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cuIDaDoS De enfermagem à PeSSoa larIngectomIzaDa

helena megumI Sonobe

O cuidado de enfermagem humanizado à pessoa laringectomizada requer do enfermeiro conhecimen-

tos técnico-científicos sobre as situações de saúde, epidemiologia, fisiopatologia,  tratamentos e suas 

conseqüências que determinam esta condição; além das habilidades interpessoais, com inserção em 

atividades de pesquisa e de extensão à comunidade no atendimento das necessidades do paciente/

família e comunidade. O câncer de laringe resulta nas principais modificações comoraqueostomia de-

finitiva, com perda da capacidade de produção de voz, além das psicossociais como:  alteração da co-

municação; alteração da imagem corporal e auto-estima; e alteração das atividades sociais e de lazer.   

reSumo

A traqueostomia é a abertura realizada no 2o., 3o  
ou 4o. anel traqueal, com sutura da traquéia na 
pele, de caráter definitivo, indicada em situações 
de pacientes com câncer de laringe avançado 
em condições irreversíveis que impossibilitam 
a respiração pelas vias aéreas superiores, como 
incapacidade de mobilizar secreções traqueobrô-
nquicas ou problemas neurológico. Nestes casos, 
em geral não há necessidade de uso de cânula 
de traqueostomia, após a maturação do estoma 
(SONOBE, 1996, 2001). 

Outras situações que exigem uma via respiratória 
alternativa temporária, em caráter de urgência e 
emergência, envolvem  acidentes, choque ana-
filático, queimaduras de vias aéreas, intubação 
orotraqueal prolongada, quando é realizada pe-
quena incisão cirúrgica na traquéia  com introdu-
ção da cânula plástica. Não há sutura da traquéia 
na pele, o que exige uso de cânula de traqueos-
tomia e cuidados rigorosos no momento da tro-
ca da cânula, pois pode ocorrer a introdução  da 
cânula entre a pele e a traquéia (falso trajeto), 

impedindo a respiração do paciente.

As cânulas plásticas de traqueostomia com diâ-
metros de 8mm e 9 mm, com balonetes de bai-
xa pressão, são indicadas respectivamente para 
mulheres e homens. No caso de cânula metálica 
para mulheres, no geral são utilizadas número 5 e 
para homens número 6.

Discorreremos especificamente neste momento 
sobre o câncer de laringe, que em estadiamento 
III e IV, determinam traqueostomia definitiva. O 
câncer de laringe constitui o tipo mais comum 
de neoplasia, que atinge a porção da cabeça e 
pescoço, representa 25%  dos tumores malignos 
desta porção e 2% em relação às outras doenças 
malignas. Quando diagnosticado em fase mais 
precoce é altamente curável e menos mutilatório 
(SONOBE, 1996, 2001; SANTANA,  OKINO, SO-
NOBE, ZAGO, 2003).

Os fatores predisponentes que influenciam o de-
senvolvimento do câncer de laringe são   etilismo, 
tabagismo, exposição aos poluentes ambientais 
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(pó de madeiras, asbestos e solventes), além de 
hábitos de higiene bucal precários.

Os tratamentos incluem quimioterapia e radiote-
rapia em fase pré-operatória ou pós-operatória e 
com predomínio do tratamento cirúrgico.
As cirurgias realizadas, em fase precoce da doen-
ça, acarretam ressecção parcial das estruturas da 
laringe e preservação da capacidade de produção 
de voz, deglutição e da via respiratória. Já, as ci-
rurgias, em fases mais avançadas da doença, re-
sultam em confecção da traqueostomia definitiva 
e perda da capacidade de produção da voz, devi-
do à remoção total das cordas vocais (SONOBE, 
1996; 2001; SILVA et al, 2002).

As complicações pós-operatórias mais freqüen-
tes são: hematoma em local cirúrgico (região 
cervical), obstrução respiratória, edema cervical, 
infecção da ferida operatória, deiscência de su-
tura, distúrbios da deglutição,  estenose da tra-
queostomia e fístula faringocutânea (SANTANA,  
OKINO, SONOBE, ZAGO, 2003).

As conseqüências podem ser didaticamente sub-
divididas em fisiológicas - alteração definitiva da 
via respiratória; traqueostomia permanente ou 
definitiva; afonia; diminuição motora do ombro, 
braço e pescoço; diminuição do olfato e paladar; 
e psicossociais - alteração da comunicação; alte-
ração da imagem corporal e autoestima; e altera-
ção das atividades sociais e de lazer.

A complexidade dos tratamentos e suas conse-
qüências para o paciente laringectomizado re-
querem do enfermeiro conhecimentos técnico-
científicos, habilidades interpessoais, inserção 
em atividades de pesquisa, além do desenvolvi-
mento de atividades de extensão à comunidade.

O planejamento da assistência de enfermagem 
deve ser realizado para o atendimento das ne-
cessidades do paciente (SONOBE, 1996, 2001; 
SONOBE, HAYASHIDA, MENDES, ZAGO,  2001; 
SONOBE, 2006; SAWADA, DIAS, ZAGO, 2006): 

a - Pré-operatório - Nesta fase os cuidados po-
dem ser resumidos basicamente em:

avaliação das condições gerais de saúde •	
do paciente: história da doença, estado 
nutricional, exames realizados, condições 
fisiológicas e físicas, cirurgias anteriores 
(anestesia), alcoolismo e tabagismo;

identificação das crenças sobre a cirurgia •	
e a doença;

fornecimento de informações segundo as •	
necessidades do paciente, utilizando re-
cursos disponíveis como: álbum seriado; 
demonstração das cânulas de traqueos-
tomia; fornecimento de folheto educativo; 
encaminhamento ao grupo de apoio; visi-
ta de laringectomizado reabilitado, caso 
solicitado pelo paciente, entre outros;

identificação do familiar/cuidador e inse-•	
ri-lo no processo de planejamento de alta 
hospitalar;
realização de cuidados gerais de preparo •	
pré-operatório.

Os diagnósticos de enfermagem relacionados 
com as intervenções dessa fase estão relaciona-
dos com: déficit de conhecimento, integridade da 
pele prejudicada, distúrbio da imagem corporal, 
risco para infecção e adaptação prejudicada.  

b - Intra-operatório -   a assistência de enferma-
gem deve assegurar a continuidade do cui-
dado, para que haja o restabelecimento dos 
equilíbrios hemodinâmico e hidroeletrolítico, 
com a integração das unidades que atendem 
o laringectomizado.

Os diagnósticos de enfermagem que podem dar 
noção da dimensão das necessidades do larin-
gectomizado no intra-operatório, são: risco de 
lesão por posicionamento perioperatório, risco 
para infecção e risco para aspiração e interven-
ções de enfermagem como:

montagem da sala operatória com técnica •	
asséptica;

posicionamento do paciente com alinha-•	
mento anatômico e proteção das regi-
ões com proeminências ósseas, espe-
cialmente à região craniana e utilizando 
coberturas e coxins;

observação e avaliação das soluções •	
e hemoderivados  infundidos e dos  
efluentes drenados;
registros dos procedimentos e inter-•	
corrências durante o ato anestésico-
cirúrgico.
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c - Pós-operatório –   as intervenções de enfer-
magem são: 

ensino do autocuidado com a traqueosto-•	
mia (familiar/cuidador); manutenção das 
vias aéreas permeáveis (tosse, sinais de 
complicação, recursos disponíveis – pro-
tetor, avaliação da pele periestoma; aspi-
ração da secreção e avaliação das carac-
terísticas) e posterior remoção da cânula; 
manipulação e cuidados com o cateter 
nasogástrico;  

cuidados da ferida cirúrgica;•	

ensino sobre retomada das atividades: •	
alimentação; hidratação; higiene oral; ati-
vidade sexual; 
facilitar compreensão das alterações fí-•	
sicas, como redução do olfato e paladar; 
restrições de movimentos do pescoço e 
ombro e orientação quanto às medica-
ções, à possibilidade de reabilitação vocal, 
à continuidade do tratamento e retornos 
médicos;

descrição das reações comuns das pesso-•	
as frente a sua imagem corporal e diagnós-
tico, com favorecimento de estratégias de 
enfrentamento (alcoolismo; tabagismo; 
imagem corporal alterada; isolamento); 

encaminhamento para outros profissio-•	
nais quando necessário;

fornecimento de informações e incentivo •	
para participação em grupos de apoio e a 
busca por recursos comunitários;
complementação de informações que o •	
paciente requer (orais e escritas).

Essas intervenções de enfermagem estão re-
lacionadas com diagnósticos de enfermagem 
como: comunicação verbal  prejudicada, en-
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frentamento familiar ineficaz: comprometido, 
imagem corporal alterada, proteção alterada e 
isolamento social.
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atenDImento multIDIScIPlInar ao larIngectomIzaDo

helena megumI Sonobe

márcIa regIna moScato amoroSo

roSa marIa bIttencourt

ana beatrIz PInto Da SIlva morIta

Trata-se de um relato de experiência junto ao GARPO- Laringectomizados – Grupo de Apoio à Rea-

bilitação da Pessoa Ostomizada-Laringectomizados, projeto conjunto da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto-USP e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Ribeirão Preto-USP, ao longo de 15 anos, 

com atendimento multidisciplinar.

reSumo

O atendimento multidisciplinar da pessoa  la-
ringectomizada envolve profissionais como: 
enfermeiro, médico, psicólogo, fonoaudiólogo, 
assistente social e psicólogo, entre outros, com 
a participação ativa dos pacientes e familiares/
cuidadores.

Os tratamentos e as modificações mutilatórias 
que ocorrem ao longo de todo o seguimento do la-
ringectomizado requer preparo técnico-científico 
de todos os profissionais e um trabalho integrado 
destes para um atendimento multidisciplinar. 

Os grupos de apoio constituem os espaços nos 
quais favorecem a troca de experiências, discus-
são das dificuldades enfrentadas pelos pacientes 
e familiares, discussão e reflexão das expecta-
tivas, valorização das capacidades individuais 
e familiares  e reflexão sobre perspectivas, com 
suporte dos profissionais, que atuam no atendi-
mento destes pacientes (SONOBE, 1996; 2001).

O grupo de apoio é um espaço onde os profissio-
nais podem realmente ter uma idéia da importân-
cia do seu trabalho, pois temos a possibilidade de 
acompanhar os pacientes em fase de recupera-
ção fisiológica e em reabilitação. 

Contudo, é necessário fazer uma reflexão sobre a 

atuação do grupo multidisciplinar no atendimen-
to ao laringectomizado.

Aqui fazemos uma reflexão sobre o trabalho de-
senvolvido no Grupo de Apoio à Reabilitação da 
Pessoa Ostomizada- Laringectomizados – GAR-
PO, projeto conjunto da Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto e Hospital das Clínicas da Fa-
culdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP, no 
decorrer de quase 15 anos de atividades. Este 
grupo teve como objetivos oferecer suporte pro-
fissional aos laringectomizados e seus familia-
res, com participação de enfermeiros docentes e 
assistenciais, assistente social, fonoaudiólogos, 
alunos de pós-graduação e graduação; capacitar 
profissionais para o atendimento do laringecto-
mizado e seus familiares;  desenvolver pesquisa 
com temas relacionados a essa clientela.

As reuniões ocorriam na última quarta-feira de 
todo mês, com participação livre dos pacientes e 
familiares e de profissionais, das instituições de 
ensino e de saúde.  
Um dos grandes problemas dos laringectomiza-
dos refere-se à impossibilidade da produção de 
voz. Cabe aos profissionais explicar e apresentar 
as várias possibilidades de  comunicação verbal e 
não verbal e a reabilitação vocal, com a utilização 
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de laringe eletrônica, prótese vocal e desenvolvi-
mento da voz esofágica. Cabe ao paciente e fa-
mília a decisão de escolha e adoção da forma de 
comunicação (SONOBE, 2001).

É importante que os profissionais discutam com 
os paciente e familiares a respeito de atitudes 
que podem facilitar a comunicação com o larin-
gectomizado.  Manter a calma, prestar atenção, 
olhar para o laringectomizado e utilizar estraté-
gias como escrever a palavra principal na lousa 
mágica/papel, quando possível, desenvolver ha-
bilidade de comunicação por meio de gestos e 
leitura da mímica labial podem ser extremamente 
importantes. É preciso alertar aos familiares para 
não fingir que compreenderam algo, quando não 
corresponde à  realidade (SONOBE, 2001).

Outra questão muito discutida no grupo de apoio 
é a dificuldade dos familiares para lidar com o 
fato de um membro familiar ser acometido por 
câncer e ter modificação mutilatória (traqueos-
tomia, afonia e afinamento da região cervical) 
(SONOBE, 2001). Os profissionais podem alertar 
e ensinar atitudes que favorecem melhor enfren-
tamento como: buscar o esclarecimento de dúvi-
das, aprender cuidados físicos com a sonda ente-
ral e traqueostomia, a importância da divisão de 
responsabilidades entre os membros da família 
no cuidado do laringectomizado e buscar segui-
mento de psicoterapia.

Uma dificuldade muito freqüente é o fato de muitos 
laringectomizados não conseguirem compreender 
que não há necessidade de uso da cânula de tra-
queostomia e que o estoma não se fechará. Pode 
ser muito útil, retirar a cânula durante o período da 
reunião, com orientação de períodos durante o dia 
no domicílio sem uso desta e com aumento  gradu-
al do tempo, até que o laringectomizado sinta-se 
seguro em dormir sem a cânula de traqueostomia 
metálica. Devemos ressaltar também a necessida-
de de umidificação da via respiratória com vapori-
zação ou aumento da umidade do próprio ambien-
te por meio de limpeza com pano úmido de água, 
assim como colocar vasilhames com água debaixo 
da cama ou colocar toalha molhada junto à vene-
ziana, durante à noite.   

A valorização das capacidades do laringectomi-
zado e dos familiares é importante para que es-
tes consigam identificar os avanços e desenvol-
vimento de novas habilidades e capacidades. Isto 
estimula-os na etapa da retomada das atividades 
cotidianas mas, muitas vezes, estes não encon-

tram o apoio profissional adequado e necessário 
para o enfrentamento destas dificuldades (SO-
NOBE, 2001). 

O estigma social em relação ao câncer e à condi-
ção de ser portador de traqueostomia enfrenta-
dos pelos laringectomizados e seus familiares é 
uma questão que merece uma reflexão (SONO-
BE, 2001). Os grupos de apoio têm uma função 
importante junto à comunidade para esclarecer 
dúvidas e crenças  sobre o câncer, suscitar refle-
xão e discussão para buscar formas de participa-
ção efetiva da comunidade no processo de reabi-
litação destes pacientes. 

Durante estes anos de atividade do grupo de 
apoio mudanças ocorreram, inicialmente poucos 
eram os pacientes que conseguiam desenvolver 
a voz esofágica, posteriormente muitos passa-
ram a fazer uso da laringe eletrônica e finalmente 
muitos tiveram a oportunidade do uso da prótese 
traqueoesofágica. Muitos laringectomizados al-
cançaram a alta do câncer e hoje retornaram ao 
trabalho e à rotina cotidiana. Porém, o aspecto 
mais importante foi, sem dúvida, ter podido par-
ticipar da vida destas pessoas e ter a oportunida-
de de aprender mais a cuidar destas pessoas.

O atendimento ao laringectomizado e seus familia-
res deve ser multiprofissional, pois a gama de ne-
cessidades destes tem uma amplitude que exige o 
esforço conjunto dos profissionais da saúde e áreas 
afins, para uma assistência de qualidade e humana.
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atenção à PeSSoa larIngectomIzaDa

cIlIana antero guImarãeS Da SIlva olIveIra

Laringectomia é a remoção parcial ou total da 
laringe e das estruturas circunvizinhas.

Laringectomia parcial é a recomendada nos 
estágios iniciais do câncer na área glótica, 
quando apenas uma corda vocal é afetada. 
Remove-se uma parte da laringe, juntamen-
te com uma corda vocal e o tumor; todas as 
outras estruturas permanecem. A via aérea 
permanece intacta e espera-se que o paciente 
não tenha dificuldades de deglutição, a qua-
lidade vocal pode mudar ou o paciente pode 
ficar rouco.

Laringectomia supraglótica está indicada no 
tratamento das lesões supraglóticas iniciais, 
estágio I e de estágio II; o osso hióide, a glo-
te e as cordas falsas são removidas; as cordas 
vocais verdadeiras, a cartilagem cricóide e a 
traquéia permanecem intactas. No período 
pós-operatório, o paciente pode experimentar 

alguma dificuldade de deglutição durante as 
duas primeiras semanas.

Hemilaringectomia é realizada quando o tu-
mor se estende além da corda vocal, mas é 
menor que 1 cm  de tamanho e limita-se à área 
subglótica. Nesse procedimento, a cartilagem 
tireóide da laringe é fendida na linha média do 
pescoço e a parte vocal (uma corda verdadeira 
e uma corda falsa) é removida com o tumor. O 
paciente terá cânula de traqueostomia e uma 
sonda nasogástrica em posição durante dez a 
quatorze dias após a cirurgia. A voz pode ficar 
áspera, rouca e estridente, além de ter proje-
ção limitada.

Laringectomia total é efetuada na maioria dos 
casos de câncer laríngeo avançado, em está-
gio IV, quando o tumor se estende além das 
cordas vocais, ou para o câncer persistente 
depois da radioterapia. Em uma laringectomia 
total as estruturas laríngeas são removidas, 
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inclusive o osso hióide, epiglote, cartilagem 
cricóide e dois ou três anéis da traquéia, a 
língua, as paredes faríngeas e a traquéia são 
preservadas. Requer um estoma traqueal per-
manente porque a laringe, que fornece o es-
fíncter protetor, não está mais presente, o es-
toma traqueal impede a aspiração do alimento 
e do líquido para dentro do trato respiratório 
inferior. O paciente não terá voz, mas mante-
rá a deglutição normal. As complicações que 
podem acontecer incluem um extravasamen-
to salivar, infecções da ferida a partir do de-
senvolvimento de uma fístula faringocutânea, 
estenose do estoma e disfagia secundária à 
estenose faríngea e esofágica cervical.

ProceSSo De enfermagem: 
ao PacIente que Se Submeteu a larIngectomIa 
A enfermagem avalia o paciente para os se-
guintes sintomas: rouquidão, dor de gargan-
ta, dispnéia, disfagia ou dor e queimação na 
garganta; o pescoço é palpado para verificar a 
presença de edema. A enfermeira pode atuar, 
nesta situação, através do estímulo para a re-
alização dos cuidados de higiene pelo doente, 
e através de apoio emocional que vise minorar 
os efeitos da diminuição da auto-estima.

O laringectomizado devido à existência da 
traquestomia tem que reaprender a tomar 
banho de modo a evitar a entrada de água na 
traqueostomia.      

cuIDaDoS com a traqueStomIa 

Traqueostomia é uma cirurgia simples para 
colocação de uma pequeno tubo de metal 
(chamado cânula) na região próxima ao po-
mo-de-adão, para facilitar a entrada do ar. Ela 
é indicada quando existe alguma obstrução 
que dificulta a passagem de ar da boca ou na-
riz até os pulmões.

como fazer a lImPeza Da Sub-cânula De 
traqueStomIa  
O conjunto de cânula metálica da traqueosto-
mia possui duas peças: a cânula e a sub-cânu-
la. A cânula é a peça mais externa, presa ao 
pescoço pelo cadarço, a sub-cânula fica por 
dentro da cânula e deve ser limpa,  no mínimo 
três vezes ao dia, para evitar entupimento e 
conseqüente falta de ar, o cadarço da cânula 
deve ser trocado, no mínimo uma vez ao dia ou 
sempre que estiver sujo.

Para Limpar a Sub-cânula, proceda da seguin-
te maneira:

Retire a sub-cânula e deixe-a de molho 1. 
em um recipiente com água e sabão 
neutro por alguns minutos. Reserve um 
recipiente específico para este fim.  

Depois que a crosta estiver amolecida, 2. 
esfregue bem a sub-cânula por dentro 
e por fora, usando uma esponja, tira 
de gazes (ou tecido) ou uma escovinha 
de bico de madeira. Enxágüe com água 
corrente.

Secar bem a sub-cânula e introduzi-la, 3. 
gire-a até travar. 
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aSPectoS geraIS De cuIDaDoS PalIatIvoS

vaneSSa De brIto PoveDa

Cuidados paliativos referem-se ao cuidado integral do cliente fora de possibilidade terapêutica, sendo 

o seu conceito originado do movimento hospice iniciado por Cicely Saunders na década de 60, que tem 

como parâmetro primordial cuidar mais do que curar. Para tanto, oferecem suporte não somente ao 

cliente, como também à sua família, atuando em clínica dia, hospitais e domicílio, aliviando diversos 

sintomas físicos como dor, caquexia, náuseas e vômitos e também sintomas psicológicos, sociais e 

espirituais associados ao processo de morte e morrer.

reSumo

IntroDução 

Dados da Organização Mundial da Saúde esti-
mam que 3,1 milhões de pessoas morreram de 
Aids em 2004; 39,4 milhões são portadoras do 
vírus HIV/Aids; a cada ano, o câncer causa mais 
de 6 milhões de mortes, com mais de 10 milhões 
de novos casos (PESSINI, 2005).

Apesar de algumas doenças serem incuráveis, 
vale ressaltar que, com a continuada evolução da 
medicina, muitos pacientes conseguiram obter 
um maior tempo de sobrevida, quando compa-
rados a períodos anteriores, portanto, a necessi-
dade de manter a melhor qualidade de vida pos-
sível a esta população impulsionou o movimento 
de cuidados paliativos.

Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(2002) cuidado paliativo caracteriza-se por for-

necer cuidado total a pacientes em que a doença 
não é mais responsiva a tratamento curativo, por 
meio do controle da dor e de outros sintomas e 
da abordagem dos problemas psicológicos, so-
ciais e espirituais; assim, o objetivo do cuidado 
paliativo é atingir a melhor qualidade de vida 
para pacientes e familiares.

Em outra definição, cuidado paliativo é o cuidado 
ativo e integral de pacientes e familiares, quando 
a doença não é mais responsiva ao tratamento 
curativo, onde se faz imprescindível à parceria 
entre cuidadores, paciente e profissionais de 
saúde, reconhecendo a morte como um processo 
natural (FAULL; CARTER; WOFF; 1998).

Dessa forma, nesta apresentação procurarei 
elucidar os aspectos primordiais relacionados a 
esta prática e seu impacto na atuação do profis-
sional de saúde.
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cuIDaDoS PalIatIvoS

Hospice, desde a época medieval, era o termo 
utilizado para descrever o lugar de acolhida de 
peregrinos e viajantes. Na Europa o termo só pas-
sou a ser utilizado em relação aos pacientes que 
estavam morrendo em 1842 (PESSINI, 2005).

O cuidado paliativo desenvolvido atualmente 
teve sua origem no movimento hospice iniciado 
em 1967, no Reino Unido, organizado por Cicely 
Saunders, que procurou disseminar a filosofia 
do cuidar mais do que curar, abordando dois 
elementos fundamentais, o controle efetivo da 
dor e de outros sintomas, comumente encon-
trados em fases terminais de doenças como 
câncer e AIDS, além do suporte psicológico, 
social e espiritual extensivo à família  (MELO; 
FIGUEIREDO, 2006). 

Cicely Saunders criou o conceito de “dor total” 
onde a dor física está associada à dor psicológi-
ca, espiritual e social. (PESSINI, 2005)

Cuidados paliativos derivam da palavra latina 
“palliare” que pode ser entendida como cobrir, 
proteger, acobertar. 

Assim os profissionais de saúde envolvidos neste 
tipo de atenção à saúde, devem estar preparados 
psicológica e tecnicamente para atuar no alívio 
de diversos sintomas associados à terminalidade 
como: dor, fadiga, dispnéia, constipação intesti-
nal, náuseas e vômitos, alterações cognitivas 
(confusão, delírio, ansiedade), anasarca, anore-
xia, ascite, boca seca, caquexia, desidratação, 
diarréia, incontinência fecal, infecção oral, linfe-
dema, sangramento, úlceras por pressão.

Além de desenvolver habilidades que o permitam 
exercer a comunicação terapêutica, garantindo a 
confidencialidade e privacidade das informações 
a ele confiadas, o profissional da saúde deve as-
segurar uma analgesia segura com morfínicos 
que favorecerá um alívio de maior qualidade ao 
sintoma mais incômodo, a dor. Como profissio-
nais, devemos apóia-los e também facilitar as 
tomadas de decisões no final da vida. 

Para o sucesso do programa, devem estar en-
volvidos os membros de uma equipe interdis-
ciplinar,  composta por médicos, enfermeiros, 
psicólogos, voluntários, assistente social, entre 
outros profissionais. 

Essa diversidade de profissionais favorece o cui-
dado integral do cliente em todas as suas dimen-
sões, já que a atuação em cuidados paliativos é 
extensiva a diversos ambientes, como a casa do 
cliente, oferecendo assistência domiciliar e ser-
viços de consultoria, clínicas dia, internação e 
suporte para o luto.

Dessa forma, o cuidado paliativo baseia-se em 
primeira instância no princípio de qualidade de 
vida para o cliente e seus familiares, trazendo 
humanização às práticas de tratar e cuidar, cons-
tituindo complemento à atividade médica, que 
baseia seu sucesso no ato de curar (SCHRAMM, 
2002).

aSPectoS étIcoS e o 
ProceSSo De morrer
Os profissionais envolvidos em cuidados palia-
tivos lidam com aspectos éticos do exercício de 
suas profissões, diariamente. 

Esses  profissionais não devem apressar e nem 
adiar a morte da pessoa assistida, reconhecendo 
as limitações da medicina, evitando tratamentos 
desnecessários que tendem apenas a aumentar 
a dor e o sofrimento, sendo “fútil ou inútil” na re-
solução do problema ali vivenciado, esse excesso 
de tratamento também é denominado distanásia 
(PESSINI, 2005).

Devem, portanto, respeitar os quatro princípios 
básicos da bioética: o respeito, a autonomia, a 
beneficiência, não maleficiência e a justiça, res-
peitando os desejos do cliente em relação ao 
curso de seu tratamento, sendo assim, “o de-
safio ético é considerar a questão da dignidade 
no adeus à vida, para além da dimensão físico-
biológica e para além do contexto médico-hospi-
talar” (PESSINI, 2005).

concluSão

Podemos perceber que os cuidados paliativos 
surgem como uma necessidade da medicina ofe-
recer cuidado àqueles que não podem ser cura-
dos, mas merecem toda atenção e respeito por 
parte dos profissionais de saúde.
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O desenvolvimento do cuidado paliativo de for-
ma bem sucedida requer a mudança de visão da-
queles que praticam a medicina, reconhecendo 
que nem sempre é possível curar, mas sempre é 
necessário tratar e aliviar sintomas, garantindo 
conforto a esses pacientes, em momentos tão 
delicados de suas existências.

Os profissionais que atuam em cuidados paliati-
vos necessitam, acima de tudo, de sensibilidade, 
para reconhecer que nem toda dor é física, mas 
segundo o conceito de “dor total”, pode ter suas 
raízes no momento dificílimo, vivenciado pelo 
cliente e sua família. 

Assim, os cuidados paliativos são uma  medida 
inovadora, não apenas no que tange a melhoria 
da qualidade de vida, mas também por desenvol-
ver um lado mais sensível de atenção à saúde, 
perdido em anos de medicalização do atendi-
mento à saúde.
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cuIDaDoS IntegraDoS à PeSSoa acometIDa Por queImaDura

ana beatrIz PInto Da SIlva morIta

Paula nuneS toleDo

A queimadura é a causa mais freqüente de injúria da pele e pode ser causada por numerosos fatores, como, 

agentes térmicos, químicos, elétricos e radioativos. Pode ser de primeiro, segundo e terceiro graus, sendo 

que as duas últimas, quando extensas, são acompanhadas por sinais e sintomas de choque, necessitando, 

geralmente, de internação e tratamento especializados. Durante o tratamento do queimado, a dor é um dos 

sinais mais presentes, principalmente durante a limpeza da ferida, desbridamento e fisioterapia que são 

medidas para minimizar a perda da elasticidade da pele. 

reSumo

IntroDução

A queimadura é a causa mais freqüente de in-
júria da pele e pode ser causada por numerosos 
fatores, como: agentes térmicos, químicos, elé-
tricos e radioativos. Grandes áreas corporais 
queimadas produzem distúrbios fisiológicos 
que afetam praticamente todos os órgãos do 
corpo humano.Para os que tratam as vítimas de 
queimaduras, aceita-se o fato de que os proble-
mas que são muitos e de difícil solução.

Segundo IRION (2005), queimadura são lesões 
extremamente comuns, praticamente todos 
sofrem uma queimadura em alguma ocasião. 
A maioria é de pequena extensão e autotratá-
veis. As queimaduras com maior extensão são 
lesões graves que exigem tratamento intensivo 
e reabilitação. Há causas típicas das queima-
duras em diferentes grupos etários.

Análises estatísticas mostram que certos gru-
pos apresentam maior possibilidade de sofre-

rem lesão térmica grave. Os mais jovens com 
menos de dois anos são mais suscetíveis a 
queimaduras por escaldamento. Cerca de 50% 
deste tipo de acidente ocorre quando a criança 
está presente na cozinha (WILSON; 1992).

As crianças são as maiores vítimas destes 
agravos, sendo que os acidentes mais comuns 
ocorrem por queimadura térmica, ação do fogo, 
explosão de gases, líquidos e metais quentes e 
vapor.

Na Unidade de Queimados Professor Ferreira-
Santos, do Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto (Ribeirão Preto, 
SP, Brasil),  nos últimos 4 anos,  45% dos jo-
vens internados com idade de quatro a 12 anos 
foram vítimas de acidentes provocados por 
chama direta,  devido ao uso inapropriado do 
álcool para acender churrasqueiras (MARCHE-
SAN, FARINA Jr; 2003).

Como o melhor tratamento para as queimadu-
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ras é a prevenção, simples medidas, como:  não 
levar crianças para a cozinha quando o fogão 
estiver aceso, evitar que o cabo das panelas ou 
frigideiras estejam ao alcance das crianças, não 
permitir que jovens fiquem na proximidade das 
churrasqueiras quando o álcool é usado como 
veículo de ignição, não fumar na cama; contri-
buiriam para reduzir a morbidade e a mortali-
dade nesse tipo de acidente.

cuIDaDoS IntegraDoS

Quando se considera o cuidado e o tratamento 
com a pessoa queimada, é preciso definir a ex-
tensão da lesão e sua profundidade.

A profundidade da lesão é classificada, segun-
do Candido (2001), pelos termos primeiro, 
segundo e terceiro graus, sendo que as duas 
últimas, quando extensas, são acompanhadas 
por sinais e sintomas de choque, necessitando, 
geralmente, de internação e tratamento espe-
cializados.

Entre os profissionais de saúde são preferidos 
os termos:  superficial, superficial de espessura 
parcial, profunda de espessura parcial e de es-
pessura total. Queimaduras térmicas ou elétri-
cas graves podem produzir lesão subcutânea.

A avaliação da profundidade da lesão baseia-
se no conhecimento das propriedades das dife-
rentes camadas da pele. Hiperemia, formação 
de bolhas, tempo de enchimento capilar e ava-
liação da sensibilidade podem auxiliar a deter-
minar a profundidade (IRION, 2005).

As queimaduras podem evoluir ao longo de 
alguns dias, dificultando o diagnóstico. A de-
terminação da extensão da área de superfície 
queimada é realizada pela utilização, tanto do 
sistema de Lund e Browder como, para um cál-
culo rápido da regra dos nove. Para uma avalia-
ção precisa, o percentual da área de superfície 
corporal queimada não é suficiente; a profundi-
dade da lesão, outras doenças preexistentes, e 
a idade devem também ser considerados.

As queimaduras devem ser classificadas de 
acordo com a profundidade da lesão tissular. A 
terminologia de classificação das queimaduras 
em primeiro, segundo e terceiro graus continua 
sendo utilizada.

Uma lesão ligada à epiderme com inflamação 
da derme é registrada como uma queimadura 
superficial ou de primeiro grau, que é equiva-
lente a uma queimadura provocada pela expo-
sição excessiva aos raios solares.

Lesão da derme superficial causa inflamação 
suficiente para que haja acúmulo de líquidos 
entre a derme e a epiderme, produzindo assim 
bolhas características de queimaduras de es-
pessura parcial ou de segundo grau. As duas 
outras classes de queimaduras são de distin-
ção mais difícil uma da outra. Ambas podem 
ter aparência carbonizada, perolada, caqui ou 
endurecida.

A diferença entre uma queimadura de espessu-
ra parcial e uma queimadura de espessura total 
é observável se a preservação dos folículos pi-
losos e dos vasos sanguíneos puder ser deter-
minada. Em uma queimadura de espessura par-
cial, os folículos pilosos e os vasos sanguíneos 
na derme profunda são ainda viáveis. Pode-se 
puxar um fio de cabelo para estabelecer a dis-
tinção entre os dois tipos.

Entretanto, em certos tipos de queimaduras, 
especialmente naquelas envolvendo chamas, 
os pêlos podem ter sido chamuscados e não 
estar visíveis para teste. Em uma queimadu-
ra de espessura total, um pêlo puxado desliza 
facilmente do folículo. A resistência ao puxão 
indica uma lesão de espessura parcial. Uma 
palidez, quando se aplica pressão, indica a pre-
sença de vasos sanguíneos viáveis,  é, portanto, 
uma queimadura de espessura parcial, enquan-
to uma ferida com uma lesão de espessura to-
tal não empalidece.

Os primeiros-socorros no local do acidente 
para as vítimas de queimadura por chama di-
reta devem ser:

Apagar as chamas: a vítima com as rou-•	
pas em chamas deve ser colocada no 
chão e enrolada em cobertor ou qual-
quer outro tecido mais grosso para eli-
minar ou diminuir a fonte de oxigênio 
(ar). Outra solução é usar mangueira de 
água ou outra fonte alternativa (água de 
piscina, tanque). O uso de mangueira de 
água é a maneira mais rápida de extin-
guir as chamas. O uso de água fria serve 
para minimizar os efeitos do calor nos 
tecidos mais profundos, causando me-
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nor destruição celular. O uso contínuo 
de água através de irrigação ou imersão 
durante 10 minutos é recomendável e 
diminui o edema na área queimada.

A irrigação copiosa nos casos de agen-•	
tes químicos é essencial nos acidentes 
causados por ácidos ou álcalis. As rou-
pas contaminadas por agentes quími-
cos devem ser removidas e descartadas 
com segurança. As roupas saturadas 
por líquidos aquecidos também devem 
ser removidas.

Remoção da vítima do ambiente fecha-•	
do.
Ressuscitação.•	
Alívio da dor e tratamento local.•	
Proteção da área queimada.•	
Transportes para unidades especializa-•	
das.

O tratamento inclui desbridamento de feridas, 
trocas de curativos, exercício, posicionamen-
to e utilização de talas. O desbridamento e as 
trocas de curativos no caso de lesões extensas 
de espessura total são usualmente realizados 
por profissionais de saúde, nos centros de tra-
tamento de queimados, mas lesões menos gra-
ves podem ser tratadas em outras unidades de 
saúde, tanto para clientes internos ou externos. 
Enxertos, exercício, posicionamento e uso de 
talas são medidas implementares para minimi-
zar a perda da elasticidade da pele. Se possível, 
a área lesada deve ser mantida em extensão, 
mas ambas as superfícies podem ser lesadas, 
cabendo ao profissional tomar a decisão para 
minimizar a perda da função. As áreas críticas 
incluem o pescoço, a axila, o cotovelo e o pé. 
O uso adequado da amplitude de movimen-
to ativa, ativa-assistida e passiva encontra-se 
descrito. Além disso, os exercícios devem ser 
direcionados para a manutenção de massa 
muscular e a preservação e melhora da função 
cardiopulmonar.

Asfixia é um achado freqüente em pacientes 
com lesão térmica das vias aéreas, ou inalação 
de fumaça. A livre passagem de ar pelas vias aé-
reas é imprescindível para suporte da respiração 
e circulação. O pescoço deve ser colocado em hi-
perextensão e a máscara de ventilação com oxi-
gênio é a técnica preferida, ainda que esse tipo de 
tratamento possa ser substituído por intubação 
orotraqueal e ventilação com respirador, assim 
que a oportunidade se apresentar.

concluSão
A equipe que atua com queimados deve estar 
preparada para identificar o tipo de tratamento 
adequado para a pessoa queimada e situações 
que podem ser estressantes para o paciente e 
sua família, não somente durante o período de 
internação, mas também após a alta hospitalar.
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cuIDaDoS em neonatologIa

marIa joana De lIma martInS

Neonatologia é o ramo da pediatria, que estuda o recém-nascido desde a hora que nasce até 28º dia 

de vida, necessitando de cuidados específicos de acordo com a particularidade de cada classificação 

como: RN a termo, pré-termo, e pós-termo em relação à idade gestacional(IG), peso, intercorrências e 

patologia que pode causar ou desenvolver neste período; Com isso, precisamos contar com os recursos 

humanos, materiais tecnológicos, terapias medicamentosa para dar em suporte, proporcionando con-

dições adequadas para sobrevivência com qualidade dos neonatos, estabelecendo vínculo harmonioso 

entre os pais e a equipe de multiprofissionais, durante o tempo de permanência em que os RNs recebem 

assistência.

reSumo

Segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS): neonatal é o período em que a criança 
acaba de nascer até 28º dia de vida, sendo pe-
ríodo precoce de 0 a 7 dias, e o período tardio 
de 7 a 28 dias. O RN nativivo respira ou mostra 
qualquer outra evidência vital como batimen-
tos efetivos de musculatura voluntária. Clas-
sifica-se em Rn de Termo, Rn pós-termo e RN 
prematuro.

Segundo a Academia Americana de 
Pediatria(AAP): aceitam-se  três parâmetros 
para classificações dos RNs: o peso, a idade 
gestacional e o crescimento intra-uterino.

.Em relação à classificação ideal Gestacional 
temos RN pré-termo: de 23º a 37º semanas de 
gestação (até 265 dias); RN a termo entre 37 a 
42 semanas (de 266 a 293 dias); e pós-termo 
a partir de 42 semanas de gestação (294 dias 
ou mais).

Calcula-se a idade gestacional(IG) ao nascer, 
através do cálculo DUM (tempo de amenor-
réia); ultra-sonografia no 1º bimestre e métodos 
clínicos; é comumente usado também o méto-
do capurro que é um exame somático + neuro-
lógico que avalia vários dados como: textura da 
pele, forma da orelha, glândula mamária, pre-
gas plantarias, sinal de cachecol, posição da 
cabeça. E em relação à idade gestacional (IG) 
/PESO é classificado segundo uma tabela de 
percentil (de 10 a 90) de peso nascimento.

AIG – adequado à idade gestacional 

PIG – pequeno à idade gestacional

GIG – grande à idade gestacional

Classificação de pré-termos/I.G
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 Limítrofe – de 36 semanas a 36 6/7

 Moderado – de 32 semanas a 35 6/7

 Extremo – de 28 semanas a 31 6/7

Classificando RN quanto: com o peso: o baixo 
peso (menor que 2.500g), muito baixo peso 
(menor que 1500g), e o extremo baixo peso 
(menor que 1.000g).

E os RN macrossômicos é de 4.000g ou mais.

Avaliação da vitalidade do RN ao nascer faz-se 
através do Apgar, uma tabela criada por uma 
médica americana chamada Virgínia Apgar, 
que é usada mundialmente para medir condi-
ções do bebê, feita no 1º e no 5º minuto de vida, 
avaliando cinco itens: freqüência cardíaca, res-
piração, tônus muscular e choro, atribuindo 
para cada um a nota correspondente que vai de 
0 a 2 pontos, de maneira que no final irá variar 
de 0 a 10 pontos; Aqueles que no 5º minuto de 
vida estiverem com notas baixas receberão as-
sistência específica, como: oxigenação, reani-
mação, etc.

Também são realizados exames neurológicos 
que têm o seu valor, pois através deles perce-
bemos a capacidade e/ou alterações neuro-
lógicas do RN que são avaliados, através dos 
reflexos arcaicos que são reações automáticas 
desencadeadas aos estímulos que impressio-
nam os diversos receptores, favorecendo a 
adequação da criança ao ambiente; os refle-
xos mais comuns estimulados são: o reflexo de 
Moro, sucção, preensão, o da marcha, tônus 
axial, tônico-cervical, etc. (FANAROFF, 1987).

No caso da prematuridade, esses reflexos es-
tão ausentes ou deprimidos, e o prematuro 
apresenta aspecto geral de grande fragilidade, 
hipoatividade, pele lisa, com poucos sulcos, 
gelatinosa e transparente; pequena quantidade 
de vérnix caseoso, unhas reduzidas e frágeis, 
cabeça proporcionamente grande e o tronco 
relativamente longo, fontanelas amplas, tes-
tículos fora da bolsa, extrofia dos pequenos 
lábios; Quanto à peculiaridade funcional: res-
piração e hematose deficiente, controle im-
perfeito da temperatura corporal, função re-
nal e função hepática diminuída, tendências a 
hemorragias, menor resistências a infecções, 

tendo como intercorrências, asfixia perinatal 
caracterizada pela doença membrana hialina, 
hipertensão pulmonar, persistência do canal 
arterial, as apnéias da prematuridade, as pneu-
monias, broncodisplasia(DPC) e hemorragias 
cerebrais(HIPV), ocorrendo distúrbios meta-
bólicos, dificuldades nutritivas, hiperbilirru-
binemia, doenças hemorrágicas, septicemia, 
hipotermia etc. (PINHEIRO, 1992; CASHORE; 
STERN, 1982).

O cuidado no período neonatal deve propor-
cionar ao recém-nascido melhores condições 
de adaptação à vida extra-uterina sob o ponto 
de vista físico, emocional e espiritual: prestar 
assistência de enfermagem integral ao RN e 
sua família; proporcionar ambiente e condições 
adequadas para que os pais desenvolvam um 
relacionamento harmonioso com seu filho; re-
duzir o índice de morbi–mortalidade neonatal; 
promover e incentivar o aleitamento, estimular e 
desenvolver atividades de ensino e pesquisa no 
âmbito de assistência de enfermagem neonatal. 

O gerenciamento do cuidado em neonatologia é 
de grande importância, pois possibilita sua ava-
liação quanto ao risco de mortalidade e morbi-
dade, levando à prestação de uma assistência 
adequada para poder identificar e facilitar o 
reconhecimento do neonato quanto à relação 
peso de nascimento/idade gestacional(IG), a 
fim de avaliar o crescimento e o desenvolvi-
mento do RN (DAWES, 1968).

E em recém-nascidos prematuros de baixo peso 
em estado crítico é fator fundamental o trata-
mento intensivo neonatal, pois quase sempre é 
submetido a procedimentos invasivos e doloro-
sos, devido à imaturidade de todo organismo, 
trazendo as consequências e desenvolvendo 
patologias específicas e frequentes, levando 
esses neonatos ao alto risco de vida, necessi-
tando de recursos com avanços tecnológicos, 
materiais, suporte de medidas terapêuticas  
como, medicamentosa, sendo necessárias vá-
rias vias, principalmente os acessos venosos 
que requerem cuidados especializados, oxige-
noterapia, uma introdução e acompanhamento 
rigoroso e lento do processo de alimentação, e 
profissionais habilitados para exercer tais cui-
dados  com qualidade (FARHAT, 1992).

Ao longo dos anos, os pesquisadores não me-
diram esforços para descobrirem os melhores 
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meios de darem assistência integral aos neo-
natos.

Tem sido observado no cuidado neonatal, o 
sentido de garantir não só a sobrevivência dos 
bebês, como também sua qualidade no futuro, 
dando-lhes devida atenção principalmente na 
parte humanizada do cuidado, vencendo a ex-
pectativa da preocupação somente técnica e 
científica (BARROS, 1986).

O objetivo é dar assistência integral ao recém-
nascido, precisando solidificar a implantação e 
elaboração de normas técnicas rigorosas para a 
manipulação desses neonatos, com treinamen-
tos específicos aos profissionais dessa área 
que são submetidos à qualificação,  dando-lhes 
competência para exercerem tais procedimen-
tos essenciais e de alta complexidade ao cuida-
do do RN, proporcionando melhores condições 
e qualidade de vida neste período neonatal e 
também no futuro desta criança,precisando 
aumentar o número de profissionais qualifi-
cados nesta área de neonatologia para dar as-
sistência a esses RNs neonatos que requerem 
cuidados específicos.

Vários desafios precisam ser vencidos nos cui-
dados aos recém-nascidos de alto risco, porque 
as limitações são ainda muito significativas 
nos profissionais responsáveis pela assistência 
desse serviço, sendo necessário aprimoramen-
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to referente ao cuidado no intuito de garantir 
qualidade de vida no futuro.

Mesmo assim, já houve um avanço tecnológico, 
com medidas terapêuticas e materiais, garan-
tindo a sobrevivência destes bebês, com qua-
lidade de vida.
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PeculIarIDaDeS teraPêutIcaS Do PacIente IDoSo

crIStIane karIna malvezzI Da SIlva

O processo de envelhecimento é marcado por um aumento na freqüência de doenças crônico-degenera-

tivas e acompanhado pelo aumento da demanda pelos serviços de saúde e uso de medicamentos. Alte-

rações fisiológicas da velhice combinadas com múltiplos processos patológicos, influências ambientais 

e variações genéticas interferem na farmacocinética e farmacodinâmica dos medicamentos. Ainda, o po-

tencial para o desenvolvimento de interações medicamentosas aumenta com o avançar da idade, devido 

ao número de medicamentos em uso e com o número de médicos que cuidam de um mesmo paciente. O 

conhecimento destas particularidades é necessário para criar estratégias e individualizar a farmacote-

rapia do idoso.

reSumo

A parcela de idosos na população brasileira vem 
crescendo muito nas últimas décadas. O proces-
so de envelhecimento é marcado por um aumento 
na freqüência de doenças crônico-degenerativas 
e acompanhado pelo aumento da demanda pelos 
serviços de saúde e uso de medicamentos. Des-
ta forma, a população geriátrica fica exposta ao 
risco da polifarmácia e aos efeitos adversos dos 
medicamentos.

Está bem estabelecido que o potencial para o 
desenvolvimento de interações medicamentosas 
aumenta com o avançar da idade, com o número 
de medicamentos em uso ou com o número de 
médicos que cuidam de um mesmo paciente. Os 
idosos consomem cerca de 30 a 50% do total 
de drogas prescritas, sendo que, em média, são 
feitas 13 prescrições/ano por idoso, particular-
mente para as mulheres. Estima-se que o consu-
mo médio diário de drogas é cerca de 3 para o 
idoso que vive na comunidade e 8 para o idoso 
institucionalizado. Considerando que o risco de 
reação adversa para o uso de 2 drogas concomi-

tantes é de 1,5%, e aumenta para 50-60% com 
o uso crônico de 5 drogas concomitantes, não é 
surpreendente que cerca de 5 a 10% das inter-
nações hospitalares de idosos estão relacionadas 
direta ou indiretamente a reações adversas a dro-
gas. Fármacos como os antinflamatórios não es-
teroidais, benzodiazepínicos, antipsicóticos, di-
goxina e warfarin são responsáveis pela maioria 
das reações adversas a drogas evitáveis. Ainda, a 
auto-medicação por idosos representam 60% de 
todas as medicações e 50% do custo total com 
medicamentos.

Alterações fisiológicas da velhice combinadas 
com múltiplos processos patológicos, influências 
ambientais e variações genéticas interferem na 
farmacocinética e farmacodinâmica dos medi-
camentos, exigindo uma individualização na far-
macoterapia  desta população tão heterogênea. 
Desta forma, deve-se atentar ao fato de que o or-
ganismo idoso apresenta mudanças  que podem 
aumentar a sensibilidade aos efeitos terapêuticos 
e adversos das drogas. 
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As alterações relacionadas à idade interferem em 
parâmetros farmacocinéticos como a absorção, 
metabolismo e excreção. A velocidade e mag-
nitude da absorção dos fármacos em pacientes 
idosos podem ser influenciados por alterações 
como: Redução da síntese de ácido clorídrico e 
conseqüente aumento do pH gástrico; Redução 
do esvaziamento e motilidade gastrointestinal 
e consequente taxa de absorção mais lenta; Re-
dução do efeito de primeira passagem hepática, 
aumentando a biodisponibilidade das drogas li-
possolúveis; Redução na absorção intramuscular 
em idosos acamados por alterações do fluxo san-
guíneo regional e redução da massa muscular. O 
metabolismo de fármacos metabolizados no fíga-
do pode ser atingido por alterações como redu-
ção da massa, da atividade e do fluxo sanguíneo 
hepático. Em conseqüência, o idoso pode ter uma 
redução do clearance hepático,  elevando as con-
centrações plasmática da droga a níveis tóxicos. A 
excreção renal também pode estar afetada. Uma 
diminuição na filtração glomerular, causada por 
alterações relacionadas à idade, tais como redu-
ção da massa renal, perda de néfrons funcionais 
e diminuição de perfusão arterial renal, exige um 
ajuste das doses dos medicamentos que sofrem 
excreção renal, a fim de evitar efeitos tóxicos.

A farmacodinâmica também pode sofrer varia-
ções com o envelhecimento. Alterações dos me-
canismos homeostáticos promovem mudanças 
no controle da pressão arterial, diminuem a ati-
vidade colinérgica central e o controle postural, 
modificando os efeitos de algumas drogas. Efei-
tos alterados também aparecem devido a mo-
dificações nos receptores e pós receptores dos 
pacientes geriátricos. Uma hiporresponsividade 
adrenérgica, um aumento da sensibilidade adre-
nérgica e uma diminuição dos quimiorreceptores 
afetam as respostas clínicas esperadas. 

Diante da problemática que envolve o uso de 
medicamentos por pacientes geriátricos, Hanlon 
e colaboradores estabeleceram alguns critérios 
para evitar e diminuir o índice de reações adver-
sas. Estes critérios podem ser aplicados através 
das seguintes perguntas: Há indicação para o uso 
do fármaco?; A medicação é eficaz para o quadro 
patológico?; A posologia está correta?; As ins-

truções sobre o uso do fármaco estão corretas?; 
Essas instruções são práticas?; Existem intera-
ções medicamentosas clinicamente significati-
vas?; Existem interações entre droga e doenças 
clinicamente significativas?; Existe duplicação 
desnecessária com outras drogas?; A duração do 
tratamento é aceitável?

O uso racional de medicamentos pelo idoso en-
volve um trabalho conjunto entre os profissionais 
da saúde e o paciente geriátrico. O idoso precisa 
ser devidamente esclarecido sobre as modifica-
ções no funcionamento normal do seu organis-
mo, bem como dos perigos que envolvem a auto-
medicação e a polifarmácia. O prescritor precisa 
minimizar o número de drogas, a fim de evitar 
interações e reações adversas, preocupar-se em 
adequar a dose conforme a resposta, usar com 
cautela medicamentos considerados impróprios 
pela literatura e cuidar para que não ocorram 
prescrições simultâneas perigosas de diversos 
médicos. Sendo assim, o conhecimento das par-
ticularidades que envolvem a farmacoterapia do 
idoso  é necessário para criar estratégias e indi-
vidualizar o tratamento a fim de diminuir as ad-
versidades e melhorar a qualidade de vida desta 
parcela tão importante da população.
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