
Doenças 
mais 
prevalentes 
no Idoso 



Idoso 

• Definido pela OMS como todo 

o indivíduo com 65 anos ou mais 

 

 

 

Cada vez uma faixa etária 

mais importante em número. 

 

 



Idoso 

• E em Portugal? 
 

 

 

 



Envelhecimento 

É um processo normal, individual e 
gradativo, que caracteriza uma etapada vida 
onde ocorrem modificações fisiológicas, 
bioquímicas e psicológicas em conseqüência 
da ação do tempo.  

 

Com perda progressiva da capacidade de 
adaptação e de reserva do organismo. 
 

 

 



Processo de Envelhecimento 

• Composição e Forma 
do Corpo 
 

• Estatura 
1cm por década a partir dos 
40 anos 

 
-Redução dos arcos dos pés; 
-Aumento da curvatura da 
coluna; 
-Alteração dos discos 
intervertebrais; 

 
 



Osteoporose 
• Diminuição substancial da massa óssea com ossos 

ocos, finos e de extrema sensibilidade, mais sujeitos 
a fraturas.  

 

• Faz parte do processo normal de envelhecimento 

Processo de Envelhecimento 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Massa_%C3%B3ssea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fratura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Envelhecimento


Osteoporose 

 
• OMS: 

‡1/3 das mulheres  

brancas acima dos 65anos  

são portadoras de  

osteoporose 

 

Processo de Envelhecimento 



Processo de Envelhecimento 

Pele e Anexos 
 
• Perda da elasticidade da pele: rugas, facilidade de 

laceração; 
 

• Alterações de pigmentação; 
 
• Atrofia glandular: 

 
• Diminuição de pêlos e perda da pigmentação; 

 
• Perda da pigmentação dos pelos: cabelos brancos; 
 



Olho/Catarata 
 

 
 

 



Processo de Envelhecimento 

Sistema Urinário 
 

• Menor número de nefrónios: menor filtração 

 

• Diminuição de 50% no fluxo renal (80A) 

 

• Diminuição da capacidade da bexiga 

 

• Aumento de incontinências urinárias. 

 

• Maior risco de infecções urinárias; 

 



Insuficiência Renal 
 

• Falência do rim, é a impossibilidade de realizar suas funções de 
maneira satisfatória 

 

• Aguda vs Crónica 

 
 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rim


Processo de Envelhecimento 

Sistema Nervoso 
 

 

• Diminuição massa Cerebral 

 

• Redução progressiva dos neurónios 

 

• Diminuição da velocidade condução nervosa 

 



Sistema Nervoso 
 

 

• Alterações do fluxo sanguíneo 

 

• Diminuição dos reflexos 

 

• Diminuição da memória 

 

Processo de Envelhecimento 



Demência 
 

 
 

Perda ou redução progressiva das capacidades 
cognitivas,  forma parcial ou completa, 
permanente ou momentânea e esporádica, 
suficientemente importante a ponto de provocar 
uma perda de autonomia do indivíduo. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cogni%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cogni%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cogni%C3%A7%C3%A3o


Vasos 
 
 
• Diminui elasticidade do vaso; 

 
• Acumulação de lípidos; 

 
• Calcificação 

 
• Deposição de  
 tecido adiposo 
 

Processo de Envelhecimento 



Aterosclerose 
 

 

• Formação de placas (ateroma) 

 

• Calibre do vaso diminuído 

 

• Coração e cérebro: doença grave 

 

Processo de Envelhecimento 



Enfarte 
 
 
 
 
 
 
Quando o fluxo do sangue  
é reduzido ou cortado totalmente. 
Isso acontece quando uma artéria está contraída 
ou obstruída. 
  
A paragem do coração levando à morte súbita. 
 



AVC 
• Restrição de irrigação sanguínea ao cérebro, 

causando lesão celular e danos nas funções 
neurológicas. 

 



Sistema respiratório 
 
• Diminuição do reflexo de tosse; 
 
• Diminuição da remoção de muco e poeira das vias aéreas; 
 
• Diminuição dos cílios; 
 
• Menos alvéolos; 
 
• Aumento da resistência das vias aéreas; 

 
• Estreitamento dos bronquíolos. 

 

Processo de Envelhecimento 



Pneumonia 
• Infecção no tecido pulmunar 



Diabetes 
 

• Doença metabólica com glicémias aumentadas 

 



Conclusões 
 

• O número de idosos está a aumentar 

 

• Um idoso não é apenas um adulto mais velho 

 

• O envelhecimento não significa adoecer 

 

• Cada doença/ocorrência agrava o processo 

 

• Têm no geral as mesmas doenças, mas em maior nº 
e maior gravidade 

 


