
 

 
 
 

CAMBIOS MUSCULOESQUELÉTICOS CAMBIOS FISIOLÓXICOS 

Prodúcese perda de forza, cambio na figura 

corporal e diminución do peso, modifícanse 

os depósitos de graxa (menos na cara, máis 

no abdome) 

 O corazón perde eficacia, bombea menos 

sangue e aumenta de tamaño. 

Tamén se reduce a mineralización ósea 

(sobre todo nas mulleres debido aos cambios 

hormonais).Atrofia muscular 

Os vasos sanguíneos  estréitanse e perden 

elasticidade. Aumenta a presión arterial. 

A marcha faise lenta e insegura (uso do 

bastón). 

 

Menor capacidade respiratoria de reserva e 

de recuperación cando se esixen esforzos. 

As articulacións desgástanse e  

vólvense máis ríxidas(isto provoca 

redución na estatura e hipercifose). 

Modificacións na caixa torácica(dificultade 

respiratoria), diminución entre ombreiros 

Diminúe a función renal e a capacidade da 

vexiga. Aparece incontinencia. 

Engurras, flaccidez e diminución da graxa. O proceso dixestivo  enlentécese en todos  os 

seus tramos 

Na pel diminúe o espesor das capas. 

Aumenta o espazo intercelular na capa basal( 

máis facilidade para aparición de 

lesións).Separación entre epiderme 

(diminución de eficacia no proceso de 

cicatrización, aumento de infeccións. 

Diminución do número de capilares e de 

capacidade de reacción(constrición-dilatación 

o que provoca dificultade na regulación 

térmica) .  

Dificultade na mastigación e, ás veces, na 

deglutición. Menos salivación. 

 Tamén reducen a súa eficacia os sistemas 

endócrino (baixa a produción de hormonas), 

nervioso (máis lentitude nas respostas e nos  

procesos cognitivos) e inmunolóxicos (crece a 

susceptibilidade aos procesos infecciosos). 

 No oído presbiacusia: dificultade para 

distinguir sons altos e interferencias con ruído 

de fondo, debido á modificación na 

conformación do oído interno. 



 
 

1. Cambios  a nivel social  

Son os que se refiren á percepción social do ancián e o 

desenvolvemento dos seus roles sociais. 

 As persoas desenvolven diferentes roles ou papeis en función da 

nosa personalidade e do contexto no que nos atopamos.Así,un suxeito 

desempeñará papeis diferentes segundo se atope no traballo, na casa 

coa familia,co seu grupo de amigos,etc. Este desempeño de roles ten 

unha función adaptativa. 

 



Causas de la conCausas da contracción da rede social la contracción de la 

red social 

Mortaldade dos membros. 

 

Falta de novas relacións significativas 

Manter os actuais resulta cada vez más difícil (p.ex.: dificultade para 

desprazarse) 

O  ingreso nunha institución pode provocar alteracións na conduta (p. ex.: 

ideas paranoides), que dificultan as relación 

A perda de capacidades sensoriais pode diminuír a capacidade de relación 

(p. ex.: xordeira). 

 

 Por a perda das relacións laborais. 

 

 
2. Cambios psicolóxicos e emocionais 

Son os relacionados cos procesos cognitivos e afectivos da persoa. 

As funcións cognitivas son aquelas funcións e procesos que no individuo 

recibe, almacena e procesa a información relativa a un mesmo, aos demais 

e ao entorno. A continuación,detallaremos os efectos que implica o paso do 

tempo nas persoas. 

 

EFECTOS DO ENVELLECEMENTO 

� -Alterase a memoria a corto prazo (MCP),esencial para o aprendizaxe e a 

adaptación a novas situacións. Sen embargo, a memoria a longo prazo ( 

MLP) mantense sen grandes variacións. 

� -Diminúe a capacidade de atención e concentración, relacionada coa falta 

de interese por as cousas que o/a rodean. 

� -Perda da capacidade de resolver problemas novidosos. 

�- Aumenta a dificultade para aprender novos coñecementos. A velocidade 

de aprendizaxe é menor. O aprendizaxe é posible se se da en ambientes 

coñecidos e materiais significativos. Deberemos propoñer aprendizaxes 

prácticos, posto que aqueles que requiran rapidez, e pensamento abstracto 

resultan máis complicados para as persoas de idade avanzada. 



� -A percepción tamén está alterada tanto para recibir información (a través 

de vista, oído, gusto,tacto e  olfacto) como para procesala. 

�-A  creatividade mantense sen variacións. 

�- En canto ao funcionamento intelectual parece que é máis lento 

� -Na personalidade, en xeral non se observan cambios importantes, aínda 

que si podemos observar unha acentuación dos riscos do carácter e unha 

redución da capacidade para adaptarse ás situacións novas ou 

descoñecidas, por o que tenden a buscar ambientes estables e achegados 

que transmitan sensación de seguridade. 

 

 A memoria é fundamental no proceso de aprendizaxe e para a 

adaptación de novas situacións. Co transcurso dos anos, a memoria a curto 

prazo vese máis afectada, posto que se require máis tempo para procesar e 

almacenar a información, e a miúdo faise de forma máis defectuosa, o que 

repercutirá nos aprendizaxes que se realicen.Por o contrario a memoria a 

longo prazo, que é a básica para a adaptación e a satisfacción persoal, 

mantense sen grandes variacións. 

 

 Contra o que se cre, diferentes investigacións e a práctica diaria 

demostran que nas persoas maiores existe unha capacidade de xerar 

estratexias substitutorias para lograr o aprendizaxe. Pódese favorecer o 

aprendizaxe se se realiza nun entorno coñecido,sen estrés e cando o material 

sexa significativo, mentres que as condicións de estrés ou un entorno non 

familiar poden dificultalo. 

 Hai que ter en conta que nos maiores  prolóngase o tempo de reacción 

ante un estímulo, e que existe unha tendencia a ser máis precavidos . Tamén 

canta máis complexidade, rapidez e abstracción, máis difícil resulta o 

aprendizaxe, por o que deberán promover os aprendizaxes prácticos,paso a 

paso e un entorno tranquilo. 

 En canto o funcionamento intelectual, pódese afirmar que, en xeral, no 

proceso de envellecemento dáse unha desaceleración. O pensamento  faise 

máis reflexivo, e diminúe a atención e a capacidade de resolución de 

problemas novos,aumentando o tempo de reacción ante os mesmos. Sen 



embargo, observouse a mellora da intelixencia cristalizada,fundamentada nos 

coñecementos adquiridos, a experiencia e a capacidade de xuízo. 

 Cos respecto á creatividade e a imaxinación, hai consenso en que se 

manteñan invariables. 

 Así mesmo, hai diferentes teorías sobre se se producen variacións 

significativas na personalidade por o feito de chegar a vellez ou non. 

 A personalidade é unha das variables psicolóxicas máis difíciles de 

medir, definir e clasificar. É un produto de herdanza xenética e do entorno e 

constitúe a forma propia e única que ten a persoa de percibir, pensar, actuar e 

sentir. En xeral, non haberá cambios significativos neste aspecto, aínda que é 

posible que haxa riscos que se acentúan, e  dado que o tempo de reacción, o 

aprendizaxe e a percepción se fan máis lentos, en xeral, os patróns de conduta 

e actitudes fanse máis ríxidos e menos adaptables. 

 

4.Necesidades e riscos dos coidadores principais. 
 
4.1.Necesidades 
 

Entendemos por coidador principal  a aquela persoa que, aínda que 
non pertence ao mundo sociosanitario nin se formou nel, procura os coidados 
necesarios a un enfermo crónico ou persoa dependente. Pertence á rede de 
coidadores informais, é dicir, existen vínculos familiares. Na maioría das 
ocasións a responsabilidade dos coidados asúmea unha única persoa, 
xeralmente unha muller (esposa, filla ou nora) e moitas das veces sen que 
haxa un consenso ou acordo explícito co resto da familia. 

Estas mulleres, con frecuencia adóitanse sentir desbordadas, porque 
ademais de atender ao seu familiar maior, deben continuar coa súa vida laboral 
(se a teñen) e coa atención ao resto de membros da familia: fillos, esposo... 

Os estudos realizados acerca de cales son as necesidades máis 
importantes da persoa coidadora principal, puxeron de manifesto que as máis 
importantes e urxentes son as seguintes: 

 
• Información : 
A necesidade de información abarca unha gran gama de temas (características 
do envellecemento, características das demencias, alimentación e hixiene do 
dependente, manexo dos medicamentos, prevención de accidentes diúrnos e 
nocturnos, cambios de personalidade e da conduta, niveis de comunicación, 
etc.) e permitirá unha mellor relación e comprensión da persoa dependente, 
unha axuda na toma de decisións, unha mellor comunicación cos membros da 
familia, un saber facer e unha maior seguridade na propia persoa. 
 
• Formación en diferentes habilidades: 
Fai referencia á habilidade de comunicación, o afrontamento do estrés, a 
autoconfianza, ... e ademais enriquecerse en aspectos persoais, afectivos, 



emocionais e de relación a fin de conseguir unha suficiente autoconfianza, ao 
obxecto de controlar aspectos da enfermidade, delimitar o tempo, permitir que 
outros membros da familia ou da veciñanza lle axuden, e manter unha vida 
afectiva e persoal activa para saber que está facendo as cousas o mellor que 
pode en cada circunstancia. 
 
Débese reforzar especialmente o autocoidado: 
• Levar unha alimentación sa. 
• Descansar cada día o suficiente. 
• Practicar exercicio. 
• Conservar e coidar a propia saúde. 
• Practicar a relaxación. 
• Manter unha vida social activa. 
• Utilizar os recursos comunitarios. 
• Pedir axuda. 
 
• Apoio emocional: 
Trátase dunha necesidade básica caracterizada polo afecto, comprensión e 
apoio doutras persoas do seu círculo social (sexan familiares ou non). Para iso, 
en ocasións fórmanse grupos de apoio, constituídos por persoas que viven 
situacións similares. 
 
• Fórmulas axeitadas para facilitar o descanso das pe rsoas coidadoras: 
Deben existir opcións para atender ás persoas dependentes en determinadas 
circunstancias (mañás, vacacións, fins de semana...) e permitir á persoa 
coidadora principal ter momentos de respiro. Así podemos falar de centros de 
día, acompañantes, voluntarios, ONG, coidadores profesionais, asociacións de 
familiares, familias de acollida, etc. 
 
 
4.2. Riscos dos coidadores principias 
 

Ocuparse do coidado dunha persoa dependente esixe a reorganización 
do funcionamento da vida persoal, familiar, laboral e social. 

 
• Consecuencias do coidado: 

De forma repentina ou gradualmente, a persoa coidadora atópase ante a 
necesidade de reorganizar a súa vida para incluír a atención do seu familiar 
dentro das súas actividades cotiás. Iso ás veces implica que a súa vida dese un 
xiro de 180º. O coidado pode chegar a repercutir tanto na persoa coidadora 
principal como nas da súa contorna e, provocar cambios importantes en 
diferentes ámbitos (relacións familiares, traballo, situación económica, tempo 
libre, saúde, estado de ánimo). Desta forma: 

 
• Poden xurdir pelexas con outros membros da familia polas tensións que 
implica o coidado, por falta de colaboración, por falta de recoñecemento do 
esforzo e dedicación, polas diferenzas de opinión entre uns e outros, pola 
alteración do ritmo e desenvolvemento normal da vida cotiá (netos que deben 
ceder a súa habitación, que non teñen ambiente de estudo... ), etc. 
 



• É cada vez máis complicado compaxinar o coidado co traballo,pódese ter a 
sensación de estar incumprindo con este ou de estar abandonando o familiar 
dependente cando se vai a traballar, ou pode que, finalmente, se teña que 
deixar ou reducir a xornada laboral. Os ingresos diminúen nese caso á vez que 
os gastos derivados do coidado poden aumentar. 
 
• As novas responsabilidades adquiridas, poden reducir unha parte substancial 
do tempo que antes se dedicaba ao lecer e aos amigos/as. Ademais, córrese o 
perigo de ser absorbido polo papel de coidador, renunciando ás necesidades 
propias de relación, illándose e caendo progresivamente na depresión. É xa 
que logo determinante a actitude que adopte o coidador, sendo moi 
conveniente o aproveitamento dos recursos formais (residencias temporais, 
respiro familiar, centros de día, axuda a domicilio) e doutros informais (rede de 
apoio na súa contorna: outros familiares, amigos, veciños...) producindo no 
coidador un desafogo e desconexión mental que lle beneficiará de forma moi 
positiva. 
 
• Prodúcese un impacto negativo na saúde física: é probable que senta 
cansazo físico e fatiga mental, que o risco de aparición de enfermidades 
aumente (dores dorsais, alteracións psicosomáticas...), insomnio, esgotamento 
físico e mental, e, que teña a sensación de que a súa saúde empeorou dende o 
inicio do coidado. Os coidadores non sofren os problemas de saúde dun en un, 
senón de forma simultánea, sendo varias áreas as que se atopen afectadas 
pluripatoloxía). 
• Experiméntanse un bo número de emocións e sentimentos: 
Algúns negativos, como os sentimentos de tristeza, desesperación, impotencia, 
desesperanza, enfado, irritabilidade, preocupación, ansiedade e culpabilidade. 
Todos eles derivados de múltiples razóns. Ou outros positivos, como a 
satisfacción por contribuír ao benestar do ser querido, polo agradecemento 
recibido deste, por descubrirse calidades, aptitudes ou talentos que, doutra 
forma pasasen desapercibidas, por establecer unha relación máis próxima coa 
persoa coidada ou con outros familiares e, coñecer neles/as facetas 
interesantes anteriormente ocultas, ou por ser útil aos familiares máis próximos. 
  

Todas estas reaccións emocionais positivas e negativas poden ser 
contraditorias, xerando na persoa coidadora unha gran ambivalencia. 
É moi importante prestar atención ás reaccións emocionais do coidador, posto 
que se este non se sente ben, a situación acabará afectando de xeito inevitable 
á calidade dos coidados que dispensa ao seu familiar. 
 
4.3. Sinais de alarma 
 

Ás veces, a persoa coidadora principal está tan preocupada polo 
benestar da persoa á que está  a coidar, que esquece as súas propias 
necesidades e pode chegar a enfermar. A continuación expóñense os 
diferentes sinais de alarma ante esa situación: 
• Problemas de sono. 
• Perda de enerxía, fatiga crónica, cansazo continuo, etc. 
• Illamento. 
• Consumo excesivo de bebidas con cafeína, alcohol ou tabaco. 
• Consumo excesivo de pastillas para durmir ou outros medicamentos.. 



• Problemas físicos: palpitacións, tremores, molestias dixestivas. 
• Problemas de memoria e dificultade para concentrarse. 
• Menor interese por actividades e persoas que anteriormente eran obxecto de 
interese. 
• Aumento ou diminución do apetito. 
• Actos rutineiros repetitivos, como limpar continuamente. 
• Enfadarse facilmente. 
• Dar demasiada importancia a pequenos detalles. 
• Cambios frecuentes de humor ou de estado de ánimo. 
• Propensión a sufrir accidentes. 
• Dificultade para superar sentimentos de depresión ou nerviosismo. 
• Non admitir a existencia de síntomas físicos ou psicolóxicos que se 
xustifican mediante outras causas alleas ao coidado. 
• Tratar a outras persoas con menor consideración que habitualmente. 
 

5.Cambios posturais 
 
 A colocación axeitada na cama,os cambios posturais e os exercicios de 
mobilización son medidas que teñen como obxectivo alterara áreas de 
presión, para así evitar a aparición de contracturas,deformidades, lesións na 
pel…e favorecer a comodidade e o benestar do usuario. 
No plan de cambios posturais,  a posición mantense 2-3 horas como 
máximo.as posicións ,máis frecuentes na realización dos cambios posturais 
son: decúbito supino, decúbito lateral e decúbito prono. SE non hai 
contraindicacións,pódese completar coa sedestación. 
 
A) A COLOCACIÓN DO USUARIO EN DECÚBITO LATERAL: 
 
Se utiliza para cambiar a postura corporal do usuario decúbito supino a 
decúbito lateral. 
Recursos materiais: 

• Almofadas 
• Loción hidratante 
• Luvas 

Protocolo  de actuación: 
• Preparar o equipo preciso 
• Lavar as mans 
• Explicar o procedemento ao usuario, pedindo a súa colaboración 
• Frear a cama e colocala en posición horizontal. 
• Retirar as almofadas e destapar ao usuario. 
• Mover ao usuario para o lado da cama contrario ao que vai xirar o 

corpo.Para isto,  situámonos cara o lado onde imos desprazar ao 
usuario e lle colocamos o brazo próximo a nós sobre o tórax e o 
distal estirado,. Suxeitámolo cunha man polo ombreiro distal e a 
outra no oco políteo ou debaixo dos guetos. 

• Dende o lado libre tiraremos polo usuario  con suavidade ata que 
consiga unha posición lateral axeitada. 

• Opcional: dar unha masaxe nas zonas sometidas a presión. 
• Aliñar o corpo  colocando almofadas nas zonas descritas. 
• Reordenar a cama. 
 



B) COLOCACIÓN DO USUARIO EN DECÚBITO PRONO 
 
Recursos materiais: 
 

• Almofadas 
• Loción hidratante 
• Luvas 
 
Protocolo de actuación: 

 
• Lavar as mans 
• Explicar o procedemento ao usuario, pedindo a súa colaboración 
• Frear a cama e colocala en posición horizontal. 
• Retirar as almofadas e destapar ao usuario 
• Co usuario de lado na cama, flexionar o brazo máis próximo á beira e 

achegar o corpo o outro brazo para que rode sobre el. 
• Cruzar a perna máis achegada ao bordo da cama sobre a outra, para 

favorecer o rodamento. 
• Facer xirar con suavidade ata o decúbito prono. 
• Dar masaxe nas zonas corporais máis presionadas. 
• Reordenar a cama e colocar as almofadas nas zonas descritas. 
 

C) MOVEMENTO DO USUARIO CARA A CABECEIRA DA CAMA 
 
Pode ser preciso cando o usuario esvara para os pés da cama.O 
procedemento se o usuario colabora o pode realizar unha persoa soa, se non 
colabora o realizarán dúas. 
 

� Usuario que colabora: 
O procedemento é o seguinte: 

•  Lavar as mans 
• Explicar o procedemento ao usuario, pedindo a súa colaboración 
• Frear a cama e colocala en posición horizontal. 
• Deixar a almofada colocada sobre o cabeceiro. 
• Pedir ao usuario que flexione os xeonllos, apoiando as plantas dos 

pés sobre a cama, e que se suxeite,se pode, ao cabeceiro da cama. 
• Indicarlle que colabore coa mobilización, facendo panca cos talóns, 

cando o auxiliar o indique. 
• Colocar unha man baixo as costas e outra baixo as nádegas do 

usuario. 
• Axudar ao usuario a deslizarse para a cabeceira da cama. 
• Reordenar a cama e colocarlle ben a almofada. 
 

� Usuario que non colabora(2 persoas): 
• Lavar as mans 
• Explicar o procedemento ao usuario, pedindo a súa colaboración 
• Frear a cama e colocala en posición horizontal. 
• Deixar a almofada colocada sobre o cabeceiro. 
• Cada auxiliar se coloca no lado da cama, e suxeita ao usuario baixo 

o pescozo,o ombreiro e a zona lumbar. 



• Cun movemento simultáneo, previa indicación dun dos auxiliares, 
desprazar ao usuario para a cabeceira. 

• Colocar ben a cama e a almofada baixo a cabeza de usuario 
NOTA:este procedemento tamén pode realizarse utilizando a 
entremetida, que suxeitarían os dous auxiliares para facilitar o 
movemento á cabeceira. 
 

D) MOVEMENTO DO USUARIO PARA SENTALO NA BEIRA DA CAMA: 
 
Recursos materiais: 

 
• Luvas 

 
 
Procedemento: 
 

• Lavar as mans 
• Explicar o procedemento ao usuario, pedindo a súa colaboración 
• Frear a cama e colocala en posición horizontal. 
• Nos colocamos na beira da cama cara onde o queremos desprazar e 

flexionamos o brazo do usuario máis próximo a nós e o colocamos 
sobre o tórax. 

• Se a cama é articulada colocala en Fowler. 
• Pasamos o brazo por debaixo do pescozo ata chegar ao ombreiro 

afastado. 
• O outro brazo situámolo por debaixo da zona lumbar. 
• Adoitaremos unha posición corporal axeitada para o movemento 
• E intentamos levantar e mover a tronco cara a beira da cama 
• Vamos coas extremidades inferiores.Metemos un brazo por a cadeira 

e o outro no oco poplíteo levantamos e movemos cara a beira da 
cama 

• Coloca o teu brazo rodeando o pescozo por detrás e chegando ata o 
ombreiro distal a outra man colócaa no oco poplíteo e dun só 
movemento séntao. 

 
 
 
 
 
 
 

 


