns tópicos
são apresentados como essenciais. Cada um deles conta com
instrumentos de avaliação eficientes formando escala de triagem, que
deve ser aplicada por profissional capacitado. É importante frisar que as
dimensões podem e devem ser alteradas de acordo com as
excepcionalidades clínicas de cada idoso, porém, aspectos mínimos
necessitam ser padronizados.

     Os itens básicos a serem considerados na AMPI, de acordo com a
Secretaria de Estado da Saúde do Paraná e Sociedade Brasileira de
Geriatria e Gerontologia, são: funcionalidade, cognição, humor, sensorial,
mobilidade, estado nutricional e suporte social.

1.2.1 Funcionalidade

         A funcionalidade está relacionada com o foco do idoso ter capacidade
de gerir a própria vida ou cuidar de si mesmo. A pessoa é considerada
saudável quando é capaz de realizar suas atividades sozinha, de forma
plena, mesmo que seja muito idosa ou portadora de doenças (MORAES,
2012). A capacidade funcional ainda não é conceito claramente definido,
pois idosos com o mesmo diagnóstico clínico podem ter a capacidade 
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funcional distinta. Portanto, a heterogeneidade entre os indivíduos idosos
é marcante e progressiva ao longo do processo de envelhecimento, sendo
relevante a avaliação constante da funcionalidade da pessoa idosa
(PARANÁ, 2018).

    Em 1963, Katz (Katz et al., 1963) desenvolveu índice capaz de
estratificar os indivíduos conforme o grau de dependência nas atividades
de vida diária relacionadas ao autocuidado. Com o índice, houve clara
distinção entre idosos independentes e dependentes para as atividades de
vida diária básicas de vida diária (ABVD), associada a hierarquia entre os
idosos dependentes (PARANÁ, 2018). 

      A avaliação funcional, considerando as atividades cotidianas, se dá
pela capacidade de realizar as atividades da vida diária (AVD), que podem
ser básicas (Atividades Básicas da Vida Diária – ABVD), como: tomar
banho, se vestir, ir ao banheiro, transferência, continência e alimentação.
Para esta avaliação destaca-se o Índice de Katz (apresentado no quadro
1), que é uma escala para classificação dos idosos como independente,
dependente parcial ou dependente (KATZ, 1963; DUARTE, ANDRADE,
LEBRÃO, 2007). 

         A avaliação da atividade "banhar-se" é realizada em relação ao uso do
chuveiro, da banheira e ao ato de esfregar-se em qualquer uma dessas
situações. Nessa função, são considerados independentes os idosos que
recebem algum auxílio para banhar uma parte específica do corpo como,
por exemplo, a região dorsal ou uma das extremidades. A designação de 
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dependência parcial é feita aos idosos que recebem assistência para
banhar-se em mais de uma parte do corpo ou necessitavam de auxílio para
entrar ou sair da banheira e de dependência total para aqueles que não
são capazes de banhar-se sozinhos.
      A função "vestir-se" considera o ato de pegar as roupas no armário,
bem como do ato de se vestir propriamente dito. Como roupas são
compreendidas roupas íntimas, roupas externas, fechos e cintos. Calçar
sapatos deve ser excluída desta avaliação. A designação de dependência é
dada aos pacientes que recebem alguma assistência pessoal ou que
permanecem parcial ou totalmente despidos.

       A função "ir ao banheiro" compreende o ato de ir ao banheiro para
excreções, higienizar-se e arrumar as próprias roupas. Os idosos
considerados independentes não utilizam ou podem usar algum
equipamento ou ajuda mecânica para desempenhar a função.
Dependentes são aqueles que recebem qualquer auxílio direto ou que não
desempenham a função. Aqueles que utilizam instrumentos como
"papagaios" ou "comadres" para suas eliminações, também são
considerados dependentes.

        A função "transferência" é avaliada pelo movimento desempenhado
pelo idoso para sair da cama e sentar-se na cadeira e vice-versa. Como na
função anterior, o uso de equipamentos ou suporte mecânico não alterava
a classificação de independência para a função. Dependentes são os
pacientes que recebem qualquer auxílio em qualquer das transferências ou
que não executavam uma ou mais transferências.
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        A "continência" refere-se ao ato inteiramente autocontrolado de urinar
ou defecar. A dependência está relacionada à presença de incontinência
total ou parcial em qualquer das funções. Qualquer tipo de controle
externo como enemas, cateterização ou uso regular de fraldas
classificava o paciente como dependente.

       A função "alimentação" relaciona-se ao ato de dirigir a comida do prato
(ou similar) à boca. O ato de cortar os alimentos ou prepará-los está
excluído da avaliação. Dependentes são os idosos que recebem qualquer
assistência pessoal. Aqueles que não se alimentavam sem ajuda ou que
utilizam sondas enterais para se alimentarem são considerados
dependentes, bem como os que eram nutridos por via parenteral.

       Como resultado da avaliação, o formulário possibilita três categorias
de classificação: independente, dependência moderada ou muito
dependente. Esta avaliação está relacionada com a pontuação obtida no
score de avaliação do Índice de Katz, sendo que para a independência é
inserido 1 ponto (atividades sem supervisão, orientação ou assistência
pessoal) e para dependência é indicado 0 pontos (atividades com
supervisão, orientação ou assistência pessoal ou cuidado integral).
Recomenda-se que ao apresentar o resultado, sejam mencionadas as
atividades que tiveram pior resultado, como indicativo dos aspectos de
funcionalidade afetados. 
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       Na funcionalidade, também existem as Atividades Avançadas de Vida
Diária (AAVD), que em 1969, foi criado por Lawton e Brody, com sugestão
da avaliação de competências mais complexas do funcionamento humano,
denominadas AVD instrumentais, relacionadas à automanutenção. Está
relacionada à autonomia do idoso para realizar tarefas cotidianas de
modo independente, envolve: utilização do telefone, realização de
compras, preparação das refeições, tarefas domésticas, lavar roupas,
utilização de meios de transporte, manuseio de medicações, e manejo
financeiro.

         A escala é composta de 9 itens de avaliação, sendo que cada questão
tem três alternativas de resposta (as relacionadas com independência
pontuam 3, dependência moderada 2 e dependência total 1). Assim, a
soma do resultado converge para avaliação final da dependência nas AIVD
conforme cinco categorias de classificação: 9 pontos – totalmente
dependente; 10 a 15 pontos – dependência grave; 16 a 20 pontos –
dependência moderada; 21 a 25 pontos – dependência leve; 25 a 27 pontos
– independente.

“Esta entrevista tem como propósito identificar o nível da condição
funcional da Sra, por intermédio das possíveis dificuldades nas
realizações das atividades do seu dia-a-dia. Procure recordar em cada
atividade a ser questionada, se a Sra faz sem ajuda, com algum auxílio
ou não realiza de forma alguma.”

Quadro 3 - Escala para avaliação das incapacidades nas AIVDs, desenvolvida por Lawton e Brody
e adaptada ao contexto brasileiro.
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Fonte: Editora Elizabete Viana de Freitas e Ligia Py, Tratado de geriatria e gerontologia, 4ª edição,
p.436-437.



      Também está presente na avaliação da funcionalidade, as Atividades
Avançadas da Vida Diária (AAVD), que constituem conjunto de atividades
de lazer, realizadas no tempo livre, independentes do trabalho, que
incluem o voluntariado, atividades educacionais, participação social na
comunidade, sendo dependentes de motivação pessoal. As AAVD podem
indicar boa saúde física e mental, e a redução no engajamento nessas
atividades pode sugerir início de declínio funcional, alterações cognitivas
e fragilidade (OLIVEIRA et al, 2015).

     A escala de AAVD é composta de 13 itens, sendo que os itens de
avaliação possível incluem três pontuações: 3(ainda faz), 2 (parou de
fazer), 1(nunca fez). Ao final, a soma dos resultados indicou
classificação em dois grupos: mais ativos (realizavam quatro ou mais
atividades) com maior participação nas AAVD; ou menos ativos (realizar
três ou menos atividades), o que indicava estar no menor
desenvolvimento de AAVD. Destaca-se que existem divergências entre os
autores, sobre o número de atividades ou frequência/intensidade de
participação para demarcar categorias de resultado (OLIVEIRA et al,
2015). 

         Desta forma, na AMPI, a funcionalidade pode ser avaliada de diversas
formas, sugerimos minimamente a utilização da ABVD, AIVD, AAVD, que
classificam a independência, autonomia e envelhecimento ativo do idoso
de forma ampla, possibilitando avaliações e planejamento de ações
personalizadas conforme as demandas peculiares do idoso. 
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1.2.2 Cognição

    A cognição é o conjunto de capacidades mentais que permitem ao
indivíduo compreender e resolver os problemas do cotidiano. Diversos
fatores podem ser determinantes ao envelhecimento cognitivo: eventos
biológicos, hábitos de vida e o ambiente no qual o idoso está inserido.
Geralmente, tais aspectos favorecem a degeneração psicobiológica
característica do processo de envelhecimento e que promove a inatividade
e o déficit nas habilidades cognitivas, e assim as queixas de memória
relacionadas com as atividades de vida diária ficam mais evidentes no
cotidiano dos idosos (GOMES et al, 2020).

   As queixas de memória mais comuns entre a população idosa,
geralmente estão ligadas a dificuldade de armazenar informações
recentes, conseguir resgatá-las e manter-se atento nas atividades do
cotidiano (PARANÁ, 2018) e que podem acarretar em dificuldades na
manutenção de sua autonomia.

        Os prejuízos de alterações na memória podem acarretar nos idosos em
perda da autoestima, sentimento de inutilidade, isolamento social,
familiar e desencadear o aparecimento de outras doenças, a exemplo dos
transtornos de ansiedade e depressão. A evolução do declínio cognitivo
seja advinda de processo fisiológico ou não, as queixas subjetivas sobre o
desempenho mnemônico são reais no cotidiano dos idosos e devem ser
investigadas e promover procedimentos e estratégias de intervenção
capazes de minimizar os déficits do declínio cognitivo e promover ações de
prevenção à saúde do idoso (GOMES et al, 2020). 
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      Assim, a avaliação da cognição deve ser iniciada com a
investigação sobre a presença de esquecimento. Inicialmente
devem ser valorizados a autopercepção, tipo e evolução do
esquecimento; atenção deve ser dada a referência de
esquecimento percebido pelo paciente (P) de forma
desproporcional à percepção dos familiares (F), incitando
necessidade de investigações para demência ou depressão
(esquecimento percebido mais pelos familiares do que pelo
paciente, diagnóstico de demência deve ser considerado; se o
esquecimento for percebido mais pelo paciente do que pelos
familiares, atentar para depressão ou ansiedade; e esquecimento
percebido pelos familiares na mesma proporção que o paciente,
investigar comprometimento cognitivo leve) (PARANÁ, 2018). 

       Também é relevante avaliar o tipo de esquecimento (memória
de trabalho, memória episódica). O esquecimento tipo memória de
trabalho é frequente entre os idosos, pois tende a aumentar com o
envelhecimento. O esquecimento do tipo memória episódica é mais
preocupante, pois traz repercussões evidentes nas tarefas do
cotidiano mais complexas e sugere o diagnóstico de demência. No
quadro 5 apresenta-se as principais características dos tipos de
esquecimento: memória de trabalho e memória episódica.
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     A avaliação das AVD é a primeira fase da avaliação cognitiva. As
funções cognitivas necessárias para o desempenho apropriado das
tarefas do cotidiano são as mesmas que são avaliadas nos testes
neuropsicológicos. Existem diversos testes para a avaliação cognitiva,
mas recomenda-se que a triagem seja feita utilizando-se funções
cerebrais como memória, linguagem, atenção e raciocínio. Assim sugere-
se Triagem Cognitiva de 10 pontos (10-CS) e do Mini Exame do Estado
Mental (MEEM), que vão aferir se o paciente tem algum comprometimento
cognitivo avaliando sua orientação, recordação da palavra e fluência
verbal, rastreando possível demência, se for o caso (ROCHA e
MARTINELLI, 2020).

     A Triagem Cognitiva de 10 pontos (10-CS) é instrumento de triagem
breve para detectar deficiências cognitivas, desenvolvido por Apolinário
et al. (2016). Avalia a orientação temporal de três itens (data, mês, ano),
fluência de categoria (nomeação de animais em 1 minuto) e recordação
de três palavras (Carro, Vaso e Tijolo). 

      A cada questão correta, atribuiu-se o valor de um ponto, sendo que a
pontuação para nomeação de animais é de forma escalonada até quatro
pontos, a saber: 0 – 5 animais em 1 minuto: 0 ponto; 6 – 8 animais em 1
minuto: 1 ponto; 9 – 11 animais em 1 minuto: 2 pontos; 12 – 14 animais em 1
minuto: 3 pontos; >=15 animais em 1 minuto: 4 pontos. 

      A pontuação do teste deve ser ajustada para nível de escolaridade,
sendo que nenhuma educação formal (adicionar 2 pontos - para um má-
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0 a 5 pontos: Provável deterioração cognitiva;
6 a 7 pontos: Possível deterioração cognitiva;
> = 8 pontos: Exame Normal.

ximo de 10); 1-3 anos de educação (adicionar 1 ponto - para um máximo de
10).

       O valor máximo que pode ser obtido no teste é de 10 pontos, sendo que
o score para avaliação do teste, pontos de corte são:

     Na sequência apresenta-se o teste de Triagem Cognitiva de 10 pontos
(10-CS) (figura 1)

Figura 1 : Triagem Cognitiva de 10 pontos (10-CS).

    Outro exame utilizado para rastreio da cognição é o Mini Exame do
Estado Mental (MEEM), este é constituído de duas partes, uma que
abrange Orientação; Memória Imediata; Atenção e Cálculo; Memória de 
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Evocação e Linguagem, com pontuação máxima de 21 pontos e, outra
que aborda habilidades específicas como nomear e compreender,
com pontuação máxima de 9 pontos, totalizando um escore de 30
pontos (FOSTEIN et al. 1975). 

      Os valores mais altos do escore indicam maior desempenho
cognitivo. Abordam questões referentes à memória recente e registro
da memória imediata, orientação temporal e espacial, atenção e
cálculo e linguagem - afasia, apraxia e habilidade construcional. 

     Devido à conhecida influência do nível de escolaridade sobre os
escores totais do MEEM, autores como Bertolucci et al. (1994),
Caramelli e Nitrini (2000), Brucki et al. (2003) adotam notas de corte
diferentes para pessoas com distintos graus de instrução. Assim,
sugere-se a nota de corte proposta por Brucki et al. (2003), ou seja,
20 pontos para analfabetos; 25 pontos para pessoas com
escolaridade de 1 a 4 anos; 26,5 para 5 a 8 anos; 28 para aqueles com
9 a 11 anos e 29 para mais de 11 anos, considerando a recomendação
de utilização dos escores de cortes mais elevados (NITRINI, et al.,
2005).
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1.2.3 Humor

     O domínio do humor, extremamente importante na idade avançada,
procura sintomas depressivos ou ansiosos que possam prejudicar
tratamentos e controle de doenças. Alguns testes como a Escala de
Depressão Geriátrica (EDG-15) (quadro 8), possuem versão reduzida,
composta por 15 questões binárias (sim/não), de fácil compreensão
(YESAVAGE et al., 1986; ROCHA e MARTINELLI 2020). 

   Possui variação de pontuação de zero (ausência de sintomas
depressivos) a quinze pontos (pontuação máxima de sintomas
depressivos), Almeida e Almeida (1999) propõem escore de corte ≥ 5 para
determinar a presença de sintomas depressivos nos idosos.

    Também existe, entre os instrumentos usados para identificar
indivíduos em risco de depressão, o Questionário sobre a Saúde do
Paciente (PHQ-9) (quadro 9). Caracteriza-se por ser instrumento de
aplicação relativamente rápida, contendo nove questões, que avaliam a
presença de cada um dos sintomas para o episódio de depressão maior,
descritos no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais
(DSM-IV) 13. Os nove sintomas consistem em humor deprimido, anedonia
(perda de interesse ou prazer em fazer as coisas), problemas com o sono,
cansaço ou falta de energia, mudança no apetite ou peso, sentimento de
culpa ou inutilidade, problemas de concentração, sentir-se lento ou
inquieto e pensamentos suicidas. 
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Fonte: YESAVAGE et al., 1986.
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Fonte: ROCHA e MARTINELLI, 2020.
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1.2.4 Comunicação

         A comunicação envolve aspectos relevantes para a interação social do
idoso, para sua qualidade de vida e segurança, como a visão e audição.
Para averiguar a condição da visão dos idosos, recomenda-se a utilização
da Escala de Snellen (LABANCA et al, 2017; ZAPPAROLI et al, 2009;
KRONBAUER et al, 2008). 

     Para realizar o teste, o idoso deve ser colocado a 2,8 metros de
distância do cartaz com a tabela de Snellen em tamanho padronizado
(tamanho de folha A4). O teste é realizado em um olho de cada vez, sendo
assim, cobre-se o olho que não está sendo avaliado no momento com um
objeto sólido sem pressioná-lo, e depois avalia-se o outro. O avaliador
deve pedir para que o idoso fale as letras que está enxergando,
começando de cima para baixo, ou seja, das letras maiores para as
menores (ZAPPAROLI et al, 2009; KRONBAUER et al, 2008).

       Se o idoso conseguir soletrar as letras da fileira 8 na imagem abaixo
(figura 5), é definida acuidade visual normal, representada como 6/6 ou
20/20 (capacidade de enxergar nitidamente a 6m ou a 20 pés). O paciente
com diminuição da acuidade visual não conseguirá soletrar essa fileira, e
a quantificação do comprometimento depende da fileira com menor
tamanho de letras que o paciente consegue enxergar com nitidez, ou seja,
o déficit é maior quando o paciente possui dificuldade para soletrar as
fileiras com letras maiores. Cada fileira é marcada por uma estimativa de
acuidade visual, por exemplo: uma AV 20/40 quer dizer que o indivíduo
enxerga com nitidez a uma distância de 20 pés o que uma pessoa com
acuidade normal enxergaria a 40 pés (ZAPPAROLI et al, 2009; KRONBAUER
et al, 2008).
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Figura 2 - Tabela de Snellen
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      Recomenda-se que a testagem da acuidade visual seja realizada com
uso da correção para aqueles que utilizam lentes ou óculos (fazer o teste
com óculos ou lentes) (ZAPPAROLI et al, 2009; KRONBAUER et al, 2008). A
definição de cegueira pela OMS, utilizando a tabela de Snellen, é quando a
estimativa do melhor olho é de 20/400 (com erro de refração corrigido),
nesta condição só enxerga vultos; sendo que o critério utilizado para fins
trabalhistas, considera cegueira legal a estimativa de 20/200, neste
consegue caminhar sozinho, mas não é capaz de realizar trabalhos. A
visão no melhor olho com refração corrigida de 20/60 caracteriza uma
visão subnormal ou baixa visão (BRASIL, 2016).

     Para audição há o Teste do Sussurro que tem sido apontado como
instrumento para triagem auditiva em indivíduos idosos com suspeita de
presbiacusia. Trata-se de teste de rastreio para a detecção de perdas
auditivas de grau moderado dos idosos que não necessitam de
aparelhagem ou equipamento tecnológico, sendo, portanto, uma opção
barata, simples e de rápida aplicação (RAMDOO et al, 2015; LABANCA et al,
2017).

    A presbiacusia é alteração na acuidade auditiva que acompanha o
processo de envelhecimento, caracterizada pela perda auditiva
neurossensorial, bilateral, simétrica, configuração descendente e com
importante comprometimento das altas frequências (ANJOS et al, 2014). 

 Esta alteração auditiva (presbiacusia) faz com que os idosos apresentem
dificuldades importantes na comunicação, principalmente na compreen-
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são de palavras faladas em situação de conversação em ambiente ruidoso
(RIBAS et al, 2014). Devido a dificuldades para realização de audiometria
tonal e logoaudiometria, indica-se a utilização do teste do sussurro, que
inclusive é recomendado no caderno de atenção básica: envelhecimento e
saúde da pessoa idosa, do Ministério da Saúde (2006). 

       O teste do sussurro deve ser realizado em ambiente silencioso, com o
idoso sentado em uma cadeira, na presença exclusiva do avaliador,
minimizando os ruídos internos e externos. O examinador deverá se
posicionar atrás de cada orelha e afastar-se o equivalente ao seu braço
esticado (distância entre as mãos fechadas e o cotovelo), com ângulo de
zero grau, fora de seu campo visual, o que equivale a distância de
aproximadamente 33 centímetros da orelha testada. O sussurro deve ser
realizado em cada lado, com uma questão breve e simples, como, por
exemplo, “qual é o seu nome”. Caso o idoso não responda, deve-se realizar
a inspeção do conduto auditivo externo para afastar a possibilidade de
obstrução que poderia ser a causa da redução da acuidade auditiva. Na
ausência de obstrução, o avaliado deverá ser encaminhado para
realização da audiometria em ambulatórios especializados (LABANCA et
al, 2017).

1.2.5 Mobilidade
       Em virtude do envelhecimento global, a mobilidade é item de extrema
relevância para se detectar os idosos com risco de quedas, principalmente
em face do conhecimento de que as quedas aumentam com a idade e
naqueles mais frágeis. Assim sugere-se a utilização do Time Up and Go  
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(TUG), que é teste utilizado para avaliar a mobilidade funcional do
indivíduo, por meio da análise do equilíbrio sentado, transferências de
sentado para de pé, estabilidade na deambulação e mudança do curso da
marcha, sem a utilização de estratégias compensatórias (FATORI et al,
2015).

       O teste consiste em levantar de uma cadeira, (de aproximadamente 46
cm), caminhar até uma linha reta a 3 metros de distância (em um ritmo
auto-selecionado, porém seguro), virar, caminhar de volta e sentar-se
novamente. Quanto menor o tempo utilizado, melhor é o desempenho no
teste.
Figura 3 - Teste TUG 

Fonte: SOUZA, 2021

 Até 10 segundos – desempenho normal para adultos saudáveis. Baixo
risco de quedas;

    Os Guidelines do National Institute of Clinical Evidence (RAWLINS,
CULYER, 2004; FATORI et al, 2015) indicam a avaliação em 4 categorias de
avaliação do TUG:
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Entre 11 e 20 segundos – Normal para idosos frágeis ou com debilidade,
mas que se mantêm independentes na maioria das atividades de vida
diária. Baixo risco de quedas;
Entre 21 e 29 segundos – Avaliação funcional obrigatória. Indicado
abordagem específica para a prevenção de queda. Risco de quedas
moderado.
Maior ou igual a 30 segundos – Avaliação funcional obrigatória.
Indicado abordagem específica para a prevenção de queda. Alto risco
para quedas.

      Porém, ainda que sejam valores normativos amplamente aceitos e que
permitam avaliar a evolução do paciente, vale salientar que, para
brasileiros, recomenda-se utilizar como valor de corte para risco de
quedas 12,47 segundos, o qual parece ser melhor preditivo nessa
população (ALEXANDRE et al., 2012). Esse mesmo protocolo não é utilizado
exclusivamente em idosos saudáveis, sendo indicado seu uso também para
avaliar pacientes com diferentes patologias, como Diabetes (Ferreira et al.,
2014) e Síndrome de Down (NICOLINI-PANISSON, 2012).

       Outro teste sugerido é o Morse Fall Scale, ou Escala de Morse. A escala
visa trazer foco para a prevenção de quedas fisiológicas antecipáveis
(causada por alguma degeneração fisiológica) e se dá por 6 critérios
(itens) cuja a resposta contabiliza pontos de 0 a 30 cada. O conceito é de
graduar o risco de queda através da somatória dos pontos, dessa forma,
quanto maior o escore, maior o risco
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       O primeiro item “histórico de quedas” procura saber se houve queda por
causas fisiológicas (convulsões ou por marcha debilitada) nos últimos três
meses (URBANETTO et al, 2013).

      Já o segundo item “Diagnóstico secundário” contabiliza se o paciente
tem ou não condições de saúde, diagnosticadas e presentes no momento do
teste, que podem contribuir para uma possível queda do idoso, por
exemplo, hipotensão, vertigens e tonturas.

   O item “Auxílio na deambulação” caracteriza o paciente que
caminha/deambula sem auxílio (bengala, muleta ou andador). O teste não
conta quando o paciente é acamado, de cadeira de rodas, ou quando ele é
auxiliado por um profissional da saúde ao deambular: todos esses quesitos
contam como "nenhum auxílio”. Já o uso de muletas e derivados, ou mesmo
apoio na parede ou nos mobiliários contam pontos.

    O quarto item “Terapia Endovenosa” conta quando o paciente usa
dispositivo endovenoso com infusão contínua ou não (URBANETTO et al,
2013), pois, quando conectado à terapia endovenosa pode aumentar o
risco de queda do paciente.

     O item de quinto lugar “Marcha” quer distinguir o tipo de andar do
paciente e diagnosticar em caso de passos vacilantes, falta de equilíbrio ao
levantar ou ao andar, marcha fraca e apoio extremo em mobílias do local
(não consegue caminhar sem).
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      O último item “Estado mental” busca saber se ao questionado com a
pergunta “Você é capaz de ir ao banheiro sozinho ou precisa de ajuda?”, o
paciente responde coerentemente com os diagnósticos do prontuário,
caso não for, ele está superestimando suas habilidades (URBANETTO et a,
2013).
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     Assim, ao fim do teste, soma-se os pontos obtidos pelo paciente e o
caracteriza em uma de três variações de risco. Em resultados menores que
24 pontos, o risco de quedas é considerado baixo, em escores de 25 a 4 se
dá médio risco, e escores maiores que 45 pontos se atribui alto risco de
queda.

      Vale salientar que a Escala de Morse não avalia o risco de quedas
acidentais, que podem se dar não só pela vulnerabilidade fisiológica do
idoso, mas pelo ambiente a qual ele está inserido e de influência de fatores
estressores.

        Assim, estudo de SANTOS et al (2021) mostrou, através de um estudo
de método misto, que no contexto pandêmico pode haver um acréscimo no
número de quedas de pessoas da terceira idade, pela influência de fatores
estressores, sentimentos e comportamentos intensificados, e
inaptibilidade do ambiente domiciliar, junto com as fragilidades inerentes
da idade, mostrando também, que o próprio isolamento domiciliar pode
ampliar o medo de ocorrência de quedas.

1.2.6 Nutrição

Outro aspecto relevante na AMPI é o estado nutricional. A Associação
Americana de Saúde Pública define o estado nutricional como condição de
saúde de um indivíduo influenciada pelo consumo e pela utilização de
nutrientes e identificada pela correlação de informações obtidas através
de estudos físicos, bioquímicos, clínicos e dietéticos. Pode ser detectado a 
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partir de vários parâmetros, utilizados e avaliados de forma isolada ou
associada (MARTIN et al, 2012). 

       A investigação do estado nutricional de idosos possibilita a prevenção
de doenças e a reabilitação da saúde dos mesmos, contribuindo para novas
práticas de cuidado, pois os idosos costumam apresentar maior risco
nutricional devido a presença de comorbidades e perdas de funcionamento
fisiológicas (CAVALCANTE et al, 2017). 

     Para tanto, recomenda-se a utilização da Mini Avaliação Nutricional
(MAN®), que avalia o risco nutricional e identifica aqueles que possam se
beneficiar de intervenções precoces (NEUMANN et al, 2014). 

      Trata-se de avaliação prática, não invasiva, de simples mensurações e
com questões rápidas aplicadas em cerca de 10 minutos, desde que
realizado por profissional bem treinado. O instrumento também examina o
IMC e outros critérios antropométricos amplamente utilizados para avaliar
o estado nutricional. 

 Primeiramente, deve-se realizar a triagem, constituindo a primeira parte
do (MAN®), para verificar se a ingestão de alimentos diminuiu e se o peso e
o estresse psicológico foram reduzidos nos últimos três meses, assim como
a avaliação da mobilidade, os problemas neuropsicológicos e o índice de
massa corporal (IMC) de cada indivíduo. Caso a pontuação do escore de
triagem for menor do que 12, deve ser realizada avaliação global (segunda
parte do instrumento), que consiste em questionar se o idoso, durante o 
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dia, utiliza mais de três medicamentos, se tem lesões de pele ou escaras,
quantas refeições faz, quais os alimentos consumidos e a frequência, a
quantidade de líquidos, o modo de se alimentar (sozinho ou com auxílio) e a
autopercepção do estado nutricional e de sua saúde em relação a outras
pessoas de mesma idade, e por último, deve ser feita a medição da
circunferência do braço e da panturrilha (COLEMBERGUE, CONDE, 2011;
MARTIN et al, 2012; FERREIRA et al, 2018).
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1.3 Contexto Pandêmico

     A pandemia COVID-19 aflorou a população idosa como de potencial
risco para desenvolver a forma grave da doença, bem como os que
tiveram maior letalidade . Na tentativa de desacelerar a transmissão do
vírus e proteger as pessoas suscetíveis foi decretado o distanciamento
social, isolamento e medidas sanitárias (uso de máscaras, lavagem das
mãos e utilização de álcool 70% para higiene das mãos).

    Estas estratégias foram importantes, porém além delas também é
essencial conhecer a população idoso, para isso a AMPI é importante. Ela
pode ser utilizada para descrever informações que servirão como
recurso para planejamento, organização e ações de cuidado direcionados
às pessoas idosas. 
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Mesmo na pandemia o rastreio de condições de risco para os idosos,
realizado de forma individualizada e detalhada, possibilita identificar os
que são suscetíveis, inclusive os que estão mais vulneráveis ao próprio
COVID-19. Com o histórico ampliado torna-se mais viável realizar a 
 prevenção, cuidado, reabilitação e orientação.

    Nesse contexto, fortaleceu-se a criação de plano de cuidados e
acompanhamento do idoso. Mesmo aqueles idosos que encontram-se
debilitados e no fim da vida, a AMPI é oportuna para promover a
identificação de ações para conforto e bem estar, viabilizando trabalho
com empatia e competência, visando confortar o idoso durante a
pandemia (SBGG, 2021). 

        Portanto, realizar AMPI significa promover informações e registros
que podem ser utilizados momentaneamente, mas que também servem
como subsídios para planejamentos futuros. Principalmente nas
Instituições de Longa Permanência para Idosos devem-se ter as
informações da avaliação geriátrica ampla de todos os idosos, de forma a
promover estratégias a curto, médio e longo prazo. E diante de situações
desfavoráveis, como a da pandemia COVID-19, tem-se dados para
potencializar o planejamento e cuidado seguro, qualificado e resolutivo.
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2. Plano terapêutico e aspectos
profissionais

Agora falaremos sobre a elaboração do
plano terapêutico singular para pessoas
idosas institucionalizadas. Vem comigo!

2.1 Plano terapêutico singular no contexto das ILPI

      O envelhecimento populacional é processo natural da existência
humana acompanhada pelo predomínio de Doenças Crônicas Não
Transmissíveis (DCNT) que comprometem a capacidade funcional e
aumenta a necessidade de cuidado às pessoas idosas. No entanto, a
manutenção da saúde desses indivíduos vai além da presença ou ausência
das DCNT, engloba a manutenção da autonomia e independência na
realização das Atividades de Vida Diária (AVD) (AIRES; PAZ; PEROSA,
2009). 

   Diante da enorme complexidade que pode envolver cuidados
direcionados à idosos e a impossibilidade da família em assegurar este
cuidado adequadamente, as Instituições de Longa Permanência para
Idosos (ILPI) surgem como sistema de apoio para providenciar melhores
condições de vida, conforto, cuidado, socialização e a manutenção das
necessidades humanas em geral (AIRES; PAZ; PEROSA, 2009). 
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    Como discutido anteriormente no capítulo 1, do módulo 2, a equipe
multiprofissional na ILPI é essencial para promover ações transformadoras
no ambiente de atuação em prol de objetivo comum, a saúde e bem-estar do
idoso. O trabalho em equipe, quando pensado como processo, requer o
repensar dos papéis e da inter-relação entre os colaboradores em saúde e
deles com o usuário da produção em saúde (COSTA, 2007). 

       Diante disso, o Plano/projeto Terapeûtico Singular (PTS) é ‘‘um conjunto
de propostas de condutas terapêuticas articuladas, para um sujeito
individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe
interdisciplinar, com apoio matricial se necessário’’ (BRASIL, 2007, p.40).
Portanto, o PTS é a colaboração de toda a equipe para compreender o
indivíduo e suas necessidades de saúde e, consequentemente, para
elaboração de propostas de ação individuais que resultam em um único
resultado. 

2.1.1 Etapas de elaboração do plano terapeûtico singular 

     A primeira etapa contempla o diagnóstico, deverá ocorrer com avaliação
orgânica, psicológica e social, ou seja, procurar compreender a
historicidade e as necessidades individuais do paciente, que permite uma
conclusão a respeito dos riscos e vulnerabilidades do idoso. Essa etapa é
importante para a individualização e humanização do tratamento a ser
elaborado. Na segunda etapa ocorre a definição de metas, com
diagnósticos pela equipe, estes criam metas de curto, médio e longo prazo.
A terceira etapa é a separação de responsabilidades, definindo as tarefas
de cada profissional com clareza. E por fim há a quarta etapa, a reavalia-
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2.2 Papel da assistência social

ção, um momento de discussão sobre a evolução do idoso e eficácia do
tratamento, fazendo ajustes conforme necessidade (BRASIL, 2007).

     Importante apontar que a elaboração do PTS e todo seu
andamento deve envolver o idoso e sua família, pois sua
inclusão resulta em um processo de cuidado mais efetivo e
duradouro. 

       A consolidação dos direitos voltados à
população idosa é definida através da
oficialização de Política Nacional do Idoso
(PNI), publicada em 1994 e o Estatuto do Idoso,
em 2003, definem-se como os marcos dos direitos da população idosa, e
com isso, o serviço social enquanto profissão possui capacidade de intervir
nas questões sociais complexas do envelhecimento, atuando nas políticas
públicas com o compromisso da defesa e garantia dos direitos sociais 
 (SILVA; SANTANA; DINIZ, 2017).

    Segundo a Lei N⁰ 8.662, 7 de junho de 1993, que dispõe sobre as
atribuições do Assistente Social, este possui como competência analisar,
elaborar, coordenar e executar planos, programas e projetos que
garantam os direitos da população e seu acesso às políticas sociais
(BRASIL, 1993). 

Fonte: oeiras.pi.gov.br

Fonte: autora
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      A legislação prevê centralidade à família quanto aos cuidados e proteção
de seus membros, no entanto, a PNI e Estatuto do Idoso reconhecem a
responsabilidade compartilhada entre família, sociedade e Estado no
cuidado com a pessoa idosa. No contexto da ILPI, como órgão de apoio, o
Estatuto do Idoso prevê que esta deve preservar os vínculos familiares,
prestar atendimento personalizado e em pequenos grupos, manutenção do
idoso na mesma instituição,  incluir o idoso em atividades comunitárias,
preservar sua identidade e assegurar seus direitos e garantias (OLIVEIRA;
HEDLER; SANTOS, 2016). 

     O Assistente Social atua na defesa e garantia dos direitos do idoso, na
mediação das relações familiares e sociais e na resolução de questões
burocráticas como INSS, CRAS, auxílio funeral, trabalhando, por exemplo,
na aproximação do idoso e sua família quando este vínculo foi quebrado ou
na busca por parcerias para a instituição com a finalidade de proporcionar
uma melhor qualidade de vida e bem-estar de seus residentes (OLIVEIRA;
HEDLER; SANTOS, 2016). 

Fonte: br.freepik.com

2.3 Papel da enfermagem
        A Enfermagem está inserida em todos os níveis
de serviços à saúde e nas ILPI são responsáveis,
predominantemente, pela prestação de cuidados de
enfermagem assistencial aos idosos. O anexo da
Resolução N⁰ 620/2019 do Conselho Federal de
Enfermagem, que delibera sobre as atribuições dos
profissionais de enfermagem nas ILPI, atribui ao 
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Propiciar o atendimento seguro, identificando a necessidade de
recursos humanos e materiais para o bom funcionamento da
instituição, além de elaborar relatórios sistemáticos de acordo com a
resolução Cofen n⁰ 509/2016, ou a que sobrevir; [...]
Responsabilizar-se pelo planejamento, organização, direção,  
 coordenação, execução e avaliação dos serviços de Enfermagem
durante todo o período de funcionamento da instituição; [...]
Promover Educação Permanente junto aos profissionais de
Enfermagem, desenvolvendo ações de capacitação na atenção à saúde
da pessoa idosa, bem como o instrumento da qualidade técnica dos
profissionais de Enfermagem da instituição, com o intuito de apropriá-
los às ações de cuidado com competência, sensibilidade, segurança e
responsabilidade (Conselho Federal de Enfermagem, 2019).

enfermeiro responsável técnico, dentre inúmeras responsabilidades:
  

        Aos Enfermeiros atribui-se a função assistencial com atenção integral
voltada para a promoção, proteção e recuperação da saúde do idoso,
coordenar e supervisionar as ações desenvolvidas pelos técnicos e
auxiliares de enfermagem, implementar e realizar a consulta de
enfermagem ao idoso utilizando a Avaliação geriátrica Ampla,
desenvolver planos de cuidado individualizado e entre outras atividades
voltadas para a recuperação e manutenção da autonomia do idoso
(Conselho Federal de Enfermagem, 2019).

          Aos Técnicos e Auxiliares espera-se a execução dos cuidados gerais 
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ao residente de acordo com a prescrição de enfermagem, bem como a
comunicação ao Enfermeiro de qualquer intercorrência, registrando no
prontuário do paciente as informações relevantes ao processo de cuidado
e participar da elaboração da assistência de enfermagem (Conselho
Federal de Enfermagem, 2019).

         A Enfermagem por ser a profissão que possui maior contato direto com
o idoso, deve estar sempre atenta às mudanças e evoluções do paciente, a
fim de comunicá-los aos demais profissionais, e juntos, reorganizar e
reelaborar o plano de cuidado. Além disso a equipe de enfermagem é
responsável pelo cuidado, que deve ser coordenado pelo enfermeiro de
forma sistematizada e organizada. Este profissional geralmente é o que
gerencia o cuidado personalizado para as necessidades do idoso.  

2.4 Papel da farmácia
         A Portaria N⁰ 810, de 22 de Setembro de 1989, do
Ministério da Saúde, dispõe sobre  as normas e os
padrões para o funcionamento de casas de repouso,
clínicas geriátricas e outras instituições destinadas ao
atendimento de idosos, a serem observados em todo o 

território nacional, preconiza a inclusão do Farmacêutico nas ILPI. 

       O Farmacêutico, atuando em equipe multidisciplinar, pode contribuir
com questões relativas à problemática dos medicamentos em idosos,
monitorando os planos de tratamento, promovendo o uso de terapias
custo-efetivas, fracionar medicamentos, conferir prescrições médicas, 

Fonte: br.freepik.com
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esclarecer dúvidas sobre os medicamentos, organização da farmácia da
instituição e conferência de estoque e acompanhamento
farmacoterapêutico de idosos polimedicados (TORRAQUE C. L. M., 2015).

      A polifarmácia tem se tornado cada vez mais comum com o aumento da
expectativa de vida e, consequentemente, com o aumento da prevalência
das DCNT. Isso eleva o número de fármacos prescritos e o consumo
desnecessário de medicamentos que representam potencial risco de
reações adversas e interações medicamentosas, que elevam o risco de
iatrogenias, hospitalizações e até levam ao óbito. Em um estudo realizado
em Santa Catarina com 1.705 idosos entre 2009 e 2010, observou-se a
prevalência da polifarmácia em 32% destes idosos, que faziam uso de pelo
menos 3.8 medicamentos diferentes (PERREIRA, et al., 2017). 

     Diante deste cenário, o conhecimento técnico-científico do Farmacêutico
concebe a ele atuação importante na utilização e administração correta
dos medicamentos e na prevenção dos agravos decorrentes da
polifarmácia na ILPI. 

2.5 Papel da fisioterapia
    A perda funcional e aumento do grau de dependência do idoso é
obstáculo enfrentado pela equipe da ILPI e requer a participação
multidisciplinar de seus colaboradores para reabilitar e/ou melhorar a
capacidade funcional do idoso, e para tal, o Fisioterapeuta possui papel
indispensável, pois este é capacitado para prevenção e reabilitação da
função motora. Este profissional, a partir de avaliação, identifica as 
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necessidades individuais para direcionamento das ações da fisioterapia,
que possuem como objetivo a preservação da função motora, tratamento
das alterações e sintomas das comorbidades e reabilitação funcional do
idoso, respeitando suas potencialidades e limitações (BARBOSA; LEONARDI;
MARCON, 2017). 
     A população idosa, devido a sua maior idade,
apresenta principalmente declínios funcionais físicos
como, atrofia e rigidez muscular e imobilidade no leito,
decorrentes do processo de envelhecimento do sistema
musculoesquelético e diminuição da massa muscular e 
óssea, que acomete frequentemente os membros superiores e inferiores.
As ações da fisioterapia possuem o intuito de  preservar ou melhorar a
funcionalidade do idoso, devendo-se priorizar em idosos
institucionalizados, exercícios de desenvolvimento da capacidade
respiratória, flexibilidade, equilíbrio, resistência e força muscular
(BARBOSA; LEONARDI; MARCON, 2017).

2.6 Papel da medicina

          Todo idoso institucionalizado necessita de acompanhamento médico a
longo prazo para reavaliação periódica, exames preventivos e ajuste de
medicações. O médico atua também na intervenção de intercorrências a
fim de evitar a necessidade de internação hospitalar e evitar perdas de
funcionalidade. Neste quesito, a equipe de enfermagem é extremamente
importante para sinalizar ao médico responsável os pacientes que devem
ser atendidos e aqueles que apresentam alguma intercorrência aguda e
que necessita de avaliação imediata. 
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cada idoso e elaboração de um plano de tratamento, atuando sempre em
conjunto com os demais profissionais. As patologias mais encontradas
entre esse público são as demências, hipertensão arterial, diabetes,
osteoporose, incontinência urinária, e as quedas e cuidados paliativos
também são comuns (SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E
GERONTOLOGIA, 2018).

         A Lei N⁰12.842, de 10 de junho de 2013, que dispõe sobre o exercício da
medicina, o médico possui responsabilidade de desenvolver ações voltadas
para a promoção, prevenção e recuperação da saúde, prevenção,
diagnóstico e tratamento das doenças e a reabilitação dos enfermos, assim
como a prescrição de cuidados e indicação de procedimentos com objetivo
de manutenção da saúde.  

2.7 Papel da nutrição

  Segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e
Gerontologia, o médico geriátra, especialista na saúde do
idoso, utiliza de abordagem ampla para avaliação clínica,
que inclui aspectos psicossociais e aplicação de escalas e
testes, para determinar as necessidades específicas de 

Fonte: br.freepik.com

   No cenário da ILPI atribui-se ao Nutricionista a
responsabilidade de monitorar a situação alimentar e
nutricional dos idosos,  promover ações de hábitos
alimentares saudáveis e atuar na prevenção e controle de
distúrbios nutricionais. Com o processo do
envelhecimento, começam a surgir alterações alimenta-Fonte: vecteezy.com
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res, como fracionamento das refeições, diminuição da ingestão hídrica e
entre outros e, em função disso, o padrão alimentar se torna inadequado,
levando ao agravamento das doenças crônicas (LIMA, et al., 2017).

   A fim de promover envelhecimento saudável, o Nutricionista deve
elaborar prescrição dietética específica e planejar cardápios, a partir da
avaliação e diagnóstico nutricional com mensuração dos dados
antropométricos (massa corporal, estatura, circunferência, dobras
cutâneas, força de preensão manual, etc) e solicitar exames laboratoriais
necessários à avaliação nutricional (LIMA, et al., 2017).

    Este profissional também é responsável por coordenar atividades de
compra, recebimento, armazenamento, preparo e distribuição dos
alimentos e refeições e promover programas de educação alimentar junto
aos pacientes, familiares e o restante da equipe multidisciplinar. É
importante considerar as preferências alimentares do idoso e respeitar
seus hábitos culturais e religiosos no momento da elaboração do plano
alimentar e considerar a consistência e característica do alimento
conforme as limitações de cada paciente. 

2.8 Papel da psicologia

        Com a institucionalização, o idoso se vê inserido
em configuração diferente do ambiente familiar, que
pode acarretar, muitas vezes, em sofrimento psíquico
ou alguma síndrome geriátrica.

Fonte: unasp.br
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       Uma das principais alterações psíquicas identificadas em idosos é a
depressão, decorrente de sofrimento enfrentado por perdas, luto e
abandono, e doenças que levam à incapacidade. A taxa da doença, em
idosos que vivem na comunidade, varia entre 4,8% e 14,6%, porém, em
idosos institucionalizados esse percentual chega a 22%. Diante disso, e dos
demais sofrimentos psicológicos como demência e ansiedade, por
exemplo, o psicólogo deve trazer para este idoso a compreensão de que é
possível ser feliz e manter uma qualidade de vida na velhice. Trazer o bem-
estar também está atrelado à valorização do idoso enquanto ser social e a
forma como a família percebe esse idoso, visto que é fundamental, nessa
nova condição de institucionalização, que o idoso não se veja como alguém
que está sendo abandonado pela família ou rejeitado pela sociedade. Para
tal, o profissional deve promover reflexões e conversas entre o idoso e sua
família e/ou responsável, desenvolvendo estratégias de aproximação e
relação com a família e com sua nova comunidade da ILPI (SOBRAL;
GUIMARÃES; SOUZA, 2018). 

        O Psicólogo, a partir de sessões individuais e em grupo, pode contribuir
para a compreensão do idoso sobre o processo de envelhecimento,
trabalhando assim sua autoestima e autoconfiança, o que colabora na
evolução de outros tratamentos, como na fisioterapia, dando-lhe incentivo
e estimulando a conquista de sua autonomia.  

2.9 Papel da terapia ocupacional
    A terapia ocupacional possui papel significativo no processo de
recuperação do paciente, trabalhando com a funcionalidade do idoso, pois
trabalha atividades diárias como, pentear o cabelo, escovar os dentes, se 
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alimentar ou vestir uma roupa, por exemplo. Esse terapia difere da
fisioterapia pois trabalha com a recuperação de uma funcionalidade
específica, sistema menores, enquanto a fisioterapia trabalha na
reabilitação dos movimentos de sistemas maiores, como o fortalecimento
dos movimentos em geral. No entanto, estes dois dois profissionais andam
juntos no tratamento da reabilitação física do idoso. O Terapeuta
Ocupacional trabalha na reeducação de atividades da vida diária,
devolvendo ao paciente sua independência e autonomia, realizando a
estimulação cognitiva, física e mental.  

     A terapia ocupacional ‘‘compreende o sujeito dentro de
um contexto biopsicossocial e procura por meio de ações,
que deem sentido a sua vida, favorecer a reabilitação
psicossocial e auxiliar em aspectos sociais, culturais e
emocionais’’ (BARRETO, et al., 2016). No cenário da saúde
do idoso e na ILPI, o Terapeuta Ocupacional busca estimu-

lar o resgate e elaborar um plano de tratamento para manter a vida ativa,
com participação do idoso nas atividades rotineiras da instituição e de
lazer adequadas ao ciclo de vida com orientação sobre as melhores
maneiras de desempenho das ações voltadas à manutenção de sua saúde
física e mental, garantindo assim sua autonomia, independência e convívio
familiar e social (BARRETO, et al., 2016).

Fonte: pintarcolorirbr.blogspot.com
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3. Redes de apoio

Agora falaremos sobre estratégias para
fortalecimento da rede de apoio dos idosos
institucionalizados. Vem comigo!

3.1 Bem-estar subjetivo gerontológico

       O bem-estar subjetivo (BES) é o modo como uma pessoa avalia sua
vida, relacionando sua satisfação com a vida e relações afetivas,
considerando afetos, além de outros indicadores, como por exemplo
situação econômica e sociodemográfica. Dessa forma, o BES funciona
como indicador que permite avaliar o envelhecimento saudável e,
compreender a situação de bem-estar dos idosos e, incitar a
implementação de medidas para que a satisfação de vida destes idosos
seja a melhor possível (ROCHA, et al, 2017).

      Para avaliar e intervir no BES de um idoso é preciso conhecer suas
relações e indicadores de vida, sejam eles internos ou externos. Os fatores
internos estão relacionados com a individualidade do idoso, considerando
sua personalidade, espiritualidade e relações interpessoais. Os fatores
externos podem ser resumidos em como o idoso está inserido socialmente,
considerando sua saúde, educação e questões econômicas, por exemplo.
Portanto, tomando conhecimento amplo de todos os âmbitos situacionais
de vida do idoso torna-se possível identificar os idosos que apresentam
predisposição à debilidade. Um instrumento utilizado para avaliar o BES é 
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a Escala de Satisfação com a Vida que, embora elaborado em 1980, é
utilizado ainda na avaliação de bem-estar da população (ROCHA, et al,
2017).

     A partir disso, o apoio social (AS), transmitido por instituições e pessoas,
entra com o objetivo de amparar as necessidades apresentadas pelo idoso
com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida a idosos e outras
pessoas em geral (ROCHA, et al, 2017).

3.2 Apoio social à saúde 

     Desde o século XIX as relações sociais já eram estudadas pelo sociólogo
Emile Durkheim, que enfatizava a relevância dessas relações no âmbito da
saúde. A partir disso, enfatizou-se o  apoio social, que pode ser
compreendido brevemente como a forma multidimensional constituída por
vínculos sociais e, principalmente, pela assistência que pode proporcionar
às pessoas (MACEDO, et al, 2018).

      O AS transmite efeitos positivos sobre a vida das pessoas que o recebem
e, para que estes efeitos sejam eficazes, uma estratégia de reconhecimento
da população é aplicada. Esta estratégia se resume em: reconhecer a
pessoa que necessita de ajuda, avaliar se esta pessoa aceita ajuda,
verificar que tipo de ajuda ela precisa, optar por ajudar e decidir como
ajudar. Além disso, esse apoio pode ser evidenciado de diversas formas, de
maneira emocional, material, informacional, entre outros (MACEDO, et al,
2018).
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     Além do apoio social existem as redes de apoio social, que são as
relações pessoais que as pessoas possuem com determinado grupo e
podem ser alteradas durante a vida e tem relação direta com as
características do indivíduo. Dentro das redes de apoio social está inserido
o apoio, que agregados constituem como função no âmbito da saúde,
melhorar ou restabelecer a qualidade de vida, afetando positivamente a
vida das pessoas (RODRIGUES; LEITE; 2017).

     Estudos demonstram que o apoio social e redes de apoio social têm
impacto essencial na velhice, promovendo o bem-estar e a satisfação com a
própria vida, pois esse apoio promove o acolhimento e ameniza o impacto
do envelhecimento e da solidão (RODRIGUES; LEITE; 2017).

      Entretanto, é necessário diferenciar as redes de apoio social do apoio
social propriamente dito, uma vez que nem todas as relações sociais
propiciam apoio e algumas delas podem causar efeitos negativos não
esperados. É importante lembrar que o apoio social compreende a
interação do indivíduo com o seu meio e o resultado dessa relação resulta
em modos a suprir suas necessidades e as relações são todas as interações
que o indivíduo tem em geral no meio em que está inserido, as quais não
necessariamente podem resultar em apoio (RODRIGUES; SILVA; 2014).

3.3 Estratégias para fortalecimento de redes de
apoio a idosos institucionalizados 
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      Nas ILPI, os idosos que não recebem apoio e não possuem rede de apoio
social tendem a demonstrar sentimentos de tristeza e de desvalorização da
própria vida, fazendo com que isso tenha efeitos diretos em seu estado de
saúde, prejudicando-os. Por esse motivo é importante que dentro das ILPI,
relações sociais entre os idosos institucionalizados, família e outras
instituições sejam estabelecidas (RODRIGUES; LEITE; 2017).

      As redes de apoio sociais contribuem para o cuidado com a saúde do
idoso institucionalizado. Estudos demonstraram que, quando há falta de
redes de apoio, a vulnerabilidade desses idosos em manifestar doenças
aumenta. Além disso, as redes de apoio social são uma das dimensões mais
importantes quando se trata da melhoria da qualidade de vida das pessoas,
especialmente das idosas. Portanto, é imprescindível a intensificação de
financiamentos e criações de projetos que visem o bem-estar do idoso que
está institucionalizado (RODRIGUES; LEITE; 2017). 

     As redes de apoio social de idosos têm como objetivo proporcionar
melhores interações sociais, resultando em sentimentos de inclusão e
valorização. Melhores interações sociais afetam diretamente a saúde do
idoso, contribuindo com o seu bem-estar, qualidade de vida e
envelhecimento saudável. O apoio social auxilia o idoso a confrontar
problemas advindos do processo de envelhecimento, ausência de parentes
mais próximos, isolamento e institucionalização, pois a institucionalização
pode restringir o idoso ao contato social apenas com funcionários da
instituição e alguns outros poucos idosos que também se encontram
institucionalizados (RODRIGUES; SILVA; 2014).
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     Idosos institucionalizados possuem redes de apoio social mais defasadas
comparadas aos idosos não institucionalizados. Por esse motivo, torna-se
imprescindível fortalecer as relações de apoio social dentro das ILPI com o
intuito de preservar a saúde, qualidade de vida e de envelhecimento do
idoso mesmo institucionalizado. O amparo mútuo entre os idosos fortalece
vínculos, diminui o estresse e propicia ao idoso maior facilidade em
adaptar-se (RODRIGUES; SILVA; 2014).

3.4 Rede de apoio ao idoso na pandemia COVID-19
      O Sistema Único de Saúde (SUS) é responsável por mais de 80% dos
idosos que são dependentes do sistema para seus cuidados de saúde. Com
a pandemia COVID-19, o SUS passa por desafios e passa a ser cada vez
mais necessitado de políticas públicas para promover saúde a todos os
idosos brasileiros. No País o envelhecimento precoce e não saudável da
população é influenciado pela falta de políticas públicas que visem
promoção da saúde, envelhecimento saudável, proteção aos mais
necessitados e redes de apoio social (KALACHE, et al, 2020). 

      As políticas públicas, em situação de pandemia, devem considerar às
necessidades que os idosos, institucionalizados ou não, apresentam e,
dessa forma, considerar o meio social em que estão inseridos, para que a
rede social de apoio possa atuar da melhor forma com o objetivo de
proporcioná-lo melhor qualidade de vida. Além disso, as políticas públicas
devem ser reforçadas na atenção primária de saúde, oferecendo suporte
orientativo às ILPI, aos idosos em situação de moradia de rua, aos idosos
que ainda necessitam de trabalho e àqueles que se encontram em estado de 
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cuidados paliativos (KALACHE, et al, 2020).

     Os riscos de uma rede de apoio social que fornece apoio inapropriado
está diretamente relacionada ao aumento da taxa de mortalidade,
condições patológicas e vulnerabilidade (GUEDES, et al, 2017).

   Portanto, o Ministério da Saúde, em decorrência da pandemia de
coronavírus e do distanciamento social, orientou aos gestores de ILPI que,
durante a pandemia, a rede de apoio social e familiar fosse fortalecida,
visto que têm impacto direto na saúde do idoso e refletem em sua
qualidade de vida. Esse fortalecimento advém do poder público e gestores
de saúde que se direciona às instituições se reflete em apoio aos idosos
(PETERMANN, et al, 2020).

4. Recuperação pós COVID-19

4.1 Idosos e a COVID-19

Agora vamos falar sobre a preparação para
receber pessoas idosas que passaram por
internamento prolongado do COVID-19. Vem
comigo!

Os idosos possuem a maior taxa de letalidade da COVID-19, em
decorrência das doenças crônicas e comorbidades pré existentes,
tornando-os mais vulneráveis à infecções (HAMMERSCHMIDT e SANTANA, 
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2020). Dessa forma, Instituições de Longa Permanência tiveram que
atentar para novos protocolos de controle de infecção, na tentativa de
evitar possíveis surtos da COVID-19 dentro dessas instituições. Um surto
do novo coronavírus dentro de uma instituição de longa permanência de
idosos poderia acometer cerca de 60% da população (FHON et al 2020).

    Sabendo da gravidade da COVID-19 em pessoas idosas, e também
sabendo da situação de fragilidade que encontram os idosos nessas
instituições, deve-se pensar no cuidado mantido com os idosos que vieram
de um longo período de internamento hospitalar pós infecção com COVID-
19.

4.2 Recuperação do idoso pós COVID-19

       A condição que o idoso vivencia no pós-COVID-19 é desafiadora, pois a
doença, e principalmente a necessidade de internação com ventilação
mecânica devido ao comprometimento pulmonar, pode deixar sequelas
musculoesqueléticas (como sarcopenia e fraqueza muscular), sequelas
neurológicas (como dano temporário no trato olfatório, vertigem, cefaléia
e alterações no estado da consciência) e sequelas cardiovasculares (como
arritmia, lesão miocárdica viral, hipóxia e hipotensão) (AVILA, PEREIRA E
TORRES, 2020).

      A reabilitação da COVID-19, envolve tratamento multidisciplinar, pois
acomete algumas dimensões da saúde. O fato de ser condição clínica e
funcional recentemente descoberta, é necessário não só a
interdisciplinaridade na reabilitação, como também na troca de informa-
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ções entre as diversas áreas para promover ações mais qualificadas
(ORSINI et al, 2020).

     Após avaliação funcional e respiratória do paciente com sequelas da
COVID-19, deve-se ter atenção ao sistema respiratório. Apesar de até o
momento (junho 2021) não ter estudos específicos e literatura que
responda com exatidão quais as limitações e melhores terapias, pesquisas
sugerem que os comprometimentos funcionais se assemelham com
pacientes de doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC). Assim,
deve-se considerar a reabilitação dos pacientes de DPOC (AVILA, PEREIRA E
TORRES, 2020).

      Um estudo pioneiro de Liu et al (2020) descreveu um programa de
reabilitação multidimensional, para pessoas com 65 anos ou mais que
tiveram COVID-19, de 6 semanas e seus resultados foram promissores.
Houve o uso de espirometria, que mostrou melhora na função pulmonar,
teste de caminhada de 6 minutos, que serviu para mensurar a melhora da
capacidade funcional e respiratória, bem como exercícios para as
atividades da vida diária e alongamentos para a melhora da funcionalidade
(ORSINI et al, 2020).

   Nos resultados foram abordados melhora na independência das
atividades da vida diária e qualidade de vida (física e emocional) de forma
generalizada. Com diferença significativa na capacidade
respiratória/pulmonar/cardíaca pós reabilitação e também melhora na
função social, emocional (em questão de sintomas depressivos e ansiosos),
dor muscular e energia.
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    Nesse contexto também, Baker-Davies et al (2020) publicaram o
consenso de Standford Hall sobre a reabilitação de sobreviventes da
COVID-19, abrangendo diversas áreas da saúde indicando  principalmente
após alta da unidade de terapia intensiva e/ou ventilação mecânica,
recomendações específicas para pacientes com sequelas pulmonares,
cardíacas, psicológicas, musculoesqueléticas, reumatológicas,
hematológicas, dermatológicas e endócrinas.

4.3 Preparação da ILPI para receber idoso em
reabilitação pós COVID-19
      Considerando a gravidade em que o vírus acomete pessoas idosas, é
esperado que desde 2020 as instituições de longa permanência para
pessoas idosas tiveram que se adequar a receber idosos frágeis após longo
internamento hospitalar, ou após UTI. No momento atual (junho de 2021),
não há literatura específica que regularize as normas e as mudanças de
estrutura e pessoal que as ILPI devem realizar ao receber sobreviventes
em estado frágil de reabilitação. 

        Porém, a necessidade de pessoal qualificado é primordial, para prover
uma atenção especializada que possa ajudar os idosos em cada âmbito de
sua recuperação.

     Além disso, a organização da ILPI deve ser repensada, trazendo
conforto e estabilidade aos idosos sobreviventes da COVID-19. Deve-se ter
atenção especial para os idosos que estão com sequelas e alterações fun-
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cionais ou psicológicas, promovendo ações de saúde que possibilitem
atender as necessidades específicas de cada idoso. Também se recomenda
após a chegada do idoso do ambiente hospitalar que o mesmo permaneça
em isolamento por 14 dias, evitando contaminações ou transmissão do
SARS-CoV-2. 

5. Vacinas para COVID-19

Agora vamos falar sobre aspectos relevantes
acerca das vacinas desenvolvidas e em
desenvolvimento contra a COVID-19. Vem
comigo!

5.1 Processo de criação de vacinas
     A pandemia COVID-19 tem nas vacinas a esperança mais promissora e
ansiosamente esperada (GAO et al, 2020). Uma vacina eficaz será crucial
para controlar a pandemia, que infelizmente acometeu cerca de trinta e
um milhões de indivíduos em todo o mundo e matou um milhão de pessoas
(FREDERIKSEN et al, 2020). 

      Com a publicação do código genético do agente viral SARS-CoV-2, em
janeiro de 2020 iniciou-se intensa atividade global para produção de
vacina eficaz contra a COVID-19. Houve desenvolvimento, sem
precedentes, de forma extremamente acelerada para a produção e testa-
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gem de tecnologias de criação dos, tanto que, a primeira vacina entrou em
fase de teste em humanos em Março de 2020 (THAHN LE et al, 2020).

      O processo de produção vacinal segue as fases de estudo clínico, com
etapas pré-clínicas, realizadas em laboratórios, em geral, em modelos
animais, objetivando avaliação de dose e toxicidade nesta população. Os
ensaios clínicos, em humanos, são divididos em três etapas (LIMA et al,
2021). Os estudos de fase 1 visam avaliar a segurança do produto, enquanto
os de fase 2 avaliam segurança, dose e frequência de administração, bem
como sua imunogenicidade. Os de fase 3 têm como desfecho principal a
avaliação de eficácia do produto, através de ensaios clínicos controlados,
randomizados, envolvendo milhares de voluntários. Após a publicação
científica desses dados, a vacina candidata é submetida à avaliação pelas
agências reguladoras, para posterior produção e distribuição. Por fim, os
estudos de fase 4, ou de pós-licenciamento, estimam os efeitos e eventos
adversos após a utilização da vacina em larga escala na população alvo
(STEVANIM, 2020). Cada etapa deste processo dura em média vários meses
a anos.

      Portanto, a complexidade de criação da vacina é desafiadora. O processo
inicia-se com o descobrimento e validação do alvo (neste caso, o Sars-CoV-
2), depois, vem a fase pré clínica, processo inicial de formulação dos
bioprocessos, seguidamente inicia-se a análise, que inclui: Fase I
(segurança), Fase II (segurança e imunização), Fase III (segurança, eficácia
e regulamentação), finalizando o processo com a revisão da
regulamentação da vacina em questão (HEATON, 2020).
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     Outro ponto importante no processo de criação de vacina é que apesar
da quantidade exorbitante de vacinas em estudo em abril de 2020, as
vacinas não são iguais. Há  diversidade impressionante na produção de
formulações contra o COVID-19, várias tecnologias de produção estão
sendo avaliadas, incluindo ácidos nucleicos (DNA e RNA), uso de vetores
virais (replicantes e não replicantes), vacinas virais (atenuadas e
inativadas) e as vacinas proteicas (recombinantes ou de VLP – partículas
semelhantes ao vírus – tecnologia utilizada na vacina de HPV) (THANH LE
et al, 2020; MUKHERJEE et al, 2020). Isso faz com que o caminho que cada
perpassa seja diferente, com diferentes regulamentações e tempo de
estudos.

5.2 Principais vacinas em desenvolvimento

     O coronavírus, inicialmente descoberto como causador de doenças
respiratórias em animais, foi identificado 3 vezes em infecções humanas:
O SARS, na China em 2003, o MERS no Médio Oriente em 2012 e o SARS-2,
ou COVID-19, também da China, causador da pandemia. O vírus do COVID-
19 se apresentou mais transmissível, de forma que, em 4 meses de
pandemia ocorreram mais de 142.000 casos, decretando estado de
emergência mundial pela Organização Mundial da Saúde (QUINTELLA et al,
2020).

      A complexidade da pandemia do COVID-19, apesar de traumatizante,
serviu de destaque para a maturidade da ciência biotecnológica no
desenvolvimento de vacinas — de forma extremamente rápida e eficiente
— contra o vírus SARS-CoV-2. 
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       Até janeiro de 2021 haviam oito vacinas, por todo o mundo, que estavam
aprovadas — por agências regulatórias — para uso emergencial, ou seja,
vacinas eficazes e seguras, que tinham bons resultados na fase clínica III, e
boas práticas de fabricação (PROFISSÃO BIOTEC, 2021).

     A maioria das vacinas estudadas para a COVID-19 visa induzir anticorpos
neutralizantes contra as subunidades virais, a maior parte delas tendo
como alvo a região RBD (do inglês domínio de ligação do receptor) da
proteína mais conservada do vírus, a Spike (S), impedindo assim, a
captação do vírus pelo receptor ACE2 (enzima conversora da angiotensina
2) humano (CADDY, 2020). Não está claro como as variantes da proteína S
utilizadas em diferentes candidatas à vacina se relacionam entre si ou com
a epidemiologia genômica da doença (THANH et al, 2020). Desta forma,
diversas vacinas candidatas para COVID-19 foram desenvolvidas ou estão
em fase 3 (desenvolvimento), na sequência apresenta-se quadro 12 com as
principais vacinas e mecanismo de ação. 

Quadro 12- Vacinas candidatas para COVID-19 
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5.2.1. Tozinameran

  Na categoria de vacinas genéticas destaca-se a vacina de
nome Tozinameran, colaboração dos laboratórios Pfizer,
dos Estados Unidos e BioNTech da Alemanha, é uma
vacina de tecnologia de RNA mensageiro nucleosídeo-
modificado, encapsulada em nanopartículas lipídicas. A 

parte proteica Spike do vírus, que é a parte que penetra nas células
humanas, têm a habilidade reduzida. Assim, o RNA mensageiro sintético
auxilia o organismo de quem foi vacinado a gerar anticorpos contra o
vírus. A forma de interação da vacina na célula humana está apresentada
na  figura abaixo.

Fonte: UFSM, 2020.
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   Esta vacina tem esquema de duas doses, e resultados de estudos
comprovaram que a eficácia foi de 95%, não havendo efeito colateral
grave.

    Baseada em mRNA, a vacina produzida pelo laboratório americano
Pfizer, em parceria com a empresa de biotecnologia alemã BioNTech,
demonstrou boa resposta na indução de imunidade humoral e celular em
seus estudos de fase 1 e 2. Os resultados mostraram títulos de anticorpos
neutralizadores em média 1,8 a 2,8 vezes maiores quando comparados com
painel de soros humanos convalescentes de COVID-19 (MULLIGAN et al,
2020). 

   Um contraponto da vacina da Pfizer, em contexto brasileiro, é a
dificuldade de armazenamento das vacinas, que teriam que ficar a -75
graus Celsius. Esta vacina foi aprovada pela Anvisa em fevereiro de 2021.

5.2.2 Moderna

       Outra vacina na categoria genética é a do laboratório
Moderna Therapeutics, dos EUA, criou a vacina mRNA-
1273. Essa vacina também é de RNA mensageiro, com
diferença na mutação do Spike e na nanopartícula
lipídica usada, em comparação com a vacina da Pfizer.
Apesar de ser muito semelhante em tecnologia, a vacina
da Moderna pode ser armazenada em freezers comuns
— -20 graus. 
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       A vacina, codifica a proteína S estabilizada, resultando em produção de
grande quantidade de anticorpos neutralizantes em todos os participantes
estudados, detectados por dois métodos diferentes, e com valores
semelhantes aos de amostras de soro de pacientes convalescentes, com
eventos adversos autolimitados (JACKSON et al, 2020). 

       As vacinas de RNA mensageiro têm demonstrado, excelente perfil de
segurança e com boas respostas imunes celular e humoral. Tem a
vantagem de serem produzidas em maior escala, por se tratar de produtos
sintéticos, e a desvantagem de serem produtos que requerem conservação
em congelamento. O RNA vacinal é envolto em uma camada lipídica,
evitando assim, sua degradação. 

        A ANVISA aguarda o requerimento do laboratório para uso emergencial
da vacina para o Brasil (CNN, 2021). Sua eficácia também é de 95%, em
duas doses de aplicação. 

5.2.3  Coronavac

     A vacina Coronavac, proveniente do laboratório
Sinovac da China, tem parceria de compartilhamento
de tecnologia com o Instituto Butantan, que faz a
manipulação e envase desta no Brasil. Essa vacina,
diferente da Moderna e Pfizer, usa o método de vírus
inativado, sendo assim, o vírus Sars-CoV-2 é
desativado, misturado com alguns reagentes que
provocam resposta imune, e injetado no paciente. 
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       Tecnologias tradicionais de produção de vacinas como as de vírus vivos
atenuados ou inativados vêm sendo utilizadas em diversos ensaios clínicos.
Preocupações com a biossegurança de vacinas atenuadas têm dificultado
os estudos com essa plataforma, e algumas vacinas inativadas já estão em
fase 3 de testes (KRAMMER et al, 2020). 

    A vacina CORONAVAC, utiliza a plataforma clássica de vírus inativado,
com cultivo celular do vírus em células vero com posterior inativação. A
figura abaixo apresenta informações sobre a atuação da vacina no
organismo.

      Nesse método de vacina, a resposta imunológica do paciente se dá com
o encontro com o vírus inativado e seus adjuvantes. Estima-se a eficácia
dela entre 50,38% amplo, e 100% em casos graves. Assim, no Brasil, em
maio de 2021, existem milhões de pessoas vacinadas com a Coronavac, que
se dá com a fase 3 concluída (PROFISSÃO BIOTEC, 2021).

Fonte: CIÊNCIA VIVA, 2021.
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5.2.4 Astrazeneca

     Essa vacina de nome Covishield é produto criado pela
união da Universidade de Oxford e a farmacêutica
AstraZeneca. No Brasil, a Fiocruz forma parceria para
produção da vacina, mediante recebimento de
materiais (GUIMARÃES, 2020). A tecnologia usada nela
é diferente das outras mencionadas acima, utiliza-se o 

adenovírus de chimpanzé (GUIMARÃES, 2020), sendo que são utilizados
adenovírus não replicantes como principais vetores virais, podendo ser
humanos (Ad5 e Ad26) ou de símios (Chimpanzés ChAd) (KRAMMER,
2020).

      A vacina ASTRAZENECA (ChAdOx1 nCoV-19) é baseada em vetores virais,
desenvolvida na Universidade de Oxford, na Inglaterra, em parceria com o
laboratório AstraZeneca, induz robusta resposta imune, incluindo resposta
celular, após a aplicação de duas doses. Utiliza, como vetor, um
adenovírus de chimpanzé não replicante que expressa a proteína S do
SARS-CoV-2. Os estudos de fase 1 e 2, envolvendo grupo controle com
vacina conjugada meningocócica em adultos saudáveis, mostraram
resposta específica de células T no 14° dia após aplicação, com anticorpos
neutralizantes detectados entre 91 e 100% dos pacientes, apresentando
perfil de segurança aceitável (FOLEGATTI et al, 2020).

     A figura mostra o esquema da vacina Coveshield. A vacina de adenovírus
funciona de forma que a sequência para a codificação da proteína Spike do
Sars-CoV-2 seja capaz de replicar na célula humana, assim, funciona de
maneira semelhante com as vacinas de mRN. A eficácia da vacina está em 
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70,4% e no dia 08/01/2021 a Fiocruz solicitou o pedido de uso emergencial
no Brasil(PROFISSÃO BIOTEC, 2021).

Fonte: PROFISSÃO BIOTEC, 2021.
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5.2.5 Sputnik V

nação para todos os cidadãos russos em outubro e o governo do estado do
Paraná está negociando acesso à chamada vacina Sputnik V (LIMA et al,
2021).

        O esquema vacinal é dividido em duas doses e tem a eficácia de 91,4%.
No Brasil, a União Química farmacêutica fez acordo com o Instituto Russo
para a produção da Sputnik V em 21/01/2021, ficando no aguardo da
resposta da Anvisa (PROFISSÃO BIOTEC, 2021).

5.2.6. BBIBP-COR V
 

   O imunizante russo, de nome Sputnik V foi
produzido pelo Instituto de Pesquisa Gamaley, e
utiliza a tecnologia de adenovírus não-replicante,
parecida com a Astrazeneca, a diferença está na
utilização de dois adenovírus humanos. A vacina
russa utiliza como vetor viral o Ad26 na primeira e o
Ad5 na segunda dose. Há proposta de ampliar a vaci-

     Essa vacina é produzida pela estatal
Sinopharm da China, também apresenta
o método de vírus inativado e estima-se
que sua eficácia esteja entre 79,34% e
86% de acordo com os resultados da
fase 3. Requer esquema de aplicação em
duas doses (LOURENÇO, 2021).
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5.2.7. Covaxin

     A vacina Covaxin é produzida pela parceria da
empresa Bharat Biotech da Índia e o Conselho
Indiano de Pesquisa Médica (ICMR). Ela utiliza o
método de vacina de vírus inativado, como a da
Sinovac e sua estimativa é de 60% de eficácia em
duas, considerando que até o presente momento,
início de 2020, a fase 3 da vacina ainda está em
andamento (PROFISSÃO BIOTEC, 2021).

5.3 Vacinação

     Em contexto nacional, até maio de 2021 havia cerca de 18,5% de
pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina contra a COVID-19 e
cerca de 8,8% com a segunda dose. No contexto Global, há 1,65 bilhões de
doses aplicadas, independente da vacina, cerca de 387 milhões de
pessoas totalmente vacinadas, totalizando 5% da população mundial
(OUR WORLD IN DATA, 2021).

5.4 Variantes do vírus e vacina
        Algumas variantes do vírus causador da COVID-19, estão sendo e

foram confirmadas durante a pandemia COVID-19, estas  mutações do
vírus agravam a situação sanitária mundial. Uma das razões para o vírus
estar se modificando pode envolver a baixa quantidade de pessoas
vacinadas, dessa forma, a mutação do vírus acontece em pessoas que não
foram vacinadas ainda, bem como o uso indiscriminado de medicamentos
sem comprovação científica, gerando resistência do vírus (RUBIN, 2021).
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     Contando a partir da premissa de que as vacinas são baseadas na
proteína Spike do vírus e de que haja mutações nesta proteína, traz à tona
a preocupação da real eficácia das vacinas contras as novas variantes
encontradas, e com razão. Estudos na África do Sul apresentaram
diminuição na eficácia da Astrazeneca em exposição à variante B.1.351 do
coronavírus (RUBIN, 2021). Não se tem literatura até o momento (maio de
2021) que nos diga com certeza se haverá necessidade de manipular as
vacinas feitas para acatar as novas variantes do COVID-19.

     A comunicação adequada com a população, informando os reais
benefícios da vacina, suas limitações e a importância da proteção
individual e coletiva incita grande desafio a ser enfrentado, em função de
questões geopolíticas envolvidas. São muitos os desafios científicos, éticos
e políticos a serem superados. Não existem ainda informações sobre a
repercussão da vacina bem-sucedida contra o SARS-CoV-2 no mundo, mas
os esforços envolvendo a sua formulação e produção são sem precedentes
(LIMA et al, 2021). 

6. Óbito

Agora vamos falar sobre  declaração de óbito,
documentação legal e
encaminhamentos/notificações. Vem comigo!
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6.1 Notificação de óbito

       Segundo dados epidemiológicos do Ministério da Saúde, atualizados no
dia 03 de Junho de 2021, o Paraná registra desde o começo da pandemia
1.108.126 casos confirmados da COVID-19 e 26.916 óbitos (BRASIL, 2021).

     Esses óbitos só puderam ser contabilizados devido às notificações
realizadas pelos diversos serviços de assistência em saúde por meio de
sistemas protocolados por órgãos governamentais. No Brasil, a vigilância
dos vírus respiratórios de importância em saúde pública é realizada por
meio de uma Rede de Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal (SG) e de
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), em conjunto com
laboratórios de saúde pública. Os serviços que compõem a rede têm como
finalidade o monitoramento epidemiológico, por meio da captação de
casos de SG, de SRAG hospitalizados e/ou óbitos por SRAG. O
monitoramento desses casos é feito por meio da coleta de amostras
clínicas e encaminhamento aos laboratórios para pesquisa do vírus SARS-
CoV-2 e da notificação desses casos no Sistema de Vigilância
Epidemiológica da gripe (Sivep-Gripe), como descrito anteriormente no
capítulo 1 do módulo 6 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2021).

     Óbitos por SRAG, independente de hospitalização, devem ser
notificados no Sistema Sivep-Gripe
(https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe), e o registro de óbito
notificado, obrigatoriamente, no Sistema de Informação sobre
Mortalidade (SIM) (http://sim.saude.gov.br/default.asp). Caso o
município não possui cadastro no Sivep-Gripe, este deve ser realizado por 
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meio do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) de sua
vigilância para correta notificação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2021).
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(Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 2021)

6.2  Declaração de óbito 

      O profissional médico é responsável pelo preenchimento das condições e
causas de óbito (Bloco V) da Declaração de Óbito (DO), no entanto, outros
profissionais devem conhecer o processo de notificação a fim de
acompanhar seu andamento, identificar equívocos e esclarecer possíveis
questionamentos vindos de familiares. 

6.2.1 Preenchimento das condições e causas de óbito
(bloco v) 
      A terminologia ‘‘COVID-19 ’’ deve ser utilizada para toda certificação de
morte pela doença do coronavírus 2019, pois existem muitos tipos de
coronavírus, e assim, ajuda a reduzir a incerteza quanto à classificação e 
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codificação, assim como monitorar corretamente estas mortes. A COVID-19
deve ser registrada no atestado médico de causa de morte para todos os
óbitos que a doença causou, ou se assume ter contribuído para a morte
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA DE VIGIL NCIA EM SAÚDE, 2020). 

    A COVID-19 deve ser registrada na parte I da DO, com respeito à
ordenação da cadeia de causas, iniciando-se pela causa básica na última
linha do atestado. As causas subsequentes, decorrentes da causa básica,
devem ser registradas nas linhas acima daquela onde for registrada a
COVID-19, enquanto na parte II da DO deve ser registrada as comorbidades
que contribuíram para a morte. Importante apontar que, em algumas
situações, COVID-19 pode ser entendida como contribuinte para a morte, e
não como causa básica, devendo assim ser registrada na parte II
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2020). 

      O tempo transcorrido entre o diagnóstico informado na parte I e a
morte, deve ser registrado à direita da respectiva causa e, algumas
informações adicionais importantes sobre o registro da DO incluí: (1) não
informar o código das doenças (CID-10), pois esse campo é reservado aos
codificadores das Secretarias Municipais ou Estaduais de Saúde; (2) o
campo 39, referente a “necropsia”, só deverá ser preenchido se houver a
execução do procedimento; (3) se, no momento do preenchimento da DO, a
causa da morte ainda não estiver confirmada para COVID-19, mas houver
suspeita, o médico deverá registrar o termo “suspeita de COVID-19” na
parte I, onde a confirmação ou descarte da COVID-19 ficará sob a
responsabilidade das Secretarias Municipais e/ou Estaduais de Saúde;
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2020). 
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6.2.2  Exemplos de preenchimento do
bloco v
      A: Masculino, 45 anos, com hipertensão arterial e obesidade mórbida há
15 anos, que evoluiu para óbito. Foi admitido no hospital com quadro de
infecção respiratória aguda (três dias antes do óbito). No dia seguinte,
progrediu para pneumonia (dois dias antes do óbito). O quadro agravou,
apresentando insuficiência respiratória aguda (horas antes do óbito). Foi
realizado teste laboratorial para COVID-19 com resultado positivo
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA DE VIGIL NCIA EM SAÚDE, 2020).    

(Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 2020) 

     B: A.M.C, 49 anos, relatou quadro febril diário há 15 dias, com controle
da febre em domicílio. Foi admitida no hospital com quadro de insuficiência
respiratória aguda (9 dias antes do óbito) que se agravou, evoluindo para
síndrome respiratória aguda grave dois dias após a admissão. Os
familiares relataram que a falecida era portadora de diabetes tipo 2 há 15
anos e que esteve em contato com um paciente com COVID-19. Houve coleta
de material para exame laboratorial para COVID-19, porém não teve acesso
ao resultado até a emissão da DO (MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2020). 
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(Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 2020) 

6.3  Manejo dos óbitos na ILPI 

       Caso o óbito tenha ocorrido dentro da ILPI, aqueles que reportam o
óbito devem ser instruídos para não manipular o corpo e evitar qualquer
tipo de contato com o mesmo. Imediatamente após a informação do óbito,
o médico atestante deve notificar a equipe de vigilância em saúde, e se na
instituição não houver um disponível, o gestor deve entrar em contato com
a Unidade de Referência mais próxima e solicitar a assistência de um
médico da unidade. O médico responsável pela constatação do óbito deve
utilizar os EPIs recomendados: óculos de acrílico, gorro, máscara
cirúrgica, avental descartável com mangas compridas e luvas de
procedimento descartáveis e, para procedimentos com risco de
aerossolização a máscara cirúrgica deve ser substituída por N95 ou PFF2
(SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ, 2020). 
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    A limpeza do local após remoção do corpo deve seguir as recomendações
da Nota Orientativa 19/2020, disponível nos materiais complementares. 

         O corpo deve ser transportado em saco impermeável próprio, selado e
identificado e não deve haver vazamento de fluidos corporais, assim como
não deve haver manipulação posterior do corpo, e encaminhado ao serviço
de transporte para a funerária (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO
PARANÁ, 2020). 

7.  Resumindo...

A Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa tem o intuito de
apresentar uma avaliação generalizada, e diagnosticar incapacidades
ou deficiências, para oferecer planejamento do cuidado e
acompanhamento a longo prazo.
Alguns benefícios são provenientes da AMPI, como a identificação do
risco para declínio funcional, melhoria da acurácia do exame clínico
inicial, e também na coleta de dados para pesquisas e planejamento de
políticas públicas acerca do envelhecimento saudável.
Os itens básicos a serem considerados na AMPI são: funcionalidade,
cognição, humor, sensorial, mobilidade, estado nutricional e suporte
social. 
A funcionalidade está relacionada com o foco do idoso ter capacidade
de gerir a própria vida ou cuidar de si mesmo.  
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O domínio do humor, extremamente importante na idade avançada,
procura sintomas depressivos ou ansiosos que possam prejudicar
tratamentos e controle de doenças. 
A cognição é o conjunto de capacidades mentais que permitem ao
indivíduo compreender e resolver os problemas do cotidiano. 
A comunicação envolve aspectos relevantes para a interação social do
idoso, para sua qualidade de vida e segurança, como a visão e audição. 
A mobilidade é item de extrema relevância para se detectar os idosos
com risco de quedas, principalmente em face do conhecimento de que
as quedas aumentam com a idade e naqueles mais frágeis
A Associação Americana de Saúde Pública define o estado nutricional
como condição de saúde de um indivíduo influenciada pelo consumo e
pela utilização de nutrientes e identificada pela correlação de
informações obtidas através de estudos físicos, bioquímicos, clínicos e
dietéticos.
Realizar AMPI significa promover informações e registros que podem
ser utilizados momentaneamente, mas que também servem como
subsídios para planejamentos futuros.
Mesmo na pandemia o rastreio de condições de risco para os idosos,
realizado de forma individualizada e detalhada, possibilita identificar os
que são suscetíveis, inclusive os que estão mais vulneráveis ao próprio
COVID-19. Com o histórico ampliado torna-se mais viável realizar a
prevenção, cuidado, reabilitação e orientação.
A partir da alta complexidade de cuidados que cada idoso pode exigir, o
Plano Terapêutico Singular é conjunto de propostas de condutas
terapêuticas articuladas, para um sujeito individual ou coletivo,  
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O Assistente Social atua na defesa e garantia dos direitos do idoso, na
mediação das relações familiares e sociais e na resolução de questões
burocráticas como INSS, CRAS, auxílio funeral, trabalhando, por
exemplo, na aproximação do idoso e sua família quando este vínculo foi
quebrado ou na busca por parcerias para a instituição com a finalidade
de proporcionar uma melhor qualidade de vida e bem-estar de seus
residentes. 
A Enfermagem, como profissão de ampla atuação, possui como
atribuições na ILPI o planejamento, organização e execução de ações
voltadas ao cuidado assistencial do idoso, assim como a supervisão
desses cuidados e a notificação ao restante da equipe multiprofissional
em casos de intercorrências ou evoluções agudas. O Enfermeiro
responsável técnico também é responsável pelas atividades de
gerenciamento da equipe de Enfermagem, controle de medicamentos,
acompanhamento de procedimentos e assegurar o registro correto nos
prontuários. 
O Farmacêutico com seu conhecimento técnico-científico é habilitado
para monitorar os planos de tratamento dos idosos institucionalizados
e consumo desnecessário de medicamentos, auxiliando na prevenção
dos possíveis agravos decorrentes da polifarmácia, assim como realiza
o gerenciamento do estoque dos medicamentos. 

resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar, com apoio
matricial se necessário. Ou seja, parte da compreensão das necessidades
do idoso pela equipe multiprofissional que elaboram planos de tratamento
individuais mas que possuem um objetivo comum.
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O trabalho da Fisioterapia é essencial para a reabilitação da função
motora e aumento da sua independência e autonomia, realizando
exercícios de desenvolvimento da capacidade respiratória,
flexibilidade, equilíbrio, resistência e força muscular. 
O Médico na ILPI acompanha rotineiramente os idosos, realizando
consultas periódicas, por meio de exames preventivo e ajuste de
medicações, para determinar o estado de saúde global e controle de
comorbidades, assim como atua na intervenção de intercorrências a
fim de evitar a necessidade de internação hospitalar e perdas de
funcionalidade. 
O Nutricionista tem a responsabilidade de monitorar a situação
alimentar e nutricional dos idosos, a partir de uma avaliação
nutricional e determinação da necessidade nutricional individual e
formulação de planos alimentares. Também deve coordenar atividades
de compra, recebimento, armazenamento, preparo e distribuição
desses alimentos. 
 O Psicológico auxilia a compreensão do idoso sobre sua nova realidade
na ILPI, incentivando sua interação social com os demais residentes e
trabalhando na manutenção do vínculo familiar, promovendo reflexões
e conversas acerca de seu bem-estar, relacionamentos e percepção do
processo de envelhecimento. 
O Terapeuta Ocupacional possui papel na recuperação da
funcionalidade do idoso, devolvendo-o a capacidade de realizar as
atividades de vida diária, devolvendo assim sua autonomia e
parcialmente a capacidade do autocuidado. 
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Idosos têm a maior taxa de letalidade por covid-19, devido a situação de
fragilidade por doenças ou comorbidades pré-existentes.
Teve de haver uma reestruturação das Instituições de Longa
Permanência (ILPI) em decorrência da necessidade de atender idosos
após internamento hospitalar prolongado pela COVID-19.
A internação e ventilação mecânica podem deixar sequelas
musculoesqueléticas, sequelas neurológicas e sequelas
cardiovasculares.
O fato de ser condição clínica e funcional recentemente descoberta, é
necessário não só a interdisciplinaridade na reabilitação, como também
na troca de informações entre as diversas áreas para promover ações
mais qualificadas.
Um estudo pioneiro de Liu et al (2020) descreveu um programa de
reabilitação multidimensional, para pessoas com 65 anos ou mais que
tiveram COVID-19, de 6 semanas e seus resultados foram promissores.
Não há literatura específica que regularize as normas e as mudanças de
estrutura e pessoal que as ILPI devem realizar ao receber sobreviventes
em estado frágil de reabilitação.
Deve-se ter atenção especial para os idosos que estão com sequelas e
alterações funcionais ou psicológicas, promovendo ações de saúde que
possibilitem atender as necessidades específicas de cada idoso.
O processo de criação de vacinas é extremamente minucioso em
relação à segurança e eficácia.
As vacinas para COVID-19 da Moderna e Pfizer são vacinas de
tecnologia mRNA.
As vacinas Coronavac, Covaxin e BBIBP-CorV são vacinas de vírus
inativado.
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As vacinas Astrazeneca e Sputnik-V são vacinas de adenovírus não
replicantes.
Até maio de 2021, no contexto Global, há 1,65 bilhões de doses
aplicadas, independente da vacina, cerca de 387 milhões de pessoas
totalmente vacinadas, totalizando 5% da população mundial.
As variantes da COVID-19 podem ou não apresentar um desafio a mais
na vacinação mundial, não há literatura que indique com certeza que
será necessário modificar vacinas já feitas.
Os óbitos por COVID-19 só podem ser contabilizados a partir das
notificações realizadas pelos diversos serviços de assistência em
saúde por meio de sistemas protocolados por órgãos governamentais.
A Rede de Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal (SG) e de Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG), em conjunto com laboratórios de
saúde pública, é responsável pelo monitoramento dos casos suspeitos
e confirmados.
Óbitos por SRAG, independente de hospitalização, devem ser
notificados no Sistema Sivep-Gripe e o registro de óbito notificado,
obrigatoriamente, no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM).
Os municípios que não possuem cadastro no Sivep-Gripe devem
realizar o cadastro por meio do Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES) de sua vigilância para correta
notificação.
O profissional médico é responsável pelo preenchimento das condições
e causas de óbito da Declaração de Óbito (DO), no entanto, outros
profissionais devem conhecer o processo de notificação a fim de
acompanhar seu andamento, identificar equívocos e esclarecer
possíveis questionamentos vindos de familiares. 
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A DO contempla informações que possuem ordem correta de
preenchimento e dados que permitem visualizar a sequência das
ocorrências e comorbidades que levaram o indivíduo ao óbito. 

Parabéns! Você finalizou desse módulo.
Que tal realizar alguns exercícios para

fixação do aprendizado?

8.  Materiais Complementares

Gostou de algum assunto e quer
saber mais? É só clicar nos links!

Vídeo dinâmico sobre a Avaliação Geriátrica do Idoso
 Video teste do sussurro
Podcast sobre depressão em idosos

CAPÍTULO 1:

Exercício de fixação do
aprendizado
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https://youtu.be/ov4eS3ylW78
https://www.youtube.com/watch?v=i_EPZCp9Nbk
https://www.youtube.com/watch?v=i_EPZCp9Nbk
https://drauziovarella.uol.com.br/podcasts/entrementes/entrementes-39-depressao-em-idosos/
https://forms.gle/RJqQv2xsCqNwKHjPA


Vídeo sobre papel da Assistente Social na ILPI 
Vídeo sobre a Enfermagem na ILPI
Vídeo sobre a Fisioterapia no idoso institucionalizado: objetivos na ILPI
Vídeo sobre o trabalho do Psicólogo em uma ILPI
Vídeo sobre a Terapia Ocupacional
Cartilha sobre o Cuidado Farmacêutico Ao Idoso do Conselho Regional
de Farmácia do Estado de São Paulo
Folder sobre Atuação do Nutricionista em ILPI

CAPÍTULO 2:

Artigo: Desenvolvimento de uma escala de Bem-Estar Subjetivo
Documentário: Envelhescência 

CAPÍTULO 3: 

Vídeo: Reabilitação de pacientes com sequelas da COVID-19 pós-
hospitalização

CAPÍTULO 4:

Podcasts da fundação Oswaldo Cruz sobre as vacinas da COVID-19 
CAPÍTULO 5:

Nota Orientativa 19/2020, Recomendações gerais para manejo de
óbitos suspeitos e confirmados pela COVID-19 no Estado do Paraná

CAPÍTULO 6:
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https://youtu.be/U6TikTWjPoM
https://youtu.be/U6TikTWjPoM
https://youtu.be/L7Wt46tVeFs
https://youtu.be/Su8U46q-hSY
https://youtu.be/hzR9hvNyS2k
https://youtu.be/puX0_SOly8c
http://www.crfsp.org.br/images/cartilhas/idoso.pdf
http://www.crn3.org.br/uploads/BaseArquivos/2018_08_20/2016_02.pdf
https://www.scielo.br/j/ptp/a/85JVntJ3f8WJMYnPVgZDMVz/?format=pdf&lang=pt
https://www.youtube.com/watch?v=i4cLyLdK5EA
https://www.youtube.com/watch?v=i4cLyLdK5EA
https://www.youtube.com/watch?v=EPNdhEdd9oo
https://www.canalsaude.fiocruz.br/podcast/podcastAberto/coronafatos#:~:text=Por%20isso%20o%20epis%C3%B3dio%20do,medidas%20preventivas%20poder%C3%A3o%20ser%20relaxadas
https://www.canalsaude.fiocruz.br/podcast/podcastAberto/coronafatos#:~:text=Por%20isso%20o%20epis%C3%B3dio%20do,medidas%20preventivas%20poder%C3%A3o%20ser%20relaxadas
https://civel.mppr.mp.br/2021/03/180/SESA-PR-Atualizacao-da-Nota-Orientativa-19-20-acerca-do-manejo-de-obitos-suspeitos-e-confirmados-pela-Covid-19.html
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