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Apresentação 

 

É com muita satisfação, que estamos lhe convidando para participar do V Congresso 

Internacional de Estudos do Envelhecimento Humano – CIEEH 2020, promovido pelo 

Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano (Mestrado e Doutorado), da 

Universidade de Passo Fundo (UPF), Brasil. O Evento é um espaço para apresentação e 

discussão de ideias e projetos de pesquisa ligados ao processo de viver e envelhecer. 

O objetivo do V CIEEH é promover discussões interdisciplinares sobre os aspectos 

biopsicossociais e gerontecnológicos acerca da inovação, saúde e bem-estar na 

longevidade.    

Diante disso, nas últimas décadas, a humanidade acompanha o aumento da 

expectativa de vida e da longevidade, o desenvolvimento científico e a fusão nos domínios 

físicos, digitais e biológicos das tecnologias convergentes, formadas pelas áreas da 

biotecnologia, nanotecnologia, nanomedicina, medicina regenerativa, engenharia genética, 

inteligência artificial e ciência cognitiva. Essas tendências e inovações estão e poderão 

trazer mais qualidade de vida, saúde e bem-estar a todas as pessoas, principalmente as 

idosas, com o desenvolvimento de novos fármacos, cirurgias menos invasivas, edição e 

recorte de genes patogênicos e nanorobôs injetados na corrente sanguínea, com o objetivo 

erradicar doenças como Alzheimer, câncer e cardiovasculares e promover o 

envelhecimento saudável e a longevidade. Ao mesmo tempo, há que se garantir espaços de 

reflexão e de planejamento sobre os modos de produzir, de trabalhar e de envelhecer a 

partir das diferentes realidades econômicas e sociais que impactam no envelhecimento 

saudável, implicando em equacionamentos que tangenciam a proteção social e as políticas 

públicas. Avanços e desafios de tal envergadura requerem discussões, reflexões e 

posicionamentos técnicos, éticos e bioéticos não somente de professores, pesquisadores e 



 

 

 

  

 

 

profissionais da geriatria e gerontologia, mas de todas as áreas do conhecimento, de 

diferentes territórios, em redes de cooperação. Eis a relevância da natureza inter, multi e 

transdisciplinar de promover estudos sobre o envelhecimento humano. 

Informamos, ainda, que a modalidade do Congresso será totalmente on-line, com 

palestras, debates, conferências e apresentações de resumos em pôsteres eletrônicos, por 

meio do Stream Yard, YouTube e Google Drive.   

Contamos com a sua presença e participação!  

 

Comissão Organizadora 
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• Dia 7 de outubro – Quarta-feira 
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viver tanto? 
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• Dia 8 de outubro – Quinta-feira 

 

9h – Palestra: Gerontechnology: landscape and opportunities 

Prof. PhD. Yeh-Liang Hsu - International Society for Gerontechnology/Yuan Ze University, 

Taiwan 

Acesse clicando aqui  
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algumas implicações 
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11h30min às 13h30min – Apresentação de trabalhos 

14h – Palestra: Ambient intelligence technology and aging 

Prof. PhD. Helianthe Kort - Eindhoven University of Technology, Holanda 
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 17h – Encerramento do CIEEH 2020 ao vivo no canal do YouTube PPGEH / UPF 
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INTRODUÇÃO 

Uma parte significativa do curso de vida dos 
indivíduos está associada ao seu vínculo com o 
trabalho, tendo implicações importantes no processo 
de envelhecimento. Considerando-se as diferentes 
realidades do mundo do trabalho, é crescente a 
proporção de trabalhadores que integra o segmento 
denominado de economia informal, que reúne tanto 
empregados como empregadores, caso dos 
trabalhadores por conta própria e mesmo dos 
microempreendedores individuais (MORETTO; 
CAPACCHI, 2006; WILLIAMS; NADIN, 2010). Godfrey 
(2011) destaca, nesse sentido, que é preciso levar em 
consideração as diferenças entre a categoria 
estabelecida e a realidade que a constitui: a atividade 
econômica real é muito mais complexa do que uma 
categorização simples entre formal ou informal. O 
escopo das organizações que competem 
informalmente inclui desde o vendedor ambulante 
que vende algum produto nas ruas até as grandes 

organizações formais, que optam por não as leis ou 
preferem estruturar transações informalmente. A 
economia informal representa 
indivíduos/empreendedores que buscam um meio de 
sobreviver e contribuir no sustento de seus 
familiares. Boa parte destes trabalhadores não possui 
registro e raramente faz contribuições à previdência 
pública ou mesmo privada. Um traço comum, 
portanto, dessas atividades, é a insegurança 
econômica, a qual repercute na vulnerabilidade 
social. Tendo como base a concepção mais ampla de 
economia informal e sua expressividade na dinâmica 
produtiva e de emprego, o questionamento que se 
coloca é como o atual apelo identificado no discurso 
dos formuladores de política econômica de muitas 
economias para o papel do empreendedorismo se 
identifica com os limites e as possibilidades presentes 
na economia informal. Quem integra a economia 
informal vivencia uma estratégia de 
empreendedorismo ou apenas apega-se a uma 
tentativa mais próxima de garantir a sobrevivência? 



 

 

 

  

 

 

O objetivo do estudo é analisar a relação observada 
entre a economia informal e o empreendedorismo no 
contexto da dinâmica produtiva e do mercado de 
trabalho. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O método utilizado para o desenvolvimento da 
pesquisa foi a revisão integrativa. Essa modalidade de 
estudo integra o grupo das revisões bibliográficas 
sistemáticas e tem a finalidade de reunir estudos 
empíricos ou teóricos, para fornecer uma 
compreensão mais abrangente de um fenômeno 
particular (BOTELHO et al., 2011; FOSSATTI; 
MOZZATO; MORETTO, 2019). Como primeira etapa, a 
temática da economia informal e o 
empreendedorismo foi organizada na seguinte 
questão de pesquisa: “Qual a relação observada entre 
a economia informal e o empreendedorismo no 
contexto da dinâmica produtiva e do mercado de 
trabalho?” Para responder ao questionamento, 
utilizou-se como palavras-chaves para a busca os 
termos trabalho, empreendedorismo e economia 
informal, em português, e work, entrepreneurship e 
informal economy, em inglês, por meio do operador 
and. 

A segunda etapa elegeu as bases de dados para a 
pesquisa e estabeleceu os critérios para a inclusão ou 
exclusão dos textos. As bases de dados utilizadas 
foram Capes, Econpapers e Jstor, no período entre 
janeiro de 2009 a dezembro de 2019. A terceira etapa 
buscou identificar os estudos por categorias: as 
informações dos textos são retiradas e organizadas e 
o banco de dados é formado. A quarta etapa avaliou 

os estudos a serem incluídos na revisão, aplicando os 
critérios de avaliação e inclusão/exclusão dos textos. 
O estudo adotou como critérios de inclusão ser artigo 
científico de periódico especializado, disponibilizado 
na íntegra em português ou em inglês. Foram 
excluídos os artigos caracterizados como de revisão 
de literatura e que não se relacionavam com a 
temática proposta. De um retorno inicial de 364 
artigos, realizadas as etapas de inclusão e análise dos 
artigos, resultaram 11 artigos recrutados. 

RESULTADOS 

A avaliação dos artigos recrutados identificou 
produções em nível internacional e nacional, que 
apresentaram em comum as diferentes relações que 
podem ser estabelecidas entre a economia informal, 
por vezes denominada de setor informal ou mesmo 
trabalho informal, em abordagens que reconhecem 
esta modalidade de atuação seja como ilegal quanto 
formal ou legal. A noção de empreendedorismo 
tangenciou essa dualidade. Os artigos recrutados 
possuem como característica os estudos empíricos, 
com menor foco para avaliações sistêmicas e com 
fontes secundárias de dados.  

Estiveram presentes nas abordagens utilizadas o 
contexto das atividades e de seus trabalhadores, as 
questões de ordem de política pública e normativas, 
as dificuldades enfrentadas e seus benefícios, a 
referência de gênero, além soluções para alguns 
problemas vivenciados por estes 
empreendedores/trabalhadores. A leitura em 
profundidade permitiu enquadrar os 11 artigos em 
quatro categorias de análise, quais sejam: a visão 



 

 

 

  

 

 

sistêmica e o contexto da economia informal, o 
empreendedorismo na economia informal não 
registrada, as experiências da informalidade como 
possível atividade empreendedora e o 
empreendedorismo e a dinâmica empreendedora na 
economia informal.  

Foi possível observar que ainda há associações que 
reduzem a economia informal à ilegalidade, ou a um 
grupo de trabalhadores informais, descrevendo uma 
realidade de marginalização e exclusão. Todavia, 
grande parte dos artigos tratados procura abranger a 
heterogeneidade que o segmento envolve, também 
no sentido de questionar a inserção como escolha e 
não apenas como sobrevivência. Em relação à visão 
sistêmica e o contexto da economia informal, as 
evidências sugerem que o desenvolvimento 
econômico e à modernização de governo, incluindo a 
redução da percepção de corrupção do setor público, 
assim como maiores gastos em proteção social e 
intervenções no mercado de trabalho para ajudar 
grupos vulneráveis reduzem o tamanho da economia 
informal. Na categoria que agrega a discussão sobre 
o empreendedorismo na economia informal não 
registrada destaca-se a particularidade da economia 
informal no âmbito dos limites institucionais 
informais (normas, valores e crenças de grandes 
grupos em uma sociedade), mas fora dos limites 
institucionais formais (leis e regulamentos). Na 
categoria experiências da informalidade como 
possível atividade empreendedora, foi possível 
analisar diferentes realidades, desde aquelas de 
comunidades pobres, como no caso de Uganda, de 
mulheres na Índia até aquelas de territórios mais 

desenvolvidos. Nota-se que nem sempre as 
experiências como economia informal envolvem 
atividades precarizadas e de baixa remuneração. 
Todavia, o modo como os empreendedores ou 
trabalhadores informais se articulam nos países 
desenvolvidos, sobretudo pelo caráter de 
complementaridade com o setor formal, garante 
condições de renda e de bem-estar mais elevados, 
quando comparados às experiências em países em 
desenvolvimento. Por fim, os estudos que integram a 
categoria dinâmica empreendedora na economia 
informal destacam o potencial de geração de 
trabalho e renda e de desenvolvimento em diferentes 
locais por meio do empreendedorismo, que costuma 
se originar na economia informal. 

CONCLUSÃO 

A análise das produções recrutadas pela revisão 

integrativa ora apresentada sinaliza que as diferentes 

discussões e evidências empíricas associadas à 

economia informal demonstram que os 

trabalhadores envolvidos possuem como motivação 

tanto a escolha consciente de inserção no ambiente 

produtivo como forma de empreendimento quanto a 

busca por um espaço de sobrevivência, como forma 

de inclusão em um contexto de marginalização social, 

tanto em países desenvolvidos como em países em 

desenvolvimento. As duas possibilidades estão 

associadas às dificuldades em termos de 

competitividade e possibilidade de obtenção de 

renda, envolvendo risco e insegurança econômica. 



 

 

 

  

 

 

No caso da motivação empreendedora, observa-se a 

dificuldade de acesso ao crédito e mesmo a expansão 

das atividades, o que potencializa o risco de 

manutenção no longo prazo. De outra parte, os 

trabalhadores que são absorvidos pela economia 

informal por uma questão de sobrevivência adaptam-

se ao contexto de vulnerabilidade, reproduzindo o 

processo de exclusão e de desproteção social. O 

trabalho sem proteção previdenciária e a exposição 

do âmbito da saúde do trabalhador são 

consequências inevitáveis, que comprometem os 

níveis de bem-estar futuros de um contingente 

importante da população. 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, houve um aumento no número de 
nascimentos provenientes de gestações tardias (após 
os 34 anos de idade da mãe). Em 2000, o número total 
de nascidos vivos provenientes dessas gestações era 
de 8,6%, sendo que este número aumentou para 
12,2%, em 2014 (BRASIL, 2017). Em virtude desta 
condição, várias consequências são geradas para a 
saúde da mãe e do feto, pelo fato das frequentes 
doenças crônicas pré-existentes ou da senilidade 
ovariana. A literatura aponta que gestantes com 
idade superior a 35 anos apresentam complicações 
perinatais, como a prematuridade, baixo peso do 
recém-nascido, pré-eclâmpsia e índice de Apgar 
abaixo do normal, quando são comparadas à 
gestantes com idade inferior (ALVES et al., 2017). 

Além disso, durante o período gestacional, a mulher 
passa por diversas alterações anatômicas, fisiológicas 
e emocionais, que podem causar desconfortos e/ou 
dores que podem resultar em limitações para realizar 

as atividades de vida diária e impactar negativamente 
sobre a sua qualidade de vida. Nesse contexto, a 
atuação fisioterapêutica faz-se necessária para o 
combate aos agravos músculoesqueléticos, além de 
preparar o corpo para o parto e proporcionar o bem-
estar geral (ALVES et al., 2012). 

A fisioterapia na gestação baseia-se em exercícios de 
alongamento, respiração, relaxamento, 
fortalecimento dos músculos sobrecarregados na 
gravidez e preparo da musculatura abdominal e do 
assoalho pélvico para o parto. Para aquelas mulheres 
que desejam tê-lo de maneira natural, é realizado um 
preparo específico dos músculos para o momento do 
período expulsivo do nascimento, evitando lesões 
musculares como laceração ou episiotomia 
(MARTINS, 2019). 

Neste sentido, o objetivo deste estudo foi revisar na 
literatura ensaios clínicos randomizados que 
contemplassem os efeitos dos exercícios 
supervisionados durante a gravidez. 



 

 

  

 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma revisão de literatura, onde foi 
consultada a base de dados PEDro (Physiotherapy 
Evidence Database), específica de estudos da área da 
fisioterapia. Utilizou-se o descritor primário 
“Pregnancy”, indexado ao Medical Subject Headings 
(MeSH), cruzado com o descritor secundário 
“Physical Therapy Specialty”. A busca ocorreu em 
setembro de 2020, sem restringir tempo de 
publicação ou idioma. 

Os critérios de inclusão foram: estudos do tipo ensaio 
clínico randomizado, estudos realizados em mulheres 
grávidas, estudos que envolveram algum tipo de 
intervenção por meio de exercício físico 
supervisionado por profissionais. Os critérios de 
exclusão foram:  guidelines, editoriais, estudos do 
tipo revisão, estudos realizados em modelo animal, 
estudos realizados em indivíduos no período pós-
parto, estudos que utilizaram recursos 
eletrotermofototerapêuticos ou, ainda, estudos com 
abordagem medicamentosa, nutricional ou 
farmacológica associada ao tratamento 
fisioterapêutico. 

Inicialmente foram encontrados 23 artigos, que 
tiveram seus títulos e resumos lidos. Destes, 19 
artigos não preencheram os critérios de seleção (08 
eram revisões; 04 ocorreram no período pós-
gestacional; 01 era guideline; 01 abordava população 
com pré-eclãmpsia sem especificação; 01 envolvia 
terapia complementar; 01 envolvia terapia manual; 
01 envolvia dispositivo de correção postural; 01 era 
editorial; e 01 envolvia população com disfunções 
uroginecológicas variadas). Por fim, 04 artigos foram 
lidos na íntegra, todos contemplaram as exigências 
dos critérios de seleção e foram incluídos nesta 

revisão, permitindo a fundamentação teórica deste 
estudo. 

A qualidade metodológica dos estudos foi avaliada 
por meio da Escala PEDro, específica para estudos de 
ensaio clínico randomizado da área da fisioterapia. 
Esta é composta por 11 critérios, que somam um 
escore final de 0 a 10 pontos, sendo que quanto 
maior a pontuação melhor é a qualidade. 

RESULTADOS 

Ao todo, foram analisados os dados de 765 sujeitos, 
com média de idade de  29,53±3,15 a 31,04±3,78 
anos. Em todos os estudos foi realizado um programa 
de exercícios supervisionados que incluiu abordagens 
como exercícios de estabilização do tronco 
(CARVALHO et al., 2020), exercícios aeróbicos 
moderados (BARAKAT et al., 2019),  exercícios 
cinesioterapêuticos supervisionados associado a 
reeducação ergonômica e exercícios domiciliares 
(EGGEN et al., 2012) e exercícios de realidade virtual 
por meio do Nintendo Wii Fit Plus (RIBEIRO et al., 
(2017). Os grupos controles realizaram cuidados 
mínimos ou habituais e foram monitorados durante 
os estudos. Os resultados foram heterogeneos. Um 
estudo demonstrou diminuição da dor e melhora da 
ativação muscular (CARVALHO et al., 2020) e um 
estudo demonstrou que o ganho de peso e 
prevalencia de diabetes gestacional foi menor no 
grupo intervenção comparado ao controle (BARAKAT 
et al., 2019). Outros dois estudos não demonstraram 
efeitos da fisioterapia nas variáveis de desfecho, tais 
como dor lombar, incapacidade (EGGEN et al., 2012), 
equilíbrio (RIBEIRO et al., 2017) e qualidade de vida 
(EGGEN et al., 2012; RIBEIRO et al., 2017). 

De acordo com a qualidade metodológica, 
mensurada por meio da escala PEDro, três estudos 



 

 

  

 
 

obtiveram 07 pontos (CARVALHO et al., 2020; 
BARAKAT et al., 2019; EGGEN et al., 2012) e um 
estudo obteve 03 pontos (RIBEIRO et al., 2017). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os exercícios supervionados durante a gestação 
podem ser uma opção no tratamento dos agravos 
musculoesqueléticos e prevenção de complicações 
como o aumento de peso e risco de desenvolvimento 
de diabetes gestacional. Todavia, tais constatações 
devem ser inferidas com cautela, pois os estudos não 
são consensuais quanto aos efeitos desta 
intervenção. 
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INTRODUÇÃO 

A doença de Parkinson (DP), também conhecida 
como paralisia agitante, foi descrita pela primeira vez 
em 1817 por James Parkinson. DP é a segunda 
patologia neurodegenerativa mais comum, é 
progressiva e tem fisiopatologia complexa, em parte 
desconhecida. Postula-se que o estresse oxidativo 
(EO) atue como mecanismo de lesão nos neurônios 
dopaminérgicos. A doença é infrequente antes dos 40 
anos, afetando de 100 a 200 pessoas a cada 100.000 
indivíduos com mais de 40 anos. Estima-se que em 
2050 haverão 152 milhões de pessoas sofrendo de 
doenças neurodegenerativas. (CHOU, 2020) 

Antigamente conhecida apenas como uma desordem 
estritamente motora, hoje a DP é entendida como 
uma patologia com diversas características clínicas 
neuropsiquiátricas, além dos sintomas motores 
característicos. Isso se deve às alterações 
morfofuncionais que ocorrem no cérebro das pessoas 
acometidas, envolvendo os sistemas de vários 

neurotransmissores. Na atualidade, o diagnóstico é 
em média aos 70 anos, porém este deve ser precoce 
e não apenas quando os sintomas motores se tornam 
evidentes. Desta forma, os sintomas não-motores da 
DP e suas características podem ser conhecidos. 
(CHOU, 2020; FILOGRANA, 2016) 

No presente trabalho revisar-se-á a ação do EO na 
fisiopatologia da DP, bem como as novas medidas 
profiláticas e terapêuticas, que têm por alvo 
justamente a cadeia de dano oxidativo que lesa as 
estruturas neuronais. Dos compostos alvo de 
pesquisas, a vitamina E (VE) e a melatonina, 
substâncias de fácil acesso, serão abordadas. Os 
compostos quelantes de ferro não puderam ser 
expostos devido a limitação de palavras. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A constituição desse artigo é uma revisão de 
literatura sobre os principais agentes antioxidantes 
usados em ensaios clínicos, para a profilaxia e/ou 



 

 

  

 
 

tratamento da DP. Utilizou-se como base de dados 
Portal de Periódicos da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) 
e National Library of Medicine (PUBMED) com os 
seguintes descritores: “Doença de Parkinson, 
estresse oxidativo, radicais livres, antioxidantes, 
vitamina E, melatonina”, suas combinações e 
variantes em inglês. 

RESULTADOS 

A doença de Parkinson (DP) é a segunda doença 
neurodegenerativa mais comum. É crônica e 
progressiva, sendo a lesão por ela ocasionada - morte 
de neurônios dopaminérgicos mesencefálicos - não 
reversível. Essas características resultam na queda da 
quantidade de dopamina, ocasionando sintomas 
motores, marca do parkinsonismo. A dopamina é o 
neurotransmissor responsável por transmitir 
informações da substância negra para os núcleos da 
base. Os sintomas motores da doença incluem: 
tremor de repouso, bradicinesia, rigidez muscular e 
instabilidade postural; enquanto, os não-motores 
incluem: declínio cognitivo, déficit olfatórios, 
distúrbios de sono, depressão e constipação pela 
interferência que a DP tem nos sistemas de outros 
neurotransmissores corticais. (CHOU,2020; 
FILOGRANA,et al.2016) 

A fisiopatologia da DP ainda não é completamente 
compreendida. Evidências sugerem que EO e a 
disfunção mitocondrial estão relacionadas à gênese e 
progressão da doença, como o achado, em exames 
cerebrais post mortem, da 4-hidroxi-2,3-nonenal, 
malondialdeído, 8-hidroxiguanosina, carbonilação 
proteica no tecido nervoso e quantidades de ferro 
elevadas (225% maior). EO é o dano causado pelo 

acúmulo de ROS, que, através de reações de oxi-
redução, alteram componentes celulares saudáveis. 
ROS são compostos químicos intracelulares com 
oxigênio - ânion superóxido (O2-), peróxido de 
hidrogênio (H2O2) e a hidroxila (OH), por exemplo. 
Fontes genéricas de ROS são: mitocôndrias 
(complexos I, II e III da cadeia respiratória) e as 
NADPH oxidases. (GLASAUER; CHANDEL,2016; 
FILOGRANA,et al.2016) 

Para tentar barrar a evolução da DP, ou mesmo 
prevenir sua ocorrência, diversas substâncias foram 
testadas. As duas substâncias que serão 
mencionadas, atuariam na fisiopatologia oxidativa da 
DP. Tendo o EO como gênese da doença, diversos 
compostos antioxidantes foram testados, dentre eles 
a VE e a melatonina. (FILOGRANA,et al.2016) 

A VE apresentou resultados conflitantes para a DP. VE 
é uma vitamina lipossolúvel com ação antioxidante. 
Em certos ensaios, uma ingesta de elevadas 
quantidades de VE advinda da alimentação provou-se 
benéfica, quando provinda de suplementação. 
Contudo, outros estudos mostraram que a 
suplementação de VE (tanto na apresentação 
lipofílica quanto hidrofílica) melhora o desfecho de 
pacientes com a doença precoce ou já estabelecida. 
Ensaios clínicos randomizados, com amostras 
relevantes, precisam ser realizados a fim de elucidar 
uma possível alteração do desfecho dos pacientes. 
(SCHIRINZI,et al.2019; FILOGRANA,et al.2016) 

Com a melatonina, obtiveram-se resultados mais 
esperançosos. A melatonina é um antioxidante 
produzido no cérebro, tendo a função fisiológica de 
induzir o sono. Na DP ela atuaria na via intrínseca do 
EO - disfunção mitocondrial e neuroinflamação, 
impedindo o dano neuronal. Poucos estudos foram 



 

 

  

 
 

feitos focando na função motora, os quais mostraram 
pouca a nenhuma alteração. Contudo, seus efeitos 
nos distúrbios do sono foram significativos. 
(TAMTAJI,et al.,2019) 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Fica evidente, portanto, que existem evidências da 
relação dos agentes oxidantes na fisiopatologia da 
DP, esses atuando por intermédio do EO que 
promoveria dano às células saudáveis. Na tentativa 
de barrar a evolução da doença, ou até mesmo 
impedir que ela ocorra, foram realizados estudos com 
substâncias antioxidantes. 

A vitamina E apresentou resultados conflitantes nos 
pacientes com DP. Há divergências nos resultados, a 
depender do modo de obtenção, suplementação ou 
via alimentar. A melatonina apresentou resultados 
positivos, com significativa melhora dos sintomas não 
motores, essencialmente aqueles relacionados ao 
sono. Entretanto, em relação aos sintomas motores - 
principal sintoma que se busca impedir - a melatonina 
não apresentou melhora com relevância estatística, 
tendo em vista o número reduzido de estudos. 

Tendo em vista o proposto, fica clara a necessidade 
de intensificação de estudos com antioxidantes, na 
profilaxia ou tratamento da DP. Caso se provem 
eficazes, seu uso poderia ser recomendado, no 
sentido de tornar um mundo que está envelhecendo 
mais saudável. 
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INTRODUÇÃO 

O estresse oxidativo (EO) é baseado no dano causado 
pelo acúmulo de espécies reativas de oxigênio (ROS) 
que através de reação de oxi-redução alteram células 
saudáveis do corpo (GLASAUER; CHANDEL, 2013). A 
ação das ROS não é todo maléfica, estudos recentes 
relacionam as ROS às funções celulares básicas como 
sinalização ou controle mitótico (GLASAUER; 
CHANDEL, 2013). Esses limiares seriam o momento 
em que há desequilíbrio na balança que tem por um 
lado os mecanismo endógenos de anti-oxidação e os 
agentes oxidativos, por exemplo ROS (BAIERLE; et al., 
2015).  

Os neurônios são considerados muito sensíveis a 
dano induzido por ROS devido ao consumo de 
oxigênio em grande monta, associado a baixa 
capacidade regenerativa, devido a natureza pós-
mitótica do tecido. Há evidências crescentes da 
relação que o EO tem na patogenia de várias doenças, 
dentre elas as neurodegenerativas, com a Doença de 
Parkinson (DP). (FILOGRANA, et al.,2016) 

Com o progressivo aumento da expectativa de vida, 
estima-se que nos próximos 10 anos haja mais de 1 
bilhão de indivíduos maiores de 60 anos (UNFPA, 
2012). O Brasil é composto em dois terços de sua 
população maior por maiores de 60 anos; realidade 
vista em outras economias emergentes, com taxa de 
envelhecimento veloz da população (UNFPA,2012). 
Altas porcentagens de população idosa aumentam os 
desafios na saúde pública, graças ao aumento de 
suscetibilidade que certas patologias, como doenças 
neurodegenerativas, que ocorrem devido ao 
processo natural de envelhecimento humano. A 
partir destes princípios, o presente estudo tem por 
objetivo revisar a relação entre a ação dos radicais 
livres e o EO na fisiopatologia das doenças 
neurodegenerativas. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A constituição desse artigo é uma revisão de 
literatura sobre a relação entre EO e influência dos 
radicais livres em doenças neurodegenerativas com 
enfoque na Doença de Parkinson em idosos. Utilizou-



 

 

  

 
 

se como base de dados Portal de Periódicos da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), Scientific Electronic Library 
Online (SCIELO) e National Library of Medicine 
(PUBMED) com os seguintes descritores: “Doença de 
Parkinson, doenças neurodegenerativas, estresse 
oxidativo, radicais livres, idoso, saúde do idoso”, suas 
combinações e variantes em inglês. 

RESULTADOS 

ROS são compostos químicos intracelulares que 
contém oxigênio e que reagem com diversos 
componentes celulares. ROS incluem o ânion 
superóxido (O2-), peróxido de hidrogênio (H2O2) e a 
hidroxila (OH). ROS são quimicamente mais reativas 
que O2, capazes de desencadear vários eventos 
biológicos devido a suas propriedades químicas. ROS 
podem ter funções biológicas positivas, estas não 
completamente elucidadas, como a promoção de 
eventos celulares fundamentais como proliferação, 
diferenciação, adaptação metabólica e regulação das 
respostas imunológicas inatas e adaptativas, 
destacando a ação do H2O2 como molécula de 
sinalização intracelular. As principais fontes de ROS 
são: mitocôndrias (complexos I, II e III da cadeia 
respiratória) e as NADPH oxidases. (GLASAUER; 
CHANDEL, 2013) 

Na década de 1950, Denham Harman postulou a 
teoria de envelhecimento por radicais livres: o EO 
resultava em envelhecimento. Estudos, entretanto, 
mostraram que um organismo ausente de radicais 
livres também sofria envelhecimento. Sabe-se que 
ROS em células incapazes de neutralizarem tais 
compostos está relacionado a gênese patológica, 
como causa ou consequência, de doenças 
cardiovasculares, gastrointestinais, endócrino-

metabólicas, neurodegenerativas e câncer. 
(GLASAUER; CHANDEL, 2013) 

O dano crônico gerado pelo EO nos neurônios resulta 
na sua degeneração. Outras patologias decorrentes 
do EO - aterosclerose, diabetes, por exemplo - 
acabam por lesionar o tecido nervoso indiretamente 
através de processos, dentre eles o isquêmico, 
motivo por parte do declínio cognitivo e demência em 
idosos. (SMITH; WRIGHT, 2018) 

A DP é a segunda doença neurodegenerativa mais 
comum, atrás do Alzheimer, caracterizada pela morte 
de neurônios dopaminérgicos do mesencéfalo. Essa 
condição resulta em queda dos níveis de dopamina, 
substância fundamental para o controle motor, já que 
o neurotransmissor é responsável pela transmissão 
de informações da substância negra (SN) ao corpo 
estriado, sendo esse responsável pelo controle do 
movimento. Os principais sintomas de depleção de 
dopamina incluem tremor em repouso, rigidez 
muscular, bradicinesia e instabilidade postural. 
Contudo, a DP também afeta os sistemas colinérgico, 
serotoninérgico e noradrenérgico, o que resulta em 
deterioração cognitiva, déficits olfatórios, distúrbios 
de sono, depressão e constipação. A etiologia da DP é 
pouco entendida e o envelhecimento é considerado 
o principal fator de risco. Fortes evidências indicam 
que  EO e disfunção mitocondrial estão intimamente 
ligadas a gênese e progressão da doença. 
(FILOGRANA, et al., 2016) 

A associação entre EO e a degeneração de neurônios 
dopaminérgico foi evidenciado com exames post 
morten de cérebros de pacientes Parkinsonianos que 
mostraram evidências de dano oxidativo - presença 
de 4-hidroxi-2,3-nonenal, malondialdeído, 8-
hidroxiguanosina e carbonilação proteica.  Outra 



 

 

  

 
 

evidência do EO na DP é a demonstração de 
significativo aumento (225%) de ferro na SN nos 
pacientes DP. (FILOGRANA, et al., 2016) 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Logo, o EO, resultado do acúmulo de ROS, é danoso 
para as células. Todo o organismo é passível de ser 
afetado pelo EO, vide o que ocorre em processos 
ateroscleróticos. Contudo, o excesso de ROS é 
especialmente prejudicial para células em fase pós-
mitótica, ou seja, com regeneração limitada, como os 
neurônios.  

Nos neurônios o EO é, á luz das evidências que temos, 
um dos principais pilares no desenvolvimento de 
doenças neurodegenerativas, destacando a DP. A 
patogênese complexa da DP relacionada às reações 
das ROS com componentes celulares saudáveis ainda 
precisa ser completamente elucidada. No entanto, 
mesmo sem o entendimento  total dos dados que 
temos, a compreensão desses torna-se fundamental. 
Para a partir de então,  pensarmos em meios 
profiláticos e terapêuticos mais eficazes em doenças 
com caráter global e com alto dispêndio financeiro 
que se tornarão cada vez mais comuns em um mundo 
que está envelhecendo. 
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INTRODUÇÃO 

Contextualização sobre o estudo desenvolvido. A 
doença de Parkinson (DP) é uma afecção crônica, 
degenerativa progressiva do sistema nervoso central 
(SNC) que afeta 2% da população mundial com idade 
superior a 65 anos. A patologia está associada a 
diminuição da produção de dopamina e acúmulo de 
agregados intracelulares de alfa-sinucleína e 
sintomas como tremores, rigidez muscular, 
dificuldade para se movimentar e prejuízos na 
coordenação motora (Poewe et al., 2017). Causas 
genéticas e toxinas ambientais estão associadas ao 
desenvolvimento da patologia. Nesse contexto, o 
Paraquat, um herbicida utilizado para o controle de 
ervas daninhas, é considerado uma toxina ambiental 
causadora de DP (Vaccari et al., 2017). Estudos 
mostram que existe relação entre disbiose, 
inflamação intestinal e o desenvolvimento de DP em 
pessoas predispostas já que o eixo intestino-cerebral 
permite a interação entre os microrganismos 

intestinais e seus produtos metabólicos com 
neurônios específicos do SNentérico e do SNC. No 
intestino, a maior parte das bactérias integra os Filos 
Firmicutes e Bacteroidetes. A proporção Firmicutes: 
Bacteroidetes modifica ao longo do tempo e em 
patologias como obesidade e diabetes e essa 
mudança está biologicamente relacionada a 
neurodegeneração, embora essa relação não esteja 
clara para DP (Gerhardt;  Mohajeri, 2018). A prática 
de atividade física baseada programas de 
fortalecimento muscular é efetiva em melhorar a 
força, o equilíbrio e a qualidade de vida de indivíduo 
de indivíduos parkinsonianos (Fayyaz et al., 2018). 
Assim, devido a associação da microbiota intestinal a 
doenças neurodegenerativas a ao papel da atividade 
física na modulação da microbiota, esse estudo tem 
como objetivo verificar se a prática de exercícios 
físicos pode modificar a composição microbiana 
intestinal de modelos de DP. 

MATERIAIS E MÉTODOS 



 

 

  

 
 

15 ratos Wistar foram divididos em quatro grupos: 
controle (C), Parkinson sedentário (PKS), Parkinson 
submetido a treinamento combinado (aeróbico + 
resisitido - PKTC) e Parkinson submetido a 
treinamento resistido (PKTR). Nos grupos PK a 
patologia foi induzida por aplicação de Paraquat 
intraperitoneal uma vez por semana (10mg/Kg) 
durante 8 semanas. Concomitantemente, os animais 
do grupo PKTC realizaram treinamento em escada 
vertical e esteira, em dias intercalados, enquanto os 
animais do grupo PKTR realizaram apenas o treino em 
escada. Para ambos os grupos a frequência de 
treinamento foi de 5 vezes por semana, realizados 
durante 8 semanas. Ao final do protocolo os animais 
foram eutanasiados por decapitação e amostras 
fecais foram coletadas. O DNA foi extraído com kit 
(Meta-G-Nome DNA Isolation kit - MGN0910- 
Epicenter, USA) e foi realizado a quantificação por 
PCR real time dos Filos Bacteroidetes e Firmicutes de 
acordo com Armougom e colaboradores (2009) com 
algumas modificações. A curva padrão consistiu de 
diluição seriada de produtos de amplificação do gene 
16SrRNA de Tannerella forsythia e Enterococcus 
faecalis. A eficiência foi estimada em 100% e os dados 
foram reportados como número de cópias de 
16SrRNA de Tf ou Ef / μg de DNA de cada amostra. Os 
resultados foram analisados pelo teste de Kruskal- 
Wallis com posterior compararção múltipla de Dunn 
com significância de 95%. 

RESULTADOS 

Os animais do grupo Parkinson sedentário (PKS) não 
apresentaram diferenças estatisticamente 
significantes na quantidade de representantes de 
Bacteroidetes ou Firmicutes em relação aos animais 
controle, apesar dos últimos apresentarem maiores 
quantidades desses grupos de microrganismos. Essa 

falta de diferença estatística pode estar relacionada 
ao baixo número de animais por grupo já que há 
tendência de diminuição das bactérias desses Filos 
nos animais modelos para a DP. 

Foi possível observar aumento significativo de 
Bacteroidetes nos animais treinados, tanto no grupo 
PKTC (p=0,0107) quanto PKTR (p=0,0302) em relação 
ao grupo PKS indicando que a atividade física foi 
responsável pelo aumento desse Filo nos modelos PK 
submetidos ao treinamento. O mesmo tipo de 
diferença foi observado para o Filo Firmicutes já que 
os animais dos grupos PKTC (p=0,0387) e PKTR 
(p=0,0166) apresentaram valores maiores de 
Firmicutes do que os animais do grupo PKS, indicando 
mais uma vez a capacidade da atividade física em 
modular a composição microbiana intestinal. Quando 
a relação Bacteroidetes/Firmicutes foi comparada 
entre os grupos, apenas o PKTC apresentou diferença 
em relação aos animais do grupo PKS (p=0,0169).  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar dos resultados serem preliminares, é possível 
observar que os animais com Parkinson possuem 
modificação em sua composição microbiana o que 
também pode colaborar para o agravamento da 
condição neurológica. Além disso, que o treinamento 
físico resistido isolado ou associado ao treinamento 
aeróbico pode contribuir para que a disbiose 
microbiana seja minimizada. Tais achado são 
extremamente relevantes já que poderiam embasar 
estudos clínicos de exercícios físicos tanto para 
prevenir quanto para ajudar no tratamento de 
pacientes com Doença de Parkinson. 
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INTRODUÇÃO 

A peroxidação lipídica caracteriza-se como um 
processo de oxidação dos fosfolipídios de membranas 
celulares e subcelulares. Este processo faz parte do 
metabolismo celular, pois exerce importante função 
na regulação do processo de renovação das 
membranas celulares. Em situações de estresse 
oxidativo, entretanto, a PL induz alteração de 
permeabilidade e fluxo iônico das membranas, o que 
promove a perda da seletividade para a entrada e 
saída de nutrientes e substâncias tóxicas à célula, 
tornando a célula mais vulnerável a sofrer danos e 
possíveis mutações em seu DNA a longo prazo. Para 
que atletas de alta performance não sofram 
precocemente com efeitos deletérios provocados 
pelo aumento do estresse oxidativo e peroxidação 
lipídica, orienta-se a suplementação de substâncias 
ergogênicas que auxiliem na sustentação da prática 
sequencial de sessões de treino com cargas altas de 
força para provocar o menor impacto lesivo possível 

nas células e, consequentemente, menor velocidade 
de envelhecimento celular. Este estudo busca, 
portanto, compreender se o bicarbonato de sódio 
pode servir como um suplemente eficiente no auxílio 
as atletas de voleibol estudadas. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este projeto se trata de um estudo transversal, 
observacional, experimental de característica 
descritiva e analítica das atletas de voleibol feminino 
da BSBios - UPF, de Passo Fundo. As atletas foram 
entrevistadas e então procedida anamnese seguida 
de coleta de dados antropométricos e amostras de 
sangue antes e após a realização de uma sessão de 
treinamento. Foram analisadas no estudo 12 atletas 
de vôlei feminino, integrantes da equipe de voleibol 
da BS BIOS, não fumantes, que não faziam uso de 
medicamentos, bebidas alcoólicas e com percentual 
de gordura, IMC (índice de massa corporal) e força 
muscular dentro do normal para a idade. Amostras 
de sangue foram coletadas assepticamente da fossa 



 

 

  

 
 

antecubital das atletas em repouso e 15 minutos após 
o término do exercício; A avaliação da peroxidação 
lipídica foi realizada pela medida da concentração de 
TBARS segundo método descrito por Ohkawa; 
Ohishi;Yagi (1979).  A determinação de triglicerídeos 
se deu utilizando kit comercial da marca Labtest, 
seguindo as normas do fabricante com leitura em 
espectrofotômetro semi automatizado Biosystems.  

RESULTADOS 

No que se refere as quantidades de triglicerídeos e 
TBARs quando comparados o grupo suplementado 
com o grupo controle, percebeu-se não haver 
diferências estatisticamente significantes após a 
sessão de treino realizada pelas atletas. Com relação 
aos triglicerídeos, em repouso o grupo controle 
obteve média 91,0 mg/dL e o grupo suplementado 
104,4 mg/dL. Os valores obtidos de triglicerídeos no 
material coletado pós-treino foram de média 92,9 
mg/dL no grupo controle e 141,6 mg/dL no grupo 
suplementado. Os valores provavelmente subiram no 
pós-treino por tratar-se de uma sessão de 
treinamento com estímulo do metabolismo aeróbio, 
o que por sua natureza libera triglicerídeos dos 
adipócitos na corrente sanguínea. A análise do dano 
lipidico via radicais livres mediante determinação de  
TBARs, o grupo controle em repouso obteve média 
0,070 nmol e o grupo suplementado média 0,083 
nmol, com p 0,163. Após o término da sessão, o grupo 
controle atingiu média 0,078 nmol e o grupo 
suplementado 0,112 nmol com p= 0,163.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise estatística dos resultados permite concluir 
que não houve diferença estatística significativa no 
que diz respeito a corroborar a hipótese de que 
suplementar com bicarbonato de sódio possa auxiliar 

as atletas de voleibol a evitar ou retardar a fadiga 
muscular durante as sessões de treinos, nas 
condições propostas. Consideramos que podem ser 
feitos mais estudos na área modulando outras 
variáveis, a respeito da duração do treinamento e 
intensidade das ações motoras durante o treino. 
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INTRODUÇÃO 

A gerontotecnologia é uma nova metodologia 
interdisciplinar que vem sendo difundida nos últimos 
tempos e visa oferecer aos idosos uma melhor 
qualidade de vida e saúde, principalmente, àqueles 
em situações de doenças crônicas não transmissíveis. 
Destaca-se que o fomento de pesquisas e estudos 
referentes à população idosa é fundamental, uma vez 
que a pirâmide brasileira passa por mudanças de 
alargamento em seu topo.  Afinal, de acordo com o 
DATASUS, a população idosa, isto é, com idade 
superior a 65 anos, projetada no Brasil em 2020 é de 
19.982.307 e, em 2040, será de 40.116.919. Dessa 
maneira, a gerontotecnologia visa proporcionar ao 
idoso maior autonomia, conhecimento e 
empoderamento, de modo a tornar o indivíduo 
menos limitado e com uma vida social de melhor 
qualidade, não beneficiando apenas ao idoso em si, 
mas também à família e aos cuidadores que dedicam 
parte de seu tempo a ele. Discutir gerontotecnologias 
diante das doenças de Parkinson e de Alzheimer e 
como elas podem minimizar os efeitos e impactos de 

tais patologias no dia a dia da pessoa idosa é o 
propósito deste estudo. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma revisão narrativa sobre 
gerontotecnologias. Buscou-se por palavras-chaves, 
como gerontotecnologia, idoso e tecnologia. Foram 
selecionados dois estudos que envolvessem 
gerontotecnologias aplicada a patologias diferentes, 
sendo elas a doença de Alzheimer e Parkinson, a fim 
de trazer à discussão uma abordagem mais ampla do 
conceito gerontotecnologia. Os estudos selecionados 
foram do tipo exploratórios, descritivos e de caráter 
qualitativo. 

RESULTADOS 

Em um primeiro plano, Ferreira et al. (2019) 
descreveram um estudo referente a três 
gerontotecnologias que envolveu atividades lúdicas 
com nove idosos que havia doença de Parkinson em 
uma cidade de Santa Catarina, Brasil. Estas 
gerontotecnologias eram: uma cartilha educativa, 
“jogo da memória não cai istepô” e “jogo da memória 
caiu de maduro”; todas de caráter educativo sobre 



 

 

  

 
 

quedas. Ao final das atividades, os idosos relataram 
estarem satisfeitos com o que desempenharam por 
terem aprendido várias utilidades que os 
beneficiariam no cotidiano por conta das 
gerontotecnologias trabalhadas. Nesse sentido, a 
atenção e uma maior reflexão antes de iniciarem 
algum movimento foram desenvolvidas por meio 
desse estudo. Refletiram também sobre a 
importância de utilizar barras de apoio em locais, 
como banheiro e de retirar tapetes do chão.  

Em um segundo plano, Ilha et al. (2018) também 
descreveram um estudo que envolveu 
gerontotecnologias, com base em relatos de 
familiares/cuidadores de idosos com doença de 
Alzheimer, em uma cidade do Rio Grande do Sul, 
Brasil. Nesse sentido, foram relatadas o uso de 
diversas gerontotecnologias bem sucedidas e 
aplicadas a várias situações pelos cuidadores a 
idosos, como descritas a seguir. A exemplo, quando o 
idoso recusava-se a tomar banho, o cuidador fazia um 
tipo de jogo com regras, como colocar cores 
relacionadas a times de futebol em um calendário. 
Assim, nas datas em que a higiene corporal era 
realizada, era pintada uma cor bem tolerada e, caso 
contrário, outra cor que não fosse de agrado ao idoso 
era selecionada para a respectiva data. Outra 
questão, era a preocupação de os idosos não 
conseguirem administrar o dinheiro que portavam 
com si. Uma alternativa bem sucedida, foi a troca de 
cédulas de maior valor por outras de menor na 
carteira, de modo a proporcionar tranquilidade ao 
cuidador e, simultaneamente, autonomia ao idoso. A 
fim de evitar dúvidas e confusão em relação à 
administração de medicamentos, uma 
gerontotecnologia eficaz aos cuidadores foi a 
enumeração prévia referente às datas nos 

comprimidos da cartela. Em ocasiões que o idoso 
dialogava um assunto inconveniente no ponto de 
vista do cuidador, este utilizava-se da tática de mudar 
o assunto em discussão por outro diferente. Quando 
o idoso acreditava estar em outro lugar, que não sua 
casa, contudo, estando em sua casa, cuidadores 
utilizavam a gerontotecnologia de convidá-lo para um 
passeio com bastante diálogo que o distraísse e, ao 
retornarem, dizer que chegaram em casa. Ainda, para 
uma maior tranquilidade, uma gerontotecnologia 
desenvolvida foi a colocação de um crachá no idoso, 
com nome e telefone de um familiar, pois caso ele 
saísse de casa e não tivesse mais condições de 
retornar, no entanto,  alguém que o encontrasse 
teria, assim, condições de entrar em contato com a 
família. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A gerontotecnologia muito auxilia para uma maior 
integridade à pessoa idosa, isto é, corrobora para as 
situações de saúde-doença, assim como facilita a 
relação entre indivíduo, família e sociedade. Nesse 
sentido, ela ainda se destaca por proporcionar ao 
idoso o cuidado, o empoderamento e a autonomia. 
Também, faz-se necessários maiores investimentos 
por parte do Estado em saúde do idoso. Tendo em 
vista que o topo da pirâmide brasileira tende a ficar 
mais largo, é necessário que novos estudos e 
pesquisas busquem tecnologias, descobertas e 
estratégias para promover saúde e qualidade de vida 
a esta população. 
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INTRODUÇÃO 

A prática da atividade física pode resultar em inúmeros 
benefícios a seus praticantes entre os quais possibilitar 
a melhora da qualidade de vida, saúde e bem-estar geral 
das pessoas sendo, ainda, elemento de prevenção de 
doenças relacionadas ao sedentarismo. As mais diversas 
formas de atividade física podem trazer benefícios para 
a saúde se realizadas regularmente e com duração e 
intensidade suficientes (OMS, 2018). As atividades 
físicas e esportivas são consideradas importantes meios 
de promoção da saúde, do desenvolvimento da 
personalidade dos indivíduos e da oportunidade de 
ascensão e integração social (RÉ,2011). Encontra-se, na 
promoção de ações de incentivo a prática de exercícios 
físicos, possivelmente, a mais adequada maneira de 
prevenção a doenças associadas ao sedentarismo. A 
prática regular de atividade está associada a inúmeros 
benefícios como, por exemplo, a prevenção de doenças 
crônicas não transmissíveis como doenças cardíacas, 
acidente vascular cerebral, diabetes, cancro da mama e 
cancro do cólon (LEE et al., 2012; GUTHOLD et al., 2018; 
JIA et al., 2018; SCHMIED, 2018).O incentivo a hábitos 
de vida mais saudáveis pode modificar o cenário e os 
quadros de doenças no Brasil e no mundo, no entanto, 
ainda estamos muito distantes de atingir de forma mais 

direta e efetiva grande parte da população, no que se 
refere ao hábito a prática de exercícios físicos. Diante 
disso, o objetivo do presente estudo foi de investigar o 
nível de atividade física de professores e funcionários de 
uma universidade comunitária do norte do Rio Grande 
do Sul/RS. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizado um estudo transversal com professores e 
funcionários de uma universidade comunitária do norte 
do Rio Grande do Sul. O estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa sob parecer nº 1.526.286 e 
a coleta de dados foi realizada de junho a agosto de 
2015. Foram convidados a participar do estudo todos os 
2.306 colaboradores da instituição. Foi enviado via e-
mail institucional o aviso e a importância da realização 
da pesquisa com objetivo de sensibilizar a população 
alvo. Após o questionário, assim como o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, foram elaborados no 
Google Forms e enviados por e-mail. As variáveis 
investigadas foram as referente às características 
demográficas e socioeconômicas e nível de atividade 
física. Para o nível de atividade física foi aplicado o 
International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), 
versão curta. Foram calculados com base nos Guidelines 
for Data Processing and Analysis of the IPAQ 



 

 

  

 
 

(www.ipaq.ki.se/scoring/htm), a partir das informações 
de dias de atividade física utilizando o valor de MET 
correspondente para atividade. Foram realizadas 
análises descritivas dos dados, para as variáveis 
qualitativas foram apresentadas as frequências absoluta 
e relativa simples e para as variáveis quantitativas foram 
calculadas as medidas de tendência central e dispersão. 
Para verificar a associação entre nível de atividade física 
e vínculo institucional, foi aplicado o teste qui-
quadrado. 

RESULTADOS 

Do total de professores e funcionários da 
instituição, 489 responderam o questionário, sendo 
que 48,3% (n=236) eram professores e 51,7% 
(n=253) eram funcionários. A média de idade foi de 
39,48 anos (DP=10,67) e a maioria vivia com 
companheiro (68,1%; n=333), 62,8% era do sexo 
feminino (n=307). Quanto ao nível de atividade 
física, 39,5% (n=187) foram classificados como 
insuficientemente ativos, 29,7% (n=141) 
suficientemente ativos e 30,8% (n=146) muito 
ativos. Não foi observada associação significativa 
entre nível de atividade física e vínculo institucional, 
sendo que entre os professores a prevalência de 
insuficientemente ativo foi de 40,7% e entre os 
funcionários foi de 38,3%.  

 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao finalizar a proposta apresentada, foi possível 
identificar a baixa prevalência, tanto no grupo de 
professores quanto de funcionários, classificados como 
suficientemente ativos e muitos ativos o que demonstra 
o potencial, urgente e necessário, da instituição no que 
se refere ao incentivo a prática regular de exercícios 
físicos, por meio do desenvolvimento e oferta de um 
programa de adequado à demanda apresentada no 
sentido da melhora da saúde, qualidade de vida e bem- 
estar de seus professores e funcionários.  
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INTRODUÇÃO 

Uma das principais características do envelhecimento 
é a perda da integridade fisiológica, que compromete 
as funções do organismo e aumentam a mortalidade. 
O envelhecimento afeta todas as funções do trato 
gastrointestinal (TGI): motilidade, secreção de 
enzimas e hormônios, digestão e absorção. O TGI 
também desempenha um papel essencial na 
absorção e metabolismo de medicamentos, sendo 
comumente afetado por efeitos colaterais. Apesar de 
não haver nenhuma doença gastrointestinal 
específica e limitada à idade avançada, algumas 
doenças são mais prevalentes nessa faixa etária e 
podem exigir um tratamento diferente (DUMIC et al., 
2019). Uma queixa comum nos idosos é a 
constipação, que se caracteriza por redução dos 
movimentos intestinais, dificuldade para evacuar, 
necessidade de aumento no esforço para evacuar, 
movimentos intestinais dolorosos, fezes endurecidas 
e esvaziamento intestinal incompleto, com maior 
prevalência no sexo feminino, longevos e indivíduos 
com menor escolaridade. A constipação está 

associada ao sedentarismo, baixo consumo hídrico e 
de fibras alimentares (CARNEIRO et al., 2018). O 
isolamento social está associado a diversas 
condições, como: baixas atividades básicas e 
instrumentais da vida diária, doenças psiquiátricas, 
como demência, doenças físicas e desnutrição, 
podendo impactar na qualidade de vida dos idosos 
(UMEGAKI et al., 2015). A taxa de gravidade, 
hospitalização e mortalidade por infecção da COVID-
19 é aumentada conforme a idade avançada e 
presença de doenças subjacentes, sendo maior na 
população com 80 anos ou mais (VERITY et al., 2020). 
Além disso, sintomas gastrointestinais como diarreia, 
vômitos e dor abdominal foram relatados na infecção 
por COVID-19 (LEITE et al., 2020). Dessa forma, este 
trabalho tem como objetivo observar os 
determinantes de alterações gastrointestinais em 
nonagenários e centenários durante a pandemia da 
COVID-19. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo observacional e transversal realizado com 
nonagenários e centenários participantes do Projeto 



 

 

  

 
 

Atenção Multiprofissional ao Longevo (AMPAL), que 
identificou e avaliou uma amostra representativa de 
residentes de Porto Alegre em 2016, com o apoio 
financeiro do Fundo Municipal de Porto Alegre em 
2016. Em abril e agosto de 2020, os participantes que 
puderam ser contactados por ligações telefônicas ou 
videoconferência participaram de uma nova 
avaliação que buscou observar como os mesmos 
estavam vivenciando este momento singular da 
Pandemia da COVID-19. O objetivo da presente 
análise foi observar a relação entre sintomas do TGI, 
e características sociodemográficas e clínicas: idade, 
sexo, cor da pele, estado civil, autopercepção de 
saúde, saúde da boca e mastigação, sair de casa, 
prática de exercício físico (EF), alteração de EF 
durante a pandemia, sintomas depressivos (escala de 
depressão geriátrica de 5 pontos com ponto de corte 
= 2), sintomas mais frequentes do TGI, alteração do 
TGI durante a pandemia, hábito intestinal, peso, 
altura, IMC com classificação em baixo-peso 
(<23kg/m²), peso adequado (23-28kg/m²), excesso de 
peso (>28-30kg/m²) e obesidade >30kg/m², alteração 
de peso e da ingestão de alimentos, ingestão hídrica, 
para mobilidade e força dos membros inferiores  
foram realizados: teste de levantar e sentar 
(satisfatório = 5 repetições ou mais em 15 seg., 
insatisfatório 4 repetições ou menos) e teste de 6 
passadas (tempo levado em segundos). Foram 
calculadas as médias e frequências (teste ANOVA e 
qui-quadrado). 

RESULTADOS 

Participaram da pesquisa 59 nonagenários e 
centenários. Desses, 59% dos participantes (n=34) 
apresentaram algum sintoma no TGI (média de 
2,1±1,6 sintomas), sendo que 29% apresentou 
flatulências, 29% tosse ou engasgo durante as 

refeições, 15% refluxo, 14% náuseas, 12% azia, 10% 
dor abdominal, 8% desconforto após as refeições, 8% 
inchaço abdominal e 2% vômito. Dentre os que 
tinham sintomas no TGI, a idade média foi de 95±3,3 
anos, 79% do sexo feminino, 76% brancas e 76% 
viúvas. Quanto à autopercepção de saúde: 52% 
considerava ótima/boa e 39% regular; sobre a saúde 
da boca: 66% considerava ótima/boa e 24% regular, a 
mastigação foi considerada ótima/boa por 62% e 
regular por 24%. A redução da frequência que saía de 
casa foi de 53%; 46% apresentou sintomas 
depressivos, 53% praticou algum tipo de EF nas 
últimas 2 semanas. A pandemia alterou a frequência 
de EF dos participantes que apresentavam sintoma 
TGI: 49% passaram a praticar EF com menor 
frequência, 36% continuaram não praticando, 9% 
manteve-se e 6% passou a praticar mais. A pandemia 
pareceu não afetar o TGI dos participantes, 88% não 
teve mudanças, 9% teve piora dos sintomas e 3% 
melhora. Referente ao hábito intestinal, 47% estava 
normal, 32% apresentou constipação, 11% esforço 
para evacuar, 6% sensação de evacuação incompleta 
e 3% com episódios de diarreia junto com a 
constipação. A média de evacuação foi de 5,3±2 vezes 
por semana. A média de peso foi de 59,8±11,7Kg, 
altura 1,54±0,1m, IMC de 24,26±3,39 Kg/m², 60% da 
amostra estava com o peso adequado, 30% estava 
com baixo peso, 55% manteve o peso estável, 27% 
ganhou peso, 18% perdeu peso. Quanto à redução da 
ingesta de alimentos, 88% não apresentou redução, 
6% redução moderada. Sobre a ingestão hídrica 
diária: 38% ingeria de 1L a 2L, 38% de 500ml a 1L e 
24% menos de 500ml. No teste de levantar e sentar, 
76% apresentou desempenho insatisfatório entre os 
com sintomas TGI, e 81% entre os sem sintomas. No 
teste de 6 passadas, 85% conseguiu realizar, 



 

 

  

 
 

entretanto, o grupo com sintomas TGI levou mais 
tempo para desempenhar o teste (17,2±11,7 
segundos) do que os sem sintomas (10,1±8,9 s), 
sendo essa diferença significativa (p=0,044). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados evidenciaram que a pandemia pareceu 
não afetar o TGI dos participantes, apesar de que 
alterações no TGI terem sido comuns em 
nonagenários e centenários. Apesar dos participantes 
com sintomas terem melhor desempenho, não 
significativo no teste de levantar-se da cadeira, houve 
os participantes com sintomas apresentaram 
significativamente pior desempenho no  teste de 6 
passadas. Desta forma, apesar de não terem 
diferenças significativas no equilíbrio e força de 
membros inferiores, participantes com sintomas TGI 
apresentaram mobilidade significativamente 
reduzida.  

Distúrbios no TGI podem afetar a ingestão de 
nutrientes, podem estar envolvidos com processos 
inflamatórios, associados a consequências funcionais, 
como a redução da mobilidade, risco de fragilidade, 
quedas, fraturas e mortalidade. Além disso, a 
literatura demonstrou que alguns sintomas no TGI 
foram relacionados com o COVID-19. Portanto, 
verifica-se a importância de avaliar sintomas no TGI 
em idosos longevos, pois permitem a construção de 
planos de cuidado de nutrição e saúde adequados a 
fim de prevenir agravos e desfechos negativos em 
saúde. 

 

Palavras-chave: Idoso de 80 anos ou mais. 
Gastroenteropatias. Infecções por coronavírus. 
Saúde do Idoso. Constipação intestinal. 
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INTRODUÇÃO 

No processo do envelhecimento há mudanças 
fisiológicas e metabólicas que repercutem sobre a 
saúde e o estado nutricional de idosos, e 
principalmente em idosos longevos (80 anos ou 
mais), que se reflete na relação entre peso e altura, e 
na composição corporal (GADDEY, HOLDER, 2014). 
Essas alterações tornam esses indivíduos mais 
suscetíveis ao desenvolvimento de um quadro de 
desnutrição e deficiências nutricionais (SCHIRMER, et 
al., 2020). Entre os fatores que favorecem o 
desenvolvimento do baixo peso nos idosos destacam-
se o isolamento social, depressão, dificuldades de 
mastigação, alterações do paladar, presença de 
doenças crônicas, reduzido consumo de alimentos 
em face de limitações físicas, uso de medicamentos 
que causam inapetência, alterações cognitivas, bem 
como de fatores socioeconômicos e psicológicos que 
incluem o morar sozinho, a perda do(a) cônjuge, e a 
perda da identidade e do papel social (FERREIRA et 
al., 2011). Essas mudanças do processo de 

envelhecimento aumentam o risco e pior prognóstico 
de infecção por COVID-19 em idosos, além dessas 
alterações do envelhecimentos, o risco é aumentado 
em longevos (80 anos ou mais), e na presença de 
desnutrição, perda da função muscular esquelética e 
sarcopenia (MENDES et al., 2020). É importante 
monitorar o peso de nonagenários e centenários, 
principalmente em situações como a COVID-19, pois 
mudanças ponderais podem refletir no declínio da 
saúde. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo 
observar as possíveis diferenças entre os 
nonagenários e centenários que perderam peso ou 
não durante a pandemia da COVID-19. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo observacional e transversal realizado com 
nonagenários e centenários participantes do Projeto 
Atenção Multiprofissional ao Longevo (AMPAL), que 
identificou e avaliou uma amostra representativa de 
residentes de Porto Alegre em 2016, com o apoio 
financeiro do Fundo Municipal de Porto Alegre em 



 

 

  

 
 

2016. Em abril e agosto de 2020, os participantes que 
puderam ser contactados por ligações telefônicas ou 
videoconferência participaram de uma nova 
avaliação que buscou observar como os mesmos 
estavam vivenciando este momento singular da 
Pandemia da COVID-19. O objetivo da presente 
análise foi observar a relação entre perda de peso, e 
características sociodemográficas e clínicas: idade, 
sexo, cor da pele (branca e não-branca), estado civil, 
autopercepção de saúde, saúde da boca e 
mastigação, sair de casa,  sintomas depressivos 
(escala de depressão geriátrica de 5 pontos com 
ponto de corte = 2), prática de exercício físico (EF), 
alteração de EF durante a pandemia, peso, altura, 
IMC com classificação (OPAS, 2002) em baixo-peso 
(<23kg/m²), peso adequado (23-28kg/m²), excesso de 
peso (>28-30kg/m²) e obesidade >30kg/m², alteração 
de peso e da ingestão de alimentos (carnes, verduras 
e legumes, cereais, leguminosas, frutas, doces, sal e 
fritura), para mobilidade e força dos membros 
inferiores e superiores foram realizados: teste de 
levantar e sentar - TLS (satisfatório = 5 repetições ou 
mais em 15 seg., insatisfatório 4 repetições ou 
menos), teste de 6 passadas (tempo levado em 
segundos), teste de levantar garrafa de 500ml 
(número de vezes). Foram calculadas as médias e 
frequências, testadas pela ANOVA e qui-quadrado, 
respectivamente. Testes com p<0,05 foram 
considerados significativos e entre 0,1 e 0,05 
indicativos de significância estatística.  

RESULTADOS 

Participaram da pesquisa 59 nonagenários e 
centenários. Desses, 24% apresentaram perda de 
peso (n=14). Os participantes que perderam peso 
durante a pandemia apresentaram média idade um 
pouco maior (96,3±3,7) do que os que se mantiveram 

com peso estável (95,5±3,9, p=0,496). A frequência 
de perda de peso foi maior no sexo feminino (28%, 
p=0,08), entre os não-brancos (50%, p=0,01), 
solteiros (43%) e viúvos (26%, p=0,223) e que 
moravam sozinhos (27%, p=0,389). Maior parte dos 
que perderam peso considerou a sua autopercepção 
de saúde regular (35%, p=0,287), a saúde da boca 
ruim/péssima (33%, p=0,717), a mastigação 
ruim/péssima (50%, p=0,469) e 26% não reduziu a 
frequência que saía de casa. Entre os que perderam 
peso 38% apresentou sintomas depressivos (p=0,06) 
e 32% não praticaram nenhum tipo de EF nas últimas 
2 semanas (p=0,04). A frequência de EF entre os com 
perda e sem perda foi semelhante, quando 
praticavam (4±2,6 vezes/semana entre os com perda 
e 4,4±2,6 entre os sem perda, p=0,811). A média do 
IMC foi de 22,27±4,8kg/m² entre os que perderam 
peso, já os com peso estável o IMC foi de 24,85 
(p=0,339). Apesar disso, nenhum dos participantes 
obesos perdeu peso durante a pandemia. A compra 
de alimentos foi feita por tele-entrega ou não-
familiares (50%), já o preparo de alimentos foi feito 
por 38% dos participantes e 30% não-familiares. A 
amostra que perdeu peso teve alteração na ingestão 
alimentar: diminuição leve ou severa (100%), redução 
moderada (50%) e apenas 13% não apresentaram 
diminuição. 63% relatou ter reduziu o consumo de 
algum item alimentar, sendo: 100% leguminosas 
(p=0,02), 100% cereais (p=0,02), 67% vegetais e 
legumes (p=0,07), 67% frutas (p=0,07), 60% carnes 
(p=0,04). 50% relatou ter aumentado consumo de 
algum item alimentar, principalmente doces. No TLS, 
o percentual participantes com teste satisfatório foi 
menor (12,5%) entre os que perderam peso. Este 
valor foi de 25,8% entre os que não perderam peso 
(p=0,244). No teste de 6 passadas, 25% dos com 



 

 

  

 
 

perda e 16,1% dos sem perda de peso não 
conseguiram realizar o teste. A média de levantar a 
garrafa com a mão direita foi menor no grupo que 
perdeu peso tanto com a direita (5±4 vezes) tanto 
com esquerda (4,6±3,9 vezes) apresentou pior 
desempenho que o grupo sem perda (6±4,9 direita 
p=0,68, 6±5,3 vezes, p=0,42).  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma parcela significativa dos nonagenários e 
centenários da amostra perderam peso durante a 
pandemia, entre as características, se observou: 
idade mais avançada, sexo feminino com indicativo 
de significância, cor da pele não-branca com 
diferença significativa, ser solteiro ou viúvo, morar 
sozinho, sair de casa e sintomas depressivos com 
indicativo de significância. Além disso, a 
autopercepção de saúde regular, saúde da boca e 
mastigação ruim/péssima foi associada com a perda 
de peso. A pandemia e perda de peso alteraram 
significativamente a prática de EF, maioria não 

praticou nas últimas duas semanas e entre os que 
praticavam, passaram a praticar menos. A média de 
IMC foi menor no grupo que perdeu peso 
comparados com os que não perderam. Importante 
salientar que entre os participantes obesos, nenhum 
perdeu peso durante a pandemia. A redução da 
ingestão alimentar foi bastante presente entre os que 
perderam peso com redução expressiva significativa 
no consumo de alimentos importante para 
alimentação saudável, como: leguminosas, cereais, 
vegetais e legumes, frutas e carnes. Em todos os 
testes funcionais, os que perderam peso 
apresentaram pior desempenho comparados aos que 
não perderam peso. Apesar de não terem diferenças 
significativas, eles demonstraram mobilidade 
significativamente reduzida. Os longevos sendo um 
grupo com maior fragilidade e risco para o COVID-19, 
torna-se importante monitorar e intervir 
precocemente nos determinantes de perda de peso 
nessa população.

 

Palavras-chave: Idoso de 80 Anos ou mais. Infecções por coronavírus. Desnutrição. Perda de peso. Saúde do idoso. 
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INTRODUÇÃO 

Com o aumento do envelhecimento da população 
brasileira a expectativa de vida das mulheres vem 
crescendo e consequentemente o número de 
mulheres na menopausa está sendo cada vez maior. 
Em conjunto com essa expectativa de vida surgem as 
preocupações com as doenças relacionadas a 
alterações hormonais, alterações físicas, psíquicas e 
sociais na faixa etária. [1,2] 

A menopausa aparece como um marco corporal do 
processo de envelhecimento feminino, marcado pelo 
cessamento definitivo da fertilidade, é um fenômeno 
endócrino decorrente do esgotamento dos folículos 
ovarianos (locais de desenvolvimento do 
óvulo/ovócito antes da ovulação), que ocorre em 
todas as mulheres de meia idade, é caracterizado por 
um estado de hipoestrogenismo progressivo. [1,2] 
Sendo o climatério um período de transição, ele 

inaugura uma nova etapa do ciclo vital da mulher 
trazendo uma série de mudanças tanto em seu corpo, 
como em sua vida social, amorosa, sexual e familiar. 
[3,4]. 

Associado ao envelhecimento populacional, 
principalmente das mulheres, as práticas alimentares 
estão em constante mudança na grande maioria dos 
países. As principais modificações envolvem a 
substituição dos alimentos in natura ou 
minimamente processados de origem vegetal e 
preparações caseiras que demandam tempo para a 
produção, por produtos industrializados prontos 
onde resultam o maior consumo de alimentos 
processados e ultraprocessados. Segundo o Guia 
Alimentar da População Brasileira de 2014, quatro 
categorias definem o grau de processamentos dos 
alimentos, sendo: in natura, minimamente 
processados, processados e os ultraprocessados.  



 

 

  

 
 

Na menopausa, as alterações hormonais associadas 
com práticas alimentares inadequadas, obesidade, 
sedentarismo, contribuem para o desenvolvimento 
de doenças crônicas não transmissíveis que é maior 
causa de mortalidade no Brasil. [2] 

Considerando os aspectos citados acima, o objetivo 
deste trabalho foi verificar a associação entre 
obesidade abdominal e grau de processamento dos 
alimentos nas 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo retrospectivo transversal que 
analisou as informações de 193 mulheres na 
menopausa a partir do banco de dados do projeto 
NUTENV da UCS feito com idosos participantes do 
programa de extensão UCS Sênior. O estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UCS. 
A coleta de dados se deu do ano de 2000 até 2018 e 
a análise das variáveis deste estudo aconteceram de 
setembro à outubro de 2019. 

Para analisar o grau de processamento dos alimentos 
utilizou-se o Questionário de Frequência Alimentar 
(QFA).Este estava constituído por sessenta alimentos, 
obteve-se a frequência do consumo dos alimentos 
em: diariamente, semanalmente e mensalmente. A 
partir do relato da frequência do consumo dos 
alimentos, transformou-se o consumo para ingestão 
diária. Após, os alimentos foram classificados 
conforme com os graus de processamento, sendo 
eles in natura e/ou minimamente processados, 
processados e ultraprocessados, de acordo com o 
Guia Alimentar da População Brasileira [5].  

Em relação à obesidade abdominal, obteve-se a 
circunferência abdominal (CA). Esta medida foi 
realizada com fita métrica inelástica. O critério 

utilizado para classificar o risco nutricional foi 
considerado < 88 sem obesidade abdominal e ≥ 88 cm 
com obesidade abdominal [6]. 

A digitação dos dados foi realizada através do 
programa EXCEL® Plus versão 2016. Após, os dados 
foram exportados para o programa estatístico 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS® 
versão 21.0).Na análise descritiva, as variáveis 
categóricas foram descritas através de proporção e as 
variáveis numéricas, com distribuição simétrica, por 
meio de média e desvio padrão e, as com distribuição 
assimétrica, por meio de mediana e intervalo 
interquartílico. Para testar a normalidade dos dados 
utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk. Na análise 
comparativa, utilizaram-se os testes Mann-Whitney e 
Kruskall-Wallis para as variáveis numéricas e o teste 
do quiquadrado para as variáveis categóricas. 

RESULTADOS 

Foram avaliadas 193 mulheres na menopausa. 
Observou-se que a maioria possuía idade ≥ 60 anos 
(67,4%), viviam com companheiro (66,3%), 
estudaram ≥ 13 anos de estudo (37,8%) e recebiam 
de 1 a 4 salários mínimos (58,5%). 

A idade média da menopausa foi de 47,1+11,0. Em 
relação às características desta fase, foi possível 
observar que 91,7% tiveram a menarca ≥ 12 anos de 
idade, 78,2% entraram na menopausa entre 41-54 
anos e 55,4% relataram não ter feito reposição 
hormonal. O número de filhos para 50,7% foi de 1 à 2 
e 88,4% relataram ter amamentado. 

Com relação às características comportamentais, a 
maioria das mulheres relataram dormir de 6-8 horas 
74,1%, consomem frituras 56,8% e a ingestão de 1-2 
litros de líquidos por dia foi de 47,7%. 



 

 

  

 
 

A prevalência de obesidade abdominal foi de 76,2% 
(IC 95%, 70,1-82,2). Ao analisar a associação com as 
características da amostra, encontrou-se associação 
significativa apenas com a escolaridade. As mulheres 
com maior escolaridade tiveram menor prevalência 
de obesidade (p=0,05), demostrando uma associação 
inversa. 

Ao relacionar o consumo alimentar das mulheres na 
menopausa de acordo com o grau de processamento 
dos alimentos, encontrou-se que as mulheres que 
consomem uma mediana maior de alimentos in 
natura e/ou minimente processados não possuíam 
obesidade abdominal (p=0,001) e não fizeram 
reposição hormonal (p=0,04). Observou-se ainda 
que, as mulheres que entraram na menopausa 
precocemente idade <40 anos (p=0,08) e as com 
maior escolaridade (>13 anos de estudo) p=0,40, 
relataram maior consumo mediano de alimentos in 
natura e/ou minimente processados, embora estes 
dados não foram estatisticamente significativos. 

Em relação aos alimentos processados e 
ultraprocessados não obtivemos diferenças 
estatística significativas. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se concluir que a associação entre a obesidade 
abdominal e o grau de processamento dos alimentos 
se deu positivamente para mulheres na menopausa 
que consomem mais alimentos in natura e 
minimamente processados como um fator protetor  

Com base, nestes achados podemos apontar que as 
mudanças no estilo de vida da população, refletem 
em escolhas e padrões alimentares que afetam de 
forma positiva na saúde das mulheres. Contudo mais 
estudos relacionando as práticas e hábitos 
alimentares são essenciais, para fortalecer a atenção 
à saúde visando a promoção e prevenção em todas as 
fases da vida.  

 

Palavras-chave: Menopausa. Obesidade abdominal. Mulheres. Alimentos processados.      . 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento traz consigo diversos desafios para 
o sistema biológico, tornando os idosos mais 
suscetíveis a patologias e limitações (OMS, 2015). A 
osteoartrose é a doença do sistema locomotor de 
maior prevalência (PACCA et al., 2018). O tratamento 
da osteoartrose busca diminuir a dor e melhorar a 
qualidade de vida dos pacientes. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram utilizados 40 ratos (Winstar), sendo 18 fêmeas 
e 22 machos, que foram divididos em 4 grupos, 
respectivamente: Grupo controle (G1 n = 10, sem 
lesão e sem tratamento), Grupo lesão (G2 n = 10, 
somente lesão), Grupo Tratamento ambos com lesão 
e tratamento com ozônio em baixas doses (G3 n = 10), 
e com ozônio em alta dose (G4 n = 10). Nos grupos de 

tratamento foram utilizadas 0,1 mL contendo as 
respectivas dosagens 5 μg/ml (G3) e 10 μg/ml (G4) 
aplicado 1 x por semana por 60 dias. Para a indução a 
OA, foi aplicado 2 x iodoacetato monossódico (2 
mg/mL) em volume de 0,05 mL, sendo a segunda vez 
após um período de 3 semanas da primeira aplicação. 
O screening de toxidade foi determinado avaliando o 
peso corporal, consumo de ração e consumo de água 
ao longo do estudo, avaliado a cada 2 dias. Os sinais 
clínicos também foram observados. Após a eutanásia, 
os órgãos: cérebro, rins, coração, pulmão, baço e 
fígado foram removidos, lavados, secados e pesados. 

RESULTADOS 

Na indução da osteoartrose, foi possível observar 
sinais clínicos a partir de 14º dia (após a segunda 
aplicação) como marcha compensatória e retirada da 
pata durante a deambulação. No screening de 



 

 

  

 
 

toxidade não foi observada diferenças significativas 
entre consumo de água, ração e o peso dos animais, 
o que indica que nenhum tratamento afetou 
parâmetros básicos dos animais. O G2 apresentou 
sinais de irritação como pelos eriçados e secreção de 
porfirina nos olhos. Os grupos de tratamento (G3 e 
G4) apresentaram um aumento de fezes e urina. Na 
avaliação dos órgãos, o G2 apresentou um peso 
significativamente maior do baço que os outros 
grupos, caracterizando uma esplenomegalia. O baço 
é responsável pela produção de anticorpos 
(linfócitos) que protege o organismo contra infecções 
e inflamações, dessa forma, o aumento no G2 

demonstra um aumento do processo inflamatório, 
que não foi observado nos tratamentos com ozônio 
(G3 e G4). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ozônio gasoso intra-articular mostra um potencial 
de aplicação interessante no tratamento da 
osteoartrose tendo em vista a diminuição dos sinais 
clínicos de dor nos ratos, bem como, 
alteração/reversão do processo inflamatório 
observado por meio do aumento do baço nos grupos 
lesão. 
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INTRODUÇÃO 

Este resumo ampliado aborda o trabalho e o 
adoecimento mental de servidores de uma Instituição 
Federal de Ensino Superior/IFES que vivenciam o 
envelhecimento. Primeiramente, cabe ressaltar que: 
“Envelhecer é um processo multidimensional – 
biológico, psicológico, social e cultural – inerente ao 
ser humano, iniciado antes da velhice, fase que 
completa o curso de vida, cuja a delimitação não 
coincide no tempo e no espaço das diferentes 
sociedades” (PAIVA, 2014, p. 186). O Brasil vivencia 
um processo de envelhecimento populacional. Em 
2014 a expectativa de vida ao nascer era de 75,2 anos, 
a estimativa é que em 2050 essa expectativa fique 
entre 85 e 90 anos para os homens e entre 90 e 95 
anos para as mulheres (BRASIL, 2017). Considerando 
a centralidade do trabalho para a sociabilidade 
humana, o envelhecimento humano não pode ser 
visto de maneira isolada, mas sim, imbricado às 
transformações no mundo do trabalho e a vigência do 
neoliberalismo. O neoliberalismo não é apenas um 
projeto econômico, é um sistema normativo, uma 
racionalidade sustentada por um modelo disciplinar e 
pela ideologia amplamente difundida na sociedade 
(DARDOT; LAVAL, 2016). No Brasil, ele ganha força na 
década de 1990. Este estudo justifica-se pela 

necessidade de aprofundar reflexões sobre as 
nuances do envelhecimento no trabalho, buscando 
subsídios para pensar a promoção de saúde e de 
qualidade de vida no trabalho. Esse resumo ampliado 
apresenta os resultados parciais de pesquisa 
realizada em 2019 e 2020 e tem por objetivo tecer 
reflexões sobre o processo de envelhecimento e o 
adoecimento mental dos servidores federais de uma 
IFES. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a realização desta pesquisa adotou-se o método 
dialético materialista histórico para a interpretação 
da realidade. Esse método vai ao encontro dos 
pressupostos ético-políticos e teórico-metodológicos 
do Serviço Social, dessa forma, mostra-se adequado. 
Ao adotar o método mencionado, identificou-se que 
somente descrever o fenômeno do adoecimento 
mental do trabalhador é insuficiente. Dessa forma, 
este estudo levou em conta a estrutura e a dinâmica 
da sociedade, apontando as contradições desse 
fenômeno, com a intenção de contribuir para a 
organização dos trabalhadores e o desenvolvimento 
de processos sociais emancipatórios, tendo como 
horizonte a emancipação humana. A pesquisa com 
enfoque misto, foi realizada utilizando como técnica 
de pesquisa a triangulação descrita 



 

 

  

 
 

por Triviños (2010). Assim, abarcou o contexto, a 
pesquisa documental que teve por base o Relatório 
de Licenças por Motivo de Saúde de 2018 fornecido 
pela IFES, e a pesquisa de campo com a realização de 
entrevistas semiestruturadas com dez servidores da 
IFES que estiveram em Licença por Motivo de Saúde 
em 2018. A amostra para a pesquisa foi constituída 
por quotas e apenas um entrevistado tinha idade 
inferior a 40 anos. Para a análise dos dados foram 
utilizadas analises estatísticas e a análise de conteúdo 
conforme Bardin (2016). Ressalta-se que essa 
pesquisa foi submetida a avaliação do Comitê de 
Ética em Pesquisa/CEP da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, e aprovada sob o 
Parecer Consubstanciado 3.544.188. 

RESULTADOS 

Em 2018 a IFES, contava com um total de 3.664 
servidores ativos. Destes, 695 servidores estiveram 
em Licença por Motivo de Saúde em 2018, sendo 104 
com diagnósticos de Transtornos Mentais e 
Comportamentais/TMC. As Reações ao "stress" grave 
e transtornos de adaptação foi o diagnóstico mais 
recorrente. Os resultados da pesquisa documental 
demonstraram que a principal causa de incapacidade 
para o trabalho em 2018, na IFES estudada, está 
relacionada à saúde mental. Para a realização da 
pesquisa os servidores foram agrupados em cinco 
faixas etárias:  

• Servidores até 29 anos: total 261/afastados 
por TMC 5. 
• Servidores entre 30 e 39 anos: total 
1.177/afastados por TMC 15.  
• Servidores entre 40 e 49 anos: total 
867/afastados por TMC 27. 
• Servidores entre 50 e 59 anos: total 
985/afastados por TMC 42. 

• Servidores com 60 anos ou mais: total 
374/afastados por TMC 15. 

No que se refere a faixa etária dos servidores, 
destaca-se que a maior incidência de adoecimento 
mental está na faixa etária entre 50 e 59 anos de 
idade, totalizando 42 servidores afastados, ou seja, 
mais de 40% dos servidores afastados com 
diagnósticos de Transtornos Mentais e 
Comportamentais estavam nesta faixa etária. Ainda, 
se comparados os dados da pesquisa com o total de 
servidores ativos por faixa etária, evidencia-se um 
aumento significativo no número de Licenças por 
Transtornos Mentais e Comportamentais após os 40 
anos de idade. Os servidores entre 40 e 49 anos de 
idade proporcionalmente ao total somam 3,1%, os 
entre 50 e 59 anos de idade somam 4,2% e por fim, 
os com 60 anos ou mais somam 4%. Enquanto que em 
cada uma das outras duas faixas etárias esse 
percentual não chega a 2%. Na pesquisa de campo 
evidenciou-se que dentre os fatores que 
contribuíram para o adoecimento mental, as relações 
interpessoais no trabalho se destacaram. Sobre esse 
fator, quatro entrevistados mencionaram situações 
relacionadas com conflito intergeracional, como fica 
expresso fala da TAE 6: “Os docentes de antes me 
ajudavam mais na secretaria porque eles sabiam 
fazer. Não sei se sabiam ou tinham interesse e viam 
que eu não conseguia fazer tudo. Eles resolviam 
bastante, já os novos não. [...] As pessoas não vestem 
mais a camiseta”. E também da TAE 8: “As pessoas 
foram se aposentando, e foram chegando 
funcionários novos né. [...] Então, tinha pessoas que 
chegavam lá e daí diziam assim “isso eu não faço, 
aquilo eu não faço, e eu não faço” [...]. E daí, como a 
gente é mais antiga eles achavam que a gente teria 
que ter ido embora já”. Nesses dois trechos 
evidencia-se que as dificuldades de convivência 



 

 

  

 
 

intergeracional se manifestam na forma de enxergar 
o trabalho, na realização das atividades e na 
estigmatização e segregação dos mais velhos.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa, apesar de não ter como propósito 
generalizar resultados, demonstrou que os servidores 
vivenciam conflitos intergeracionais decorrentes das 
transformações sociais e das transformações no 
mundo trabalho. A racionalidade neoliberal, 
potencializa a individualidade, a competitividade e 
a tendência a considerar somente competências 
imediatamente utilizáveis e de rápida obsolescência 
(DARDOT; LAVAL, 2016), como foi evidenciado nos 
relatos dos entrevistados. Assim emerge uma 
contradição, com a transformação demográfica a vida 
laboral pode se estender quantitativamente, como já 
ocorreu em 2015 com os servidores federais com a 
passagem da aposentadoria compulsória de 70 para 
75 anos.  Mas ao mesmo tempo, numa realidade 

onde o trabalho humano é convertido em capital 
humano, este está sujeito ao mesmo risco de 
desvalorização que o capital técnico. Então esses 
trabalhadores sofrem com a exclusão no mundo do 
trabalho, o que dá espaço ao sentimento de 
inutilidade social e econômica, o que já dá sinais 
durante o processo de envelhecimento. Isso 
demonstra a necessidade de atenção especial, 
principalmente no que diz respeito a saúde mental, 
com a elaboração de ações de prevenção e promoção 
de saúde direcionada aos servidores da IFES com 40 
anos ou mais. Cabe ressaltar que é inquestionável 
que o aumento da expectativa de vida é positivo, no 
entanto, é necessário dar atenção aos 
desdobramentos disso para a totalidade social da 
classe trabalhadora, como novos estudos e pesquisas 
sobre esse fenômeno no contexto atual.  
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INTRODUÇÃO 

As mudanças no perfil nutricional da população 
brasileira, caracterizado pela ascensão da obesidade 
e a diminuição da desnutrição, estão diretamente 
relacionados às práticas alimentares baseada em 
uma dieta rica em gorduras e pobre em alimentos 
saudáveis, corroborando para o aumento de doenças 
crônicas não transmissíveis (TOMASI et al., 2014). De 
acordo com a OMS, cerca de 27% dos registros de 
mortalidade no mundo foram decorrentes de 
doenças cardiovasculares, sendo que no Brasil, elas 
foram responsáveis por 31% das mortes (CASTRO et 
al., 2014). Sabe-se que processo de envelhecimento 
traz consigo diversas alterações metabólicas e na 

composição corporal, dentre as quais se destaca a 
redução de massa muscular e o aumento do tecido 
adiposo (MARI et al., 2016). Os idosos tendem a 
apresentar múltiplas patologias, podendo ocasionar a 
necessidade de internação hospitalar em situações 
agudas ou crônicas, neste contexto, a hospitalização 
para o idoso é considerada de grande risco quando na 
presença de má nutrição, contribuindo no 
agravamento do estado catabólico, interferindo no 
seguimento da recuperação do seu estado clínico 
(FREITAS et al., 2016). Diante do exposto, este estudo 
tem por objetivo avaliar o estado nutricional de 
idosos internados por doenças cardiovasculares um 



 

 

  

 
 

Hospital de Alta Complexidade do Norte do Rio 
Grande do Sul.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo do tipo 
retrospectivo/prospectivo, a partir de dados 
secundários, realizado com pacientes idosos, 
internados em um Hospital de Alta Complexidade do 
Norte do Rio Grande do Sul, no período de maio de 
2015 a maio 2020. O estudo faz parte do projeto 
intitulado “Estado nutricional de pacientes idosos 
internados no Hospital São Vicente de Paulo”. Foram 
incluídos todos os pacientes com idade ≥ 60 anos com 
diagnóstico clínico de doenças cardiovasculares,  e 
excluídos pacientes com dados incompletos nos 
prontuários e internados na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). Foram avaliados dados dos 
prontuários como gênero, faixa etária, dados 
antropométricos como peso, altura para o cálculo do 
índice de massa corporal (IMC) e avaliação nutricional 
subjetiva pela Miniavaliação Nutricional (MAN). O 
IMC foi classificado conforme Lipschitz (1994), sendo 
baixo peso (IMC ≤ 22 kg/m²), peso adequado (IMC 
>22 e <27 kg/m²) e excesso de peso (IMC  ≥ 27 kg/m²). 
Os dados foram tabulados em planilha eletrônica do 
programa Microsoft Office Excel 2010 e analisados 
pelo SPSS versão 18.0. 

RESULTADOS 

Foram avaliados 379 idosos com doenças 
cardiovasculares como diagnóstico clínico, sendo a 
maioria do gênero feminino 51% (n=194), seguido 
dos homens com 49% (n=49), com média de idade de 
73±8,7 anos, variando de 60 a 98 anos.  Em relação ao 
estado nutricional, o excesso de peso foi constatado 
em 45% (n=170) dos indivíduos, seguido de 
normalidade em 41% (n=155) e 14% (n=54) dos 
idosos apresentaram baixo peso.   

 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se, diante dos achados, que o excesso de 
peso foi prevalente nos pacientes com diagnóstico 
clínico de doenças cardiovasculares. Dessa forma, 
torna-se necessário políticas públicas que 
desenvolvam ações na prevenção de DCV, incluindo 
uma avaliação do estado nutricional dos pacientes 
triados no serviço público, possibilitando uma visão 
interdisciplinar dos profissionais envolvidos a fim de 
auxiliar na promoção de saúde. 
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INTRODUÇÃO 

Envelhecer não é uma opção, diante deste fato 
inevitável se faz necessário pensar em estratégias que 
possam evitar ou adiar doenças que possam surgir 
com o avançar da idade, possibilitando um 
envelhecimento mais saudável e consequentemente 
autônomo e funcional. Atualmente, a expectativa de 
vida dos idosos tem aumentado assim como a 
necessidade de intervenções que possam 
proporcionar o envelhecimento saudável. Com o 
envelhecer, percebe-se um aumento de doenças 
crônicas, como a depressão, que pode incapacitar os 
idosos, limitando os para as suas atividades de vida 
diária. Para Ferrari e Delacorte (2007) a depressão em 
idosos não é algo normal de ocorrer com o 
envelhecimento, é uma doença que deve ser tratada 
podendo ser considerada um problema de saúde 
pública que afeta não só a vida familiar dos 
indivíduos, mas também a comunidade. Muitas 
vezes, os sintomas depressivos não são reconhecidos 
devido aos sintomas serem mascarados por 
comorbidades ou terem características similares com 
os déficits cognitivos, ansiedade ou sintomas de 
ordem somática. Estudos mostram que a depressão 
além de aumentar os gastos com saúde, aumentam 
os riscos de agravamento de outras doenças e a não 
adesão aos tratamentos farmacológicos. Com este 

trabalho pretendeu-se desenvolver uma estratégia 
que pudesse auxiliar os idosos no combate a 
depressão e a ferramenta que se mostrou eficaz para 
este fim foi o treino cognitivo. Objetivos: Relatar a 
experiência de um estudo de caso, aplicando um 
treino cognitivo em idosos com depressão.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

A presente pesquisa iniciou-se com o objetivo de 
verificar o efeito de um treino cognitivo em idosos 
que frequentavam um Centro de Convivência para 
Idosos na cidade de São Paulo. Aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa-CEP, conforme CAAE: 
07603519.1.0000.5493 e Parecer nº 3.283.070.A 
amostra deste estudo de caso foram 2 idosos de 
ambos os sexos, com idades entre 60 (masculino) e 
75 anos (feminino) com 4 e 11 anos de escolaridade 
respectivamente, foram submetidos a um treino 
cognitivo no período de junho a outubro de 2019. Na 
pré intervenção foram feitas a avaliação de depressão 
com a Escala de Depressão Geriátrica (GDS-15), 
validada por Paradela et al (2005). Constitui-se em 
uma escala com 15 perguntas, com respostas “Sim 
“ou “Não”, de fácil aplicação, possui a pontuação de 
escore até 5, considerado como ausência de 
depressão, de 6 até 10 pontos considera-se como 



 

 

  

 
 

depressão leve ou moderada e acima de 10 pontos 
considerado como depressão grave.   

A avaliação cognitiva foi realizada utilizando o teste 
de rastreio MoCA (Montreal Cognitive Assessment) 
que avalia a função cognitiva em 8 domínios, atenção 
e concentração, função executiva, memória, 
linguagem, capacidade visuoconstrutiva, 
pensamento conceptual, cálculos e orientação. Com 
escore normal a partir de 26 até 30 pontos. 
(NASREDINNE et al (2005); SARMENTO (2009).  Após 
o pré teste foi iniciado o treino cognitivo com duração 
de 4 meses, em seguida a reavaliação e a devolutiva 
para os idosos. O treino cognitivo foi composto por 
dinâmicas para descontração e interação entre os 
participantes e jogos como: dominó de operações 
matemáticas, Tangran, Torre de Hanói, torre de 
equilíbrio, Tetra corres, quebra cabeças comum, 
quebra cabeça de formas, jogo Mosaico, jogos com 
letras para formação de palavras e palavras cruzadas, 
charadas, desafio de palitos e Cubo Mágico. 

RESULTADOS 

O participante 1 é casado, aposentado, sofreu 
Acidente Vascular Cerebral - AVC, estudou até a 4ª 
série, e mora com a esposa. A participante 2 é 
solteira, possui o ensino médio completo, 
aposentada e mora na casa de parentes. Com relação 
ao perfil de mulheres idosas no Brasil, Paradela, 
Lourenço e Veras (2005) apontam que a maioria dos 
estudos indicam que são casadas ou viúvas e com 
baixa escolaridade, o que difere da participante 
número 2. Com a avaliação de depressão, constatou-
se na pré intervenção que os participantes aqui 
discriminados como 1 e 2, apresentaram nível de 
depressão de leve/moderada, 9 pontos (participante 
1) e grave, 11 pontos (participante 2). Após a 

aplicação do treino cognitivo, os participantes foram 
submetidos novamente a Escala de Depressão, 
constatando que o participante 1 reduziu 6 pontos 
(de 9 para 3) e a participante 2 teve uma redução de 
7 pontos (de 11 para 4). 

 Paradela, Lourenço e Veras (2005) 
levantaram a hipótese de que a solidão faz com que 
os idosos apresentem mais sintomas depressivos, o 
que foi observado nos dados apresentados pela 
participante 2.  Com relação a avaliação cognitiva, o 
participante 1 teve seu escore inicial de 9 pontos, 
passando a um escore final de 19 pontos, um 
aumento de 10 pontos em seu desempenho, abaixo 
do escore normal do teste MoCa de 26 pontos, mas, 
indicando uma melhora para o participante mesmo 
apresentando sequelas de um AVC.  Já a participante 
2 apresentou um escore inicial de 26 pontos 
considerado normal, passando para 30 pontos, 
escore máximo deste teste avaliativo. Com o treino 
cognitivo observou-se que o participante 1 foi mais 
reticente em aceitar as atividades propostas, mas, 
com a interação com os demais participantes 
apresentou comportamento mais participativo e 
interessado. Já a participante 2 não demostrava 
grande interesse pelos jogos, mas com o avançar das 
atividades ficou mais participativa e satisfeita com 
seu desempenho nas atividades. A este respeito 
Casemiro et al. (2016) pontuam que os treinos 
grupais são responsáveis por um melhor 
desempenho nos treinos cognitivos e que as funções 
cognitivas podem e devem ser fortalecidas como as 
interações sociais. Aspectos esses que proporcionam 
mais estabilidade aos participantes, que 
demonstraram menos estresse e ansiedade em 
relação ao funcionamento da memória. Este tipo de 
intervenção pode ajudar os participantes a conviver 



 

 

  

 
 

melhor, lidando, contornando, reduzindo e até 
mesmo superando as possíveis deficiências 
cognitivas, proporcionando assim qualidade de vida”. 
(CASEMIRO et al. 2016, p. 684).  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente ao exposto, comprovou-se que o treino 
cognitivo, como ferramenta não medicamentosa tem 
efeitos significativos na intervenção com idosos. Além 
da contribuição cognitiva, observou-se a melhora dos 
quadros depressivos, o que pode ter sido ocasionado 

pela interação entre os idosos, o acolhimento, a 
escuta, o sentimento de pertencimento ao grupo. 
Acredita-se que a oportunidade de interagirem 
favoreceu ao processo de aprendizagem pois, 
sentiram-se capazes de aprender e desenvolver 
novas habilidades. Sugere-se a reaplicação da 
presente pesquisa com um número maior de 
participantes. 
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INTRODUÇÃO 

A doença de Parkinson (DP) é caracterizada 
como uma doença crônico-degenerativa, do sistema 
nervoso central, sendo a segunda doença neurológica 
mais frequente no mundo. Tem como consequência 
um déficit no movimento autônomo e voluntário 
ocasionado por disfunção dos núcleos da base. A 
principal causa dessa disfunção é uma degeneração 
de neurônios dopaminérgicos na parte compacta da 
substância negra do mesencéfalo. Como 
consequências o portador dessa doença irá 
apresentar sintomas cardinais, que são 
principalmente, rigidez com presença do sinal da roda 
denteada, bradicinesia, tremor de repouso, 
instabilidade postural e distúrbios da marcha 
(MASSANO et al., 2011). 

A utilização de Estímulos Acústicos Rítmicos 
(EAR) tais como metrônomo, batida musical ou ritmo 
de palmas tem sido empregado na reabilitação 
fisioterapêutica como estratégia para o tratamento 
de distúrbios da marcha (MATSUMOTO et al., 2014). 

Logo, surge a importância de facilitar o uso 
dos EAR como auxilio na melhoria da marcha desses 
pacientes. E para isso, o smartphone é um meio que 
pode tornar isso possível. Tais dispositivos 
apresentam novas formas de interação como voz, 
gestos, sensores e dados de localização. Além dessas 
diferentes interações, esse dispositivo é diferenciado 
devido seu uso, podendo ser, simultâneo a outras 
ações do usuário, como andar ao mesmo tempo em 
que usa o aparelho (ESTAREGUE et al., 2017 apud 
SALAZAR et al., 2012). 



 

 

  

 
 

À vista disso, foi criado um aplicativo para 
smartphone com música como estratégia 
terapêutica, com parâmetros adequados e objetivos 
para o usuário alvo, sendo esse normalmente um 
idoso. O aplicativo foi pensado para melhorar, 
principalmente, a marcha do indivíduo com DP, e 
consequentemente, sua qualidade de vida de uma 
forma inovadora, prática e aprazível. Pode ser 
utilizado pelo fisioterapeuta a nível ambulatorial ou 
domiciliar para reabilitação do paciente com DP ou 
pelo próprio paciente, instruído por seu 
fisioterapeuta, em seu dia a dia. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo de corte transversal associado a um 
ensaio clínico (CAAE 01548918.2.0000.5208) que vem 
testando o uso de um aplicativo para celular com EAR 
embarcada para treino da marcha, o ParkinSONS.  

O estudo foi realizado em duas etapas: etapa 
1- avaliação por profissionais de saúde da usabilidade 
do aplicativo ParkinSONS; etapa 2- avaliação da 
satisfação do usuário com DP leve a moderada sobre 
a utilização do aplicativo ParkinSONS em sua 
fisioterapia. Para avaliação da usabilidade do 
aplicativo ParkinSONS, o instrumento utilizado nesta 
etapa foi o Checklist para Avaliação da Usabilidade de 
Aplicativos para Celulares Touchscreen (MATcH), que 
corresponde a um conjunto de heurísticas adaptadas 
de Nielsen (1994) para dispositivos móveis 
decompostas em uma série de itens de medida que 
representam efetivamente uma boa usabilidade. O 
resultado do MATcH e a categorização da usabilidade 
é obtida através da calculadora disponível em: 
http://match.inf.ufsc.br:90/index.html 

Para a etapa de avaliação da satisfação do 
usuário, foi utilizada uma escala visual analógica 
(EVA) de satisfação e um questionário 
semiestruturado de satisfação e sugestões. Os 
pacientes que participaram do ensaio clínico 
realizaram 10 sessões de fisioterapia associada à EAR 
e foram abordados para informar sobre a satisfação 
após a 5ª sessão. A EVA de satisfação com o uso do 
aplicativo ParkinSONS na fisioterapia é composta por 
uma reta que vai de zero (não satisfeito) a dez 
(totalmente satisfeito) centímetros. A ideia é que o 
usuário marque um traço ao longo da reta para 
indicar o quanto está satisfeito. 

O questionário semiestruturado de satisfação 
e sugestões contém perguntas do tipo “sim ou não” e 
explora o motivo da resposta e/ou a sugestão de 
melhorias. Os seguintes questionamentos foram 
feitos: se gostou do aplicativo; se considera 
importante; se utilizaria novamente; se gostaria que 
fizesse parte da sua terapia de exercícios; se usaria 
em casa; se recomendaria e se teria observações ou 
sugestões para a melhoria. 

RESULTADOS 

Responderam ao questionário MATcH 20 
profissionais da reabilitação, sendo 13 profissionais 
de instituições públicas em Recife/PE, 5 de 
instituições privadas em Recife-PE, e 2 profissionais 
autônomos, totalizando 16 fisioterapeutas, 2 
terapeutas ocupacionais e 2 fonoaudiólogos, entre 
docentes e atuantes diretos na área de formação. Os 
locais de atuação desses profissionais foram o 
Hospital de Servidores do Estado de Pernambuco (5 
profissionais), Departamentos e Hospital das Clínicas 
da UFPE (7 profissionais), Clínicas Privadas em 
Recife/PE (7 profissionais) e na UNINASSAU/RECIFE (1 



 

 

  

 
 

profissional). A média de idade dos Profissionais foi 
38 (±13) anos, variando de 26-63 anos. A pontuação 
média obtida para o questionário MATcH foi de 67 
(±3,3) correspondendo a “usabilidade muito alta”.  

Com relação à satisfação dos usuários foram 
abordados 12 pacientes com doença de Parkinson 
leve a moderada, com média de idade de 64 anos e 
média de duração da doença de 10 anos. A média da 
EVA foi 9,1 (±0,7) correspondendo a satisfeito (17%) 
e muito satisfeito (83%). Já observando as perguntas 
do questionário semiestruturado de satisfação, 100% 
dos pacientes responderam “sim” a todas. Alguns 
relatos a respeito do aplicativo foram: “Achei muito 
valioso, porque me ajudou muito na minha melhora”. 
“O app é ótimo, sua relação para o equilíbrio. A 
musicoterapia é ótima”. A partir dos relatos 
apresentados pelos usuários acerca do uso do 
aplicativo ParkinSONS, os profissionais reconheceram 
a segurança e qualidade promovida através desta 
terapia inovadora, proporcionando eficácia e 
evolução nos tratamentos, lema este que colabora 
com a literatura abordada (ROCHA et al., apud IRVINE 
et al. 2015).  

Para a facilitação das interações com o 
público idoso, foi primordial o carregamento de 
músicas nacionais no app, as quais forneceram ao 
usuário um conforto e até mesmo recordações 
quando este o utilizava. A adequação à resposta do 
mesmo usuário é necessária mediante a intervenção 
terapêutica, evitando riscos à saúde do paciente, 
como quedas, desequilíbrios ou outras inseguranças 
durante a terapia aplicada. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos até o momento são 
promissores e revelam alta usabilidade e elevada 
satisfação do usuário com a associação do app 
ParkinSONS ao protocolo de intervenção 
fisioterapêutica. O aplicativo desenvolvido pelo 
grupo de Pesquisa Pró-Parkinson apresenta músicas 
nacionais, o que é uma vantagem frente aos 
aplicativos atualmente disponíveis. Além disso, a 
recomendação para seu uso depende de avaliação 
fisioterapêutica prévia para determinação da 
cadência de treino, tornando-o terapêutico ao 
contrário da característica fitness da maioria dos 
aplicativos disponíveis em que o usuário é livre para 
selecionar a música de treino. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento humano tem sido estudado 
mundialmente, tornando- se um dos fenômenos mais 
analisados na atualidade. Houve um aumento da 
expectativa de vida nos últimos dez anos, sendo 
necessária a atenção voltada para o estudo do idoso, 
bem como os profissionais que cuidam dessa 
população. O envelhecimento é um processo natural 
que começa na idade adulta, apresentando um 
declínio gradual das funções físicas e cognitivas do 
indivíduo que são consideradas normais, ainda que 
vivenciadas como desagradáveis por muitos idosos 
(Berger, 2013). Dentre as patologias que mais 
acometem os idosos estão as Síndromes demências, 
condição na qual ocorre decréscimo cognitivo 
comparado a um nível prévio do indivíduo, com 
comprometimento de suas funções sociais e 
funcionais.  Estas síndromes podem ser divididas em 
degenerativas e não degenerativas, corticais e 
subcorticais, com início precoce e tardio, reversíveis 

e irreversíveis, de progressão rápida ou lenta 
(Parmera & Nitrini, 2015).  Considerando as 
estimativas de crescimento da população idosa 
especialmente dos longevos, a figura do cuidador 
começa a ganhar notoriedade e espaço, inclusive nas 
políticas públicas que passam a avaliar não apenas o 
sistema previdenciário e a saúde pública, mas 
também o cuidado dos idosos (Gil, Witter, Camilo, & 
Marigliano, 2018; Evangelista & Souza, 2015). O 
objetivo geral desse estudo foi investigar e analisar as 
vivências emocionais de cuidadores de idosos 
demenciados.     

MATERIAIS E MÉTODOS 

Participaram da pesquisa 10 cuidadores formais de 
idosos portadores de algum tipo de demência, de 
ambos os sexos, com idade entre 21 e 59 anos, e que 
exercem a atividade há pelo menos 6 meses, sendo 
proporcionalmente divididos entre os que atuam em 
regime domiciliar e Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI). Trata-se de uma 



 

 

  

 
 

pesquisa de campo, de caráter descritivo e 
abordagem qualitativa. Para a coleta de dados foi 
solicitado o preenchimento do questionário 
sociodemográfico para identificação do participante 
e em seguida foi realizada a técnica projetiva 
Procedimento Desenho-Estória com Tema (Aiello-
Vaisberg, 1995). Por fim foi realizada uma entrevista 
semidirigida. As análises foram realizadas a partir da 
Análise de Conteúdo de Minayo (2007), que é 
compreendida por meio de etapas: pré-análise, 
exploração do material e codificação dos resultados 
obtidos. Após esta compreensão, é subdividida em 
categorias as temáticas que mais aparecem, a fim de 
compreender as mais relevantes e relacioná-la com a 
literatura. 

RESULTADOS 

Para realização deste estudo contou-se com a 
participação de dez cuidadores de idosos, sendo cinco 
que atuavam em Instituição de Longa Permanência 
para Idosos (ILPI), e cinco atuantes em domicílio. 
Apesar da pesquisa contemplar a participação de 
cuidadores de ambos os sexos, a amostra foi 
composta principalmente por mulheres (80%). Em 
relação à faixa etária dos participantes, que varia de 
25 a 57 anos, notou-se que os profissionais 
domiciliares são mais jovens, tendo a média de 37 
anos do que os profissionais que atuam em 
Instituições, com idade média de 10 anos mais velhos. 

Observou-se que há impactos na saúde física e 
mental dos cuidadores,  sendo mais intensos nesses 

cuidadores de idosos demenciados quando 
comparado aos cuidadores de idosos portadores de 
outras patologias. Na saúde física, o impacto está 
relacionado ao manejo dos idosos, gerando, segundo 
os entrevistados, problemas na coluna, devido a 
frequência do trabalho e/ou postura inadequada. Na 
saúde mental, o impacto está relacionado à rotina 
com os idosos demenciados, que de acordo com os 
cuidadores entrevistados gera uma depressão ao ver 
os idosos tristes, ou falecendo em seus braços. 

 Há uma predominância da expressão de sentimentos 
positivos com relação aos idosos, bem como a 
valorização da conversa e da manutenção de estados 
de calma e paciência para lidar com os mesmos, como 
afeto e carinho, evidenciando a necessidade de apoio 
e cuidado ao idoso. Por meio da técnica projetiva 
Procedimento Desenho-Estória com Tema foi 
possível obter maior aprofundamento e 
complementação dos dados obtidos nas entrevistas, 
e favorecer a identificação de relatos 
autorreferentes, sinalizando a necessidade de escuta 
dessa população.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir desse estudo, observa-se a necessidade de 
mais pesquisas e ações que visam promover maior 
assertividade frente às demandas psicológicas desses 
profissionais, proporcionando melhor qualidade de 
vida ao cuidador, e consequentemente ao idoso. 
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INTRODUÇÃO 

A população idosa, considerada com 60 anos ou mais, 
representa cerca de 14,04% (29,3 milhões) de 
pessoas na sociedade brasileira. Para o ano de 2030 a 
tendência é chegar a 2 bilhões, caracterizando o Brasil 
como um pais idoso, conforme dados do IBGE 
apresentados no ano de 2019. O processo de 
envelhecer causa diversas transformações tanto 
fisiológicas como psicológicas, levando os idosos a 
alterarem sua rotina de vida, muitas vezes de modo 
que não consigam realizar suas atividades com 
autonomia. Nesses casos, precisam que um cuidador 
os auxiliem e acompanhem diariamente. Nesse 
sentido, o papel dos cuidadores de idosos vem 
ganhando uma importância significativa e crescente 
na sociedade, uma vez que esse profissional oferece 
para o idoso confiança, atenção, respeito, aceitação 
das suas limitações, oferecendo ajuda e apoio. 
Quando o cuidador assume a tarefa do cuidado 
ininterrupto à pessoa idosa, ele permanece a maior 
parte do seu tempo dedicado a essa atividade de 
cuidar, fazendo com que se estabeleça vínculos de 
intimidade e afeto na relação (BROEMBERG, 2000). 

Porém, muitas vezes, quando ocorre o falecimento 
do idoso,  faz com que o cuidador sofra pela partida, 
devido os laços afetivos criados. Dessa forma, 
compreender a nova realidade sem a pessoa idosa e 
modificar a relação com a pessoa perdida e sua 
própria identidade sem ela, faz com que o 
profissional experimente o processo de luto 
(BOUSSO, 2011). A partir dessas considerações torna-
se essencial estudos que investiguem o processo de 
luto vivenciado pelos cuidadores de idosos, o que 
pode trazer luzes para mostrar como esse processo 
está permeado pelas relações de afetividade, além de 
conhecer peculiaridades de uma profissão com baixa 
valorização social, porém de grande importância para 
a sociedade. Nesse sentido, o objetivo deste estudo é 
analisar a percepção de cuidadores de idosos sobre o 
luto no ato de cuidar. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Consiste em um estudo de abordagem qualitativa, 
descritiva e de corte transversal. Para tanto, foram 
entrevistados dez cuidadores de idosos que atuam 
nessa profissão há mais de 2 ano na intenção de 
agregar maior contribuição com a pesquisa, 



 

 

  

 
 

independente de escolaridade, nível 
socioeconômico, idade ou sexo. Os entrevistados 
foram escolhidos intencionalmente por 
acessibilidade e caracterizados neste estudo com a 
letra C (C1, C2... C10). Foram entrevistados 8 
cuidadores do sexo feminino e 2 do sexo masculino 
com idades que variam de 32 anos a 65 anos. O 
tempo que exercem a profissão variou de 2,5 a 32 
anos. Somente após o retorno com o agendamento 
confirmado um dos pesquisadores se deslocava em 
local combinado para a realização das entrevistas. As 
entrevistas foram realizadas no primeiro semestre de 
2018 em uma cidade no Sul do Brasil. Solicitou-se a 
colaboração voluntária dos profissionais cuidadores 
no sentido de contribuírem com o estudo, 
respondendo algumas perguntas. Estando cientes das 
condições de participação na pesquisa, foi-lhes 
apresentado o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), informando que seria assegurado 
o anonimato das respostas e que elas seriam tratadas 
em seu conjunto, para fins científicos. As entrevistas 
foram realizadas individualmente, em ambiente 
agradável e sem interrupções externas. As falas 
foram gravadas com gravador de áudio, com duração 
aproximada de uma hora cada e posteriormente 
transcritas. No que se refere à averiguação dos 
resultados, utilizou-se a técnica de análise de 
conteúdo em que se desenvolveu a pré-análise, a 
exploração do material e tratamento dos dados e, por 
fim a interpretação. Após a criação da categoria 
principal (luto) o material foi reduzido, de tal forma 
que restassem apenas os conteúdos mais expressivos 
pautados ao assunto, na busca de detalhes e 
informações relevantes trazidas nas entrevistas. 

RESULTADOS 

De acordo com os relatos dos entrevistados observa-
se que os mesmos passam por um processo de 
sofrimento quando da perda do idoso, que ocorre em 
virtude do vínculo criado na relação. Isso ocorre, pois 
o luto está diretamente relacionado a um conjunto de 
reações acerca de um rompimento de vínculos 
(BROEMBERG, 2000). Esse fato é comentado por uma 
das cuidadoras quando menciona que “eu sinto de 
ver o luto, porque o vínculo é muito grande. A gente 
se apega afetivamente, tu acaba se envolvendo” (C3, 
30 anos). Nesse sentido, os cuidadores referem que 
devido ao tempo que permanecem junto com o 
idoso, existe uma dor profunda, angústia, tristeza 
quando o idoso falece. Mencionam que “nada supre 
a lacuna de quando um vem a falecer. É muito difícil. 
Essa barreira que você tem que passar, é complicado 
no momento que você perde” (C1, 32 anos). Ainda, 
relatam que, muitas vezes, esse luto é sentido de 
forma mais acentuada, pois eles são tratados ou se 
consideram como parte da família, e, desse modo a 
forma o processo de luto é mais intenso, sendo que 
sentimentos de insegurança, de impotência, de 
remorso foram evidenciados durante as entrevistas. 
Nesse contexto, a morte mostra que há algo que não 
se pode vencer e os profissionais que lidam com esse 
processo experimentam ansiedade (DELL'ÁCQUA; 
TOME; POPIM, 2013), impotência e fracasso 
(PERCIVAL; JOHNSON, 2013). Alguns cuidadores 
dizem se sentir culpados por não terem conseguido 
ajudar de outra forma para que o paciente não 
evoluísse a óbito, conforme dito que “por exemplo, 
hoje, soube da morte de um paciente e isso me 
deixou muito mal, chocado pela perda. Eu me sinto 
totalmente desiludido por não ter cumprido com 
minha missão que é ajudar a salvar vidas" (C2, 48 
anos). Assim, sentimentos de culpa e frustração estão 



 

 

  

 
 

ligados à sensação de impotência (MOTA; GOMES; 
COELHO; FILHO; SOUSA, 2011) por não ter controle e 
impedir que a morte do idoso aconteça. Esse 
sentimento de tristeza, permanece por dias na rotina 
dos cuidadores, gerando um clima de tristeza e de 
vazio pela perda. No entanto, outros cuidadores se 
referem que estão conscientes que no momento que 
decidem atuar nessa área do cuidado com pessoas 
idosas, não se tem a certeza de quanto tempo esse 
vínculo cuidador-idoso irá durar, pois “a gente sabe 
que tem muitos pacientes que hoje estão aqui e 
amanhã podem não estar” (C1, 32 anos). E nesse 
sentido, relatam saber da possibilidade de sofrimento 
pela morte do idoso, no entanto, torna-se difícil não 
manter laços afetivos e quando a morte acontece “a 
gente vai ter que lidar com ela. E essa lida é um 
sofrimento para nós (C1, 32 anos). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo mostrou que a percepção dos cuidadores de 
idosos sobre o luto é um processo que desencadeia 
sentimentos de tristeza, impotência, fracasso e até 
mesmo de culpa, por não conseguirem fazer algo para 
impedir a morte do idoso. As falas revelam que os 
laços afetivos e o vínculo criado entre o profissional 
cuidador e o idoso é o fator principal para 

desencadear tais sentimentos perante o luto. Diante 
disso, os cuidadores de idosos têm um papel essencial 
frente a esse processo, pois se deparam, muitas 
vezes, com essas situações cotidianamente, contudo, 
pouco se reflete sobre o tema. Nessa ordem, fica 
evidente a necessidade de oferecer espaços de 
escuta e compreensão ao cuidador de idosos, de 
forma a abordar os processos que envolvem o 
sofrimento no encontro com a finitude. Assim, 
pretendeu-se ampliar o conhecimento acerca de uma 
profissão que possui baixa valorização social, mas de 
extrema importância para a sociedade, 
principalmente no que tange ao envelhecimento 
humano. Nesse contexto, este estudo demostra a 
importância de se conhecer e de fazer novas 
investigações direcionadas àqueles profissionais que 
lidam com o processo da morte e do luto junto as 

pessoas idosas em seu ambiente laboral, podendo se 
estender novas investigações com os demais 
profissionais da área, como enfermeiros e médicos. 
Considera-se que outros estudos com um maior 
número de cuidadores poderão ser desenvolvidos 
para ampliar essa compressão e também elaborar 
estratégias de enfrentamento ao luto aos cuidadores 
de idosos. 
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INTRODUÇÃO 

Os benzodiazepínicos são medicamentos utilizados 
como ansiolíticos, relaxantes musculares, sedativos e 
hipnóticos. Atuam aumentando a afinidade do 
neurotransmissor Gama-amino-butírico (GABA) pelo 
receptor GABA, gerando um aumento da resposta 
sináptica inibitória do sistema nervoso central (SNC). 
Surgindo em meados dos anos cinquenta, tornaram-
se um dos fármacos mais utilizados mundialmente, 
sendo estimado que seu consumo dobre a cada cinco 
anos (MENDONÇA; CARVALHO, 2005). 

Sabe-se que adjunto ao processo de envelhecimento, 
há muitas vezes o acúmulo de comorbidades 
crônicas, gerando assim o consumo de vários 
medicamentos para controle e prevenção de 
moléstias, caracterizando assim a polifarmácia.  

Nessa faixa etária é prevalente o acometimento de 
transtornos mentais, tais como os de ansiedade, do 
humor e do sono, frequentemente tratados com o 
uso crônico de ansiolíticos e hipnóticos, como os 
benzodiazepínicos. Sabe-se, contudo, que seu uso 
prolongado traz inúmeros efeitos adversos, como 

dependência, tolerância, deterioração da capacidade 
cognitiva, sonolência diurna, amnésia e ataxia, todos 
sendo potencializados em um organismo com as 
particularidades fisiológicas trazidas pela idade 
avançada (ALVIM e colab., 2017). 

Assim sendo, o presente estudo propõe-se a analisar 
a bibliografia vigente e buscar por atualizações sobre 
o assunto ‘’Uso de benzodiazepínicos entre a 
população idosa’’ com o objetivo de complementar o 
conhecimento já consolidado sobre o tema e 
eventualmente já identificar lacunas presentes no 
que já se sabe sobre o tema.      

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram buscados artigos publicados nos últimos cinco 
anos através das plataformas ''Google Acadêmico'' 
(Google Scholar), PubMed e UptoDate as palavras 
chave ''idosos'', ''benzodiazepínicos'', ''geriatria'' e 
''dependência'', ou seus equivalentes na língua 
inglesa, quando necessário. Foram então 
selecionados os artigos mais recentes e condizentes 
com a realidade brasileira, quando possível.   



 

 

RESULTADOS 

Os benzodiazepínicos, como por exemplo 
Alprazolam, Diazepam, Midazolam, Lorazepam e 
Clonazepam, são comumente prescritos para o 
tratamento de afecções como distúrbios de sono, 
quadros agudos de ansiedade, transtornos de humor 
e crises convulsivas. Popularizaram-se nos anos 60, 
substituindo os barbitúricos devido sua maior 
segurança e menores efeitos adversos, e seus efeitos 
incluem sonolência, relaxamento muscular, alívio da 
tensão e ansiedade, enquanto doses elevadas podem 
provocar náusea, confusão mental, diminuição da 
coordenação psicomotora, sedação excessiva e perda 
de memória. Em idosos, os efeitos adversos parecem 
ser potencializados, devido à maior concentração 
sérica gerada por uma maior lipossolubilidade e 
diminuição da depuração do fármaco (MAIA e colab., 
2017). 

Em um estudo realizado avaliando 184 prontuários de 
idosos usuários da atenção básica de dois municípios 
do Estado do Ceará, identificou-se que 39% dos 
idosos utilizavam algum tipo de droga psicotrópica, 
sendo o uso de benzodiazepínicos identificado em um 
terço desses pacientes. A droga mais prescrita foi 
Diazepam 5mg (44,8%), e o principal motivo de 
indicação foi insônia (29%), seguida de nervosismo 
(12%) e ansiedade (5%)(NETO e colab., 2020).  

Sendo então seu uso expressivo entre os idosos, é 
importante considerar seu uso crônico e as graves 
consequências nessa faixa etária, como o aumento de 
interações medicamentosas, reações adversas, 
desenvolvimento de tolerância e dependência, 
redução da capacidade funcional e qualidade de vida. 
Ademais, seu uso está associado ao aumento de risco 

de demência, sendo esse risco aumentado de acordo 
com a dose administrada, duração do tratamento e 
uso de fármacos de ação prolongada. Acrescenta-se 
ainda a dificuldade de implementar protocolos de 
redução de dose em usuários crônicos, devido a 
ocorrência de dependência psicológica desses 
usuários, já que muitos negam ou minimizam os 
efeitos colaterais do medicamento, ou apresentam 
relutância em arriscar a retirado ou troca da terapia 
(MAIA e colab., 2017). 

 Outro ponto importante é a relação do uso de 
benzodiazepínicos com o aumento do risco de quedas 
em idosos, sendo um enorme problema de saúde e 
frequentemente relacionado com a piora da 
qualidade de vida nesses indivíduos, associada ao 
aumento da morbimortalidade, como nos casos de 
óbito por fratura. Superdosagem e fármacos de ação 
prolongada são os principais fatores de aumento de 
risco nesse grupo etário, estando indicado antes de 
toda prescrição realmente necessária uma avaliação 
do perfil de risco do paciente, além da preferência por 
drogas de ação curta, com diminuição progressiva da 
dose (ADANA e colab., 2017).   

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em conclusão, benzodiazepínicos são fármacos muito 
utilizados no tratamento de queixas psiquiátricas de 
insônia e ansiedade da população idosa brasileira, 
principalmente devido à falta de outras alternativas 
farmacológicas superiores. Contudo, acabam muitas 
vezes sendo prescritos imprudentemente, sem pesar 
seus riscos e benefícios para essa faixa etária, suas 
características fisiológicas próprias e eventuais 
interações medicamentosas.  



 

 

É necessário então uma avaliação individualizada do 
idoso antes de qualquer prescrição desse grupo 
farmacológico, aliada a esforços para educar 
pacientes e profissionais da saúde sobre seus 
possíveis efeitos. Além disso, a redução das 
prescrições de benzodiazepínicos só será feita se 
profissionais busquem outras alternativas à 
medicação. 

Após a análise, fica claro que a prescrição de 
benzodiazepínicos é feita, muitas vezes, sem uma 
avaliação individualizada e um seguimento do 
tratamento, deixando margem para que efeitos 

adversos surjam e não sejam manejados de maneira 
adequada. A população idosa é especialmente 
vulnerável a isso, e portanto, diretrizes e protocolos 
que regulamentam a prescrição e o 
descontinuamento do fármaco deveriam ser 
validados e implementados na prática clínica, com 
especial ênfase na atenção primária. É importante 
também ressaltar o papel do método clínico centrado 
na pessoa com individualização de condutas e 
pactuação com os pacientes sobre a forma de 
tratamento e retirada do fármaco quando for mais 
interessante para sua saúde.
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INTRODUÇÃO 

O primeiro surto de Sars-CoV-2 – o novo coronavírus 
– aconteceu em dezembro de 2019 na província 
chinesa de Wuhan. Em março de 2020, o surto ganha 
o status de pandemia e é anunciado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) como uma crise sanitária. A 
quarentena e o isolamento social, protocolos 
estabelecidos pela OMS para prevenção ao contágio, 
interromperam os trabalhos presenciais de 
instituições de ensino superior em todo o globo, 
transferindo aulas às plataformas online. De tal 
modo, é uma preocupação atual de que a pandemia 
de COVID-19 resulte em um impacto na saúde mental 
dos estudantes universitários, já que estudos 
anteriores dessa natureza, mostram que pessoas em 
quarentena reportam taxas mais altas de sintomas 
psicológicos. O cenário pandêmico predispõe os 
jovens universitários a desenvolverem sentimentos 
disfóricos, sintomas de depressão e de ansiedade. 
Essas condições emocionais, quando não 
devidamente elaboradas e tratadas, costumam 

ocasionar traumas psíquicos e trazer prejuízos 
emocionais duradouros muito além da situação atual 
e afetando todo funcionamento físico, cognitivo e 
mental nos anos posteriores. Portanto, transtornos 
depressivos e de ansiedade são associados com 
envelhecimento biológico prematuro e impactam 
negativamente a saúde somática e mental causando 
declínios físicos e cognitivos importantes. Deste 
modo, justifica-se esse estudo em função do impacto 
da pandemia e das medidas de proteção na rotina 
diária da população, sendo relevante investigar as 
respostas dos sujeitos universitários a esses 
estressores, a fim de compreender o estado de saúde 
mental e possíveis consequências para o 
envelhecimento humano. Tal estudo pode embasar 
intervenções acertadas e eficientes na proteção da 
saúde mental de toda população. Assim, o presente 
trabalho, tem como objetivo examinar as publicações 
referentes ao impacto da pandemia de COVID-19 na 
saúde mental dos estudantes universitários e discutir 
os principais achados. 



 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo é uma revisão sistemática com busca de 
artigos nas bases de dados SciELO, PubMed e 
Psycinfo, realizadas em junho de 2020 a partir das 
palavras chave “Mental health” e “COVID-19”, em 
inglês e “saúde mental” e “COVID-19”, em português, 
além dos correlatos COVID 19 sem o hífen e 
coronavirus, em ambas as línguas. A revisão 
sistemática da literatura científica foi realizada de 
acordo com a metodologia PRISMA – Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses (MOHER et al, 2009) e foram encontradas 
1147 publicações, datadas de janeiro a junho de 
2020.  Tendo em vista os critérios de elegibilidade, 
foram inclusos artigos de acesso gratuito que 
abordavam a temática saúde mental e coronavírus, e 
excluídos estudos pagos, comentários, cartas aos 
editores e informes breves, restando 303 artigos. 
Sendo o foco do estudo a saúde mental dos 
estudantes universitários durante a pandemia, foram 
selecionados dentre os 303 artigos aqueles que 
continham essa temática expressa no título ou 
resumo. Assim, os 16 artigos restantes foram lidos 
integralmente e analisados quanto ao país de origem 
dos estudos, instrumentos utilizados, faixa etária da 
amostra, gênero e repercussões do cenário 
pandêmico em na saúde mental. 

RESULTADOS 

Dentre os 9 países cujos pesquisadores publicaram 
artigos sobre a saúde mental de universitários 
durante a pandemia, a China denotou maior número 
de publicações – sete (43,7%), seguida de Arábia 
Saudita, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Índia, 
Jordânia, Portugal, Trinidad e Tobago, e Turquia, com 

uma publicação, totalizando 16 artigos. Todos os 
estudos utilizaram a internet para aplicação de 
instrumentos e alguns utilizaram mais de um método 
de coleta, a saber: questionários de dados de 
identificação e socioeconômicos (100%); dentre os 
instrumentos utilizados para a verificação do estado 
de saúde mental, destacam-se: 9-item Patient Health 
Questionnaire (PHQ-9; n=7, 3,75%) e o Generalized 
Anxiety Disorder (GAD-7; n=5, 31,25%); questionários 
sobre bem-estar psicológico e comportamento (n=2, 
12,5%); Aplicativo de coleta passiva dos padrões de 
comportamento (n=1, 6,25%); estudo de revisão 
(n=1, 6,25%). Ser estudante universitário constou 
como critério de seleção de amostras de 12 estudos 
(75%). Três artigos (18,75%) analisaram outras 
populações em adição aos estudantes universitários. 
A idade dos participantes das amostras variou de 16 
a 27 anos. Em todas as amostras, o sexo feminino foi 
a maioria (55% a 78%). Os estudos (87,50%) 
revelaram altos níveis de ansiedade, sintomas de 
depressão e estresse na população universitária 
durante a quarentena. Universitários demonstraram 
escores significativamente mais altos de sintomas de 
depressão e ansiedade quando comparados com 
amostras da população geral ou da comunidade 
acadêmica; a ansiedade teve maior prevalência em 
universitários em comparação com profissionais da 
saúde e população geral. A prevalência de transtorno 
do estresse pós-traumático (TEPT) relacionado ao 
surto foi encontrada em 2,7% de uma amostra de 
universitários chineses. A probabilidade de 
desenvolvimento de TEPT foi altamente evidenciada 
em alexitímicos e naqueles vivendo nas áreas mais 
prejudicadas pelo vírus. Em comparativos com dados 
de períodos anteriores à pandemia, as publicações 



 

 

demonstraram correlação positiva entre o aumento 
de perturbação psicológica (ansiedade, depressão e 
estresse) e o cenário pandêmico. O incremento de 
discussões sobre o COVID-19 nas mídias, a 
preocupação com o desempenho acadêmico e o 
confinamento foram apontados como os principais 
fatores contribuintes para o desencadeamento de 
sintomas prejudiciais à saúde mental.  Contrastando 
com os dados anteriormente discutidos, um estudo 
dedicado a avaliar a saúde mental de acadêmicas de 
obstetrícia revelou apenas 5% da amostra com níveis 
moderados a altos de ansiedade. Os dados assinalam 
que tal achado pode estar relacionado ao mecanismo 
de enfrentamento utilizado por 59,5% das alunas: a 
oração. Mecanismos de enfrentamento saudáveis 
são sugeridos e propostas de intervenção variam de 
psicoeducação em aplicativos como TikTok a grupos 
de mindfulness. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados do presente estudo corroboram com 
publicações que indicam prejuízos psicológicos 
provocados em epidemias anteriores. Os prejuízos 
psicológicos na população de estudantes 
universitários é um alerta para as consequências da 
pandemia do coronavírus não relacionadas 
diretamente com a infecção do vírus, mas colaterais, 
derivadas do cenário social e econômico em geral. As 
medidas de contenção da propagação do vírus, como 
o confinamento e o distanciamento são apontados 
como fatores estressores importantes. Por 
conseguinte, a incerteza da duração do cenário de 
pandemia é outro fator que deve ser considerado 
durante intervenções de saúde mental. Assim, 
medidas preventivas são necessárias para evitar que 

o mal-estar dos universitários no momento atual 
evolua para quadros de sofrimento mental agravado 
e tenha repercussão na saúde total ao longo do 
envelhecimento humano. Estratégias de proteção 
podem passar pela construção de redes de apoio 
social e de enfrentamento saudáveis. Aplicativos de 
acompanhamento e grupos de mindfulness podem 
ser estratégias importantes na hora de mitigar efeitos 
estressores do cenário de epidemia e atuarem na 
proteção da saúde mental da população universitária. 
Apesar disso, há que se considerar as limitações do 
presente estudo, já que nenhum dos artigos 
indexados nas bases de dados SciELO, PubMed e 
Psycinfo até a data final da revisão estudaram 
amostras de estudantes brasileiros, não havendo 
compreensão dos efeitos da pandemia em pessoas 
dessa cultura. Os resultados encontrados são efeitos 
negativos a curto prazo e, assim, sugere-se novos 
estudos longitudinais capazes de identificarem o 
impacto da pandemia de COVID-19 na saúde mental 
dos sujeitos ao longo dos anos, considerando a busca 
por um envelhecimento saudável. 
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INTRODUÇÃO 

O rápido processo de envelhecimento vem de 
encontro com o aumento da expectativa de vida. 
Neste contexto, pode-se dizer que quem vive mais 
tem maior probabilidade de surgimento de doenças 
demenciais, incapacitantes e evolutivas, e diante do 
curso do envelhecimento, os familiares perceberam 
alterações de comportamento após um evento 
estressor vivido pelo idoso, o que levou a impactar 
todo núcleo familiar. Esses idosos posteriormente 
foram diagnosticados a quadros demenciais, e assim, 
institucionalizados.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo 
realizar um estudo de campo qualitativo, baseado em 
entrevistas narrativas de 12 familiares de idosos 
demenciados e institucionalizados onde foram 
coletadas informações acerca de eventos estressores 

e eventuais alterações no comportamento do idoso, 
antecedente ao diagnóstico demencial, pela 
percepção do familiar cuidador. 

RESULTADOS 

Encontramos resultados desvelando, que os 
familiares associaram as mudanças de 
comportamento a uma demência, e se sabiam lidar 
com a doença.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluiu-se que todos os idosos sofreram mudança 
de comportamento após eventos estressores 
vivenciados antes do diagnóstico de demência, e que 
pela percepção dos familiares, entenderam que 
houve de fato uma possível correlação do evento com 
a potencialização do quadro, e que a maioria dos 
familiares não sabiam lidar com a doença. 

Palavras-chave: Idosos; . Demências; . Envelhecimento; . Comportamento do Idoso. Digitar a quinta palavra-chave 
se houver. 
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INTRODUÇÃO 

A Vigilância Alimentar e Nutricional assume um papel 
essencial para monitorar e analisar continuamente as 
condições alimentares e nutricionais da população 
usuária da Sistema Único de Saúde. Há uma 
necessidade de avaliar a cobertura do Sistema 
Alimentar e Nutricional (SISVAN) para o público idoso 
devido a escassez de estudos referentes a essa faixa 
etária. Historicamente existe uma priorização do 
componente materno-infantil, considerado pelas 
políticas públicas de saúde, que estão relacionadas a 
alimentação e nutrição, em detrimento de outras 
faixas etárias, principalmente os idosos. Neste 
sentido o objetivo da pesquisa foi analisar a cobertura 
do estado nutricional no SISVAN da população idosa 

dos municípios da 6ª Coordenadoria Regional de 
Saúde do Rio Grande do Sul.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo descritivo transversal de 
abordagem quantitativa, realizado nos meses de 
junho e julho de 2019. Foram selecionados dez 
municípios da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde 
do Estado do Rio Grande do Sul, cinco que 
apresentaram maior e cinco com menor proporção 
de cobertura do SISVAN.  A coleta de dados nos 
relatórios públicos do SISVAN web foi realizada a 
partir de dados do estado nutricional de idosos 
coletados do sistema nos anos de 2014 a 2018. Os 
dados foram extraídos para uma planilha do Excel, e 
a cobertura foi calculada dividindo-se o número de 
idosos acompanhados no SISVAN pelo número total 



 

 

de idosos residentes no estado, obtidos a partir do 
Censo IBGE 2010. Para análise dos dados foram 
utilizadas estatísticas descritivas simples, proporções 
e medianas, pois apresentaram distribuição 
assimétrica, com o auxílio do Software SPSS versão 
22.0.  

RESULTADOS 

As análises dos municípios com as maiores e menores 
coberturas medianas  do estado nutricioal de idosos 
registrados no SISVAN web da 6ª Coordenadoria 
Regional de Sáúde no Rio Grande do Sul, nos cinco 
anos analisados indicaram que os municípios com 
maior cobertura foram: Lagoa dos Três Cantos 
(67,13%), Ibiraiaras (25,33%), Tupanci do sul 
(20,54%), Serafina Corrêa(18,5%) e Muliterno 
(90,42%). Os municípios com as menores coberturas 
foram Campos Borges (0,64%), Gentil (2,17%), Lagoa 
Vermelha (2,63%), Santo Antônio do Planalto (2,85%) 
e Sananduva (3,50%). A baixa cobertura apresentada 
pelos municípios indica a necessidade de identificar 
as principais dificuldades e barreiras enfrentadas 
pelos muicípios para a implementação e aumento da 
cobertura do SISVAN. Para que os municípios que 
apresentem maiores coberturas, devem implementar 
ações de vigilância alimentar e nutricional executadas 
com os usuários do SUS incluídas às rotinas de 
atendimento na atenção básica à saúde.   

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A baixa cobertura do estado nutricional de idosos 
encontrada entre os municípios da 6ª Coordenadoria 
Regiona de Saúde reafirma a importância de ações de 
capacitação e incentivo à coleta e registro dos 
indicadores do estado nutricional dessa população no 
SISVAN web. Sabe-se que eles são fundamentais para 

subsidiar o processo de tomada de decisões dos 
gestores da saúde e dos profissionais de saúde do 
SUS. Nesse sentido, os gestores municiapis de saúde 
precisam compreender a importância do diagnóstico 
da situação alimentar e nutricional da população 
idosa, por meio do registro no SISVAN Web, para a 
promoção da saúde e prevenção de doenças 
associadas à alimentação e nutrição a fim de que 
possam subsidiar e implementar a vigilância 
alimentar e nutricional em seus municípios. 
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INTRODUÇÃO 

O câncer em geral é uma das maiores causas de morte 
prematura no mundo, em parte pelo 
envelhecimento, pela estratificação dos fatores de 
risco e pelo crescimento populacional (INCA 2020). 
Dentre esses, a neoplasia de mama estima incidência 
de 29,7% de novos casos em 2020 (INCA 2020), sendo 
a quimioterapia, um tratamento recorrente. Os 
efeitos deletérios desse tratamento, como náuseas e 
vômitos (GOZZO et al., 2013), fadiga (MEJÍA-ROJAS; 
CONTRERAS-RENGIFO; HERNÁNDEZ-CARRILLO, 
2020), ressecamento vaginal, dispaurenia e falta de 
desejo sexual (MAIRINK et al., 2020) são bem 
documentados na literatura. A função sexual faz 
parte da qualidade de vida das mulheres e é alterada 
pelo tratamento e pela doença (KUEHN et al., 2019; 
MEJÍA-ROJAS; CONTRERAS-RENGIFO; HERNÁNDEZ-
CARRILLO, 2020; NOTARI et al., 2018). Além disso, é 

possível perceber que a abordagem desse tema ainda 
é negligenciada por diversos fatores, entre eles, a 
falta de tempo para explicação por parte dos 
profissionais, o desconforto e constrangimento para 
dialogar sobre o assunto por parte da equipe, bem 
como por parte das pacientes o estresse emocional 
do diagnóstico do câncer e seu tratamento, além da 
repreensão social sobre a sexualidade feminina 
(FERREIRA et al., 2015). Com isso, a sexualidade da 
mulher em processo de envelhecimento e em 
tratamento para o câncer demanda maior atenção. 
Este Estudo justifica-se pela relevância em gerar 
dados relativos à sexualidade feminina, 
especialmente durante o curso do tratamento 
sistêmico para neoplasia de mama. O objetivo é 
avaliar a função sexual de mulheres diagnosticadas 
com neoplasia de mama, em diferentes faixas etárias, 



 

 

previamente ao primeiro e ao quarto ciclo de 
tratamento quimioterápico. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um recorte do projeto de pesquisa 
autorizado sob parecer (2.472.075), aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisas da Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM). Foram avaliadas 29 
mulheres em tratamento quimioterápico para 
neoplasia de mama. As pacientes, que deveriam estar 
realizando tratamento quimioterápico pela primeira 
vez foram abordadas no período anterior ao início do 
tratamento farmacológico no ambulatório de 
quimioterapia do Hospital Universitário de Santa 
Maria (HUSM), sendo avaliadas previamente a 
administração da quimioterapia durante quatro 
ciclos. Após a coleta dos dados sociodemográficos e 
clínicos, dentre as avaliações realizadas, foi aplicado 
o questionário de Qualidade de vida, European 
Organization for Research and Treatment of Cancer 
Quality of Life Supplementary Questionnaire Breast 
Cancer Module (EORTC QLQ - BR23) (EUROPEAN 
ORGANIZATION FOR RESEARCH AND TREATMENT OF 
CANCER DATA CENTER, 2001) que possui 23 questões 
com respostas em escalas tipo Likert de 1 a 4, 
relacionadas a sintomas e funcionalidade de 
mulheres com câncer de mama, durante as últimas 
quatro semanas. Para a análise descritiva, foi 
utilizado um recorte da escala funcional do 
questionário com questões de números 44, 45 e 46 
relacionadas à função sexual, sendo que as mesmas 
avaliam o desejo, a atividade e o prazer sexual 
respectivamente. Os dados apresentados abrangem 
o momento anterior ao primeiro e ao quarto ciclo do 
tratamento quimioterápico. Os resultados são 

expressos em frequência simples e a idade em média 
e desvio padrão (DP). 

RESULTADOS 

A  idade das mulheres avaliadas foi de 50,0 ± 8,5 
(média ± DP). Dentre as pacientes, 23(79,3%) eram 
casadas, 3(10,3%) eram viúvas  e 3(10,3) eram 
separadas; 18(62,1%) estavam em tratamento 
adjuvante e 11(37,9) em tratamento neoadjuvante. 
No primeiro contato com as pacientes, antes de 
iniciarem o tratamento quimioterápico, quando 
perguntado sobre o desejo sexual, 7(25,1%) 
responderam que não apresentavam desejo sexual; 
16(55,2%) apresentam um pouco; 5(17,2%) 
apresentavam bastante e 1(3,4%) apresentava muito 
desejo sexual. Na pergunta sobre a atividade sexual 
nas últimas quatro semanas, 9(31%) não haviam tido 
relação sexual; 11(37,9%) estavam um pouco ativas; 
8(27,6%) estavam bastante ativas e 1(3,4%) esteve 
muito sexualmente ativa. Das que estavam ativas, 
1(5%) relatou não sentir prazer na relação sexual; 
7(35%) sentiu um pouco de prazer; 8(40%) sentiu 
bastante prazer e 4(20%) relataram sentir muito 
prazer sexual. Já no quarto ciclo de quimioterapia as 
respostas quanto ao desejo sexual foram: 8(27,6%) 
não sentiram desejo sexual; 17(58,6%) sentiram um 
pouco; 4(13,8%) sentiram bastante desejo e 
nenhuma sentiu muito desejo sexual. Sobre estar 
sexualmente ativa nas últimas quatro semanas: 
7(24,1%) responderam não estar tendo relação 
sexual; 16(55,2%) estavam pouco ativas; 6(20,7%) 
estavam bastante ativas e nenhuma estava muito 
sexualmente ativa. Dessas que estavam ativas, 
2(9,1%) não sentiram prazer na relação sexual; 12 
(54,5%) sentiram um pouco de prazer; 8(36,4%) 



 

 

sentiram bastante prazer e nenhuma sentiu muito 
prazer sexual. Os dados encontrados revelam que do 
primeiro até o quarto ciclo de quimioterapia para 
neoplasia de mama houve comprometimento do 
desejo sexual, na atividade sexual, bem como no 
prazer para a amostra avaliada. Além disso, 
observou-se que no último ciclo de quimioterapia 
nenhuma paciente respondeu sentir muito desejo ou 
prazer sexual, nem estar muito sexualmente ativa. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A função sexual da amostra apresentou-se 
comprometida durante a realização do tratamento 
quimioterápico. Em contrapartida, nota-se que, 
previamente a quimioterapia, a função sexual dessas 
mulheres parece já estar diminuída, isso pode ser 
explicado pelo processo de envelhecimento, como as 
mudanças de aspectos relacionados ao corpo da 
mulher, a menopausa, a perda do libido sexual e dos 
aspectos psicológicos relacionados a isso, aliado ao 
processo de doença e tratamento. De todas as 
formas, esses resultados mostram-se relevantes, pois 
a função sexual das mulheres diagnosticadas com 
neoplasia de mama não tem a devida atenção por 
parte dos profissionais de saúde que deixam aquém 
do desejado a educação em saúde dessas mulheres, 
além do assunto ainda ser um tabu na sociedade. 
Dessa forma, esse estudo colabora e permite que a 
sexualidade, bem como a função sexual, sejam 
observadas em mulheres com neoplasia de mama e 
em tratamento oncológico, já que muitas vezes o 
câncer está associado ao envelhecimento e nesse 
período da vida essas pacientes precisam de 
orientação, de cuidados e acima de tudo uma 
qualidade de vida satisfatória. 

 



 

 

Palavras-chave: Câncer de mama. Quimioterapia. Função sexual.  

REFERÊNCIAS 

EUROPEAN ORGANIZATION FOR RESEARCH AND TREATMENT OF CANCER DATA CENTER. European Organization 
for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire - EORTC (QLQ- BR23),Scoring Manual 
[Internet]. Brussels, 2001.   

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Estimativa 2020: incidência de câncer no Brasil. Rio de 
Janeiro: INCA; 2020. 

GOZZO, T. DE O. et al. Náuseas, vômitos e qualidade de vida de mulheres com câncer de mama em tratamento 
quimioterápico. Rev Gaúcha Enferm, v. 34, n. 3, p. 110–116, 2013. 

KUEHN, R. et al. Sexual Dysfunction in Survivorship ; the Impact of Menopause and Endocrine Therapy. Annals of 
Surgical Oncology, 2019. 

MAIRINK, A. P. A. R. et al. A prática sexual de mulheres jovens em tratamento para o câncer de mama. Esc Anna 
Nery, v. 24, n. 3, p. 1–9, 2020. 

MEJÍA-ROJAS, M. E.; CONTRERAS-RENGIFO, A.; HERNÁNDEZ-CARRILLO, M. Calidad de vida en mujeres con cáncer 
de mama sometidas a quimioterapia en Cali , Colombia. Biomédica, v. 40, p. 349–361, 2020. 

NOTARI, S. C. et al. Sexualité après un cancer du sein : un sujet non tabou. Rev Med Suisse, v. 14, p. 563–565, 2018. 

 



 

 

ÁREA TEMÁTICA 

2 Saúde, Trabalho e Sociedade 

 

INFLUÊNCIA DA FUNCIONALIDADE DO MEMBRO SUPERIOR NA QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES 
MASTECTOMIZADAS 

Jaíne Dalmolin 1, Giulia Brondani Greff2, Sabrina Orlandi Barbieri3, Shaline Wazlawick De Moura4, Hedioneia Maria Foletto 
Pivetta5 

1 Graduanda em Fisioterapia; Universidade Federal de Santa Maria, jainedalmolin.c@hotmail.com 

2 Graduanda em Fisioterapia; Universidade Federal de Santa Maria, giiubg@gmail.com 

3 Graduanda em Fisioterapia; Universidade Federal de Santa Maria, orlandinha13@gmail.com 

4 Graduanda em Fisioterapia; Universidade Federal de Santa Maria, shalinewm_@live.com 

5 Fisioterapeuta. Doutora. Professor adjunto do Departamento de Fisioterapia e Reabilitação; Universidade Federal de Santa 
Maria, hedioneia@yahoo.com.br 

INTRODUÇÃO 

A mastectomia, cirurgia realizada como tratamento 
do câncer de mama, tem o objetivo de reduzir a 
proliferação tumoral e, dessa forma, aumentar a 
expectativa de vida (PEREIRA et al., 2019). Esse 
tratamento pode causar alterações nas funções no 
Membro Superior (MS) homolateral à cirurgia 
levando a diminuição da amplitude de movimento e 
da força muscular bem como queixas de dor (LAHOZ 
et al., 2010). Esses acometimentos podem interferir 
na qualidade de vida (QV), mas é possível recuperar a 
funcionalidade do membro, a partir do trabalho 
multiprofissional no pós-operatório (FRETTA et 
al.,2019), bem como melhorar a QV (ROSENBERGER 
et al., 2020). Justifica-se este trabalho pela 
recorrência desses problemas associados à 
funcionalidade, bem como suas repercussões 

psicológicas em mulheres mastectomizadas. O 
objetivo do estudo é analisar se há influência do 
estado funcional do MS na QV de mulheres 
mastectomizadas. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo derivado do projeto de 
extensão em oncologia, desenvolvido no Hospital 
Universitário de Santa Maria (HUSM), cujos 
atendimentos foram realizados no Ambulatório de 
Fisioterapia do HUSM, duas vezes na semana, no 
período de maio a dezembro de 2019. No decorrer 
dos atendimentos, foi aplicado um questionário de 
funcionalidade do Membro Superior, o Disabilities of 
Arm, Shoulder, and Hand (DASH) traduzido e validado 
em 2003 por Orfale, para a população brasileira. O 
DASH contém 30 questões que abordam a dificuldade 



 

 

no desempenho de atividades, intensidade de 
sintomas e comprometimento de atividades sociais 
em relação a uma semana anterior. O questionário 
utiliza uma escala do tipo Likert de 5 pontos, o score 
varia de 0 (sem disfunção) a 100 (disfunção severa), 
calculado segundo fórmula de Orfale, 2003. Também 
foi aplicado o European Organization for Research 
and Treatment of Cancer Quality of Life 
Supplementary Questionnaire Breast Cancer Module 
(EORTC QLQ - BR23) (EUROPEAN ORGANIZATION FOR 
RESEARCH AND TREATMENT OF CANCER DATA 
CENTER, 2001), específico para avaliar a QV, na última 
semana, em mulheres com câncer de mama. Este 
possui 23 questões com respostas em escalas tipo 
Likert de 1 a 4, divididas em escala de sintomas (ES) e 
escala funcional (EF). Os scores variam de 0 a 100, 
sendo considerado na ES as questões de número 31 a 
35, 38 e 47 a 53, utilizado-se a fórmula conforme 
referência de Evangelista, 2012, na qual quanto maior 
o score, pior a QV; e na EF abrange as questões 39 a 
46 e utiliza-se a fórmula da mesma referência, sendo 
que quanto maior o score, melhor a QV. Para a análise 
dos dados foi utilizado o Teste de normalidade de 
Shapiro-Wilk, seguido de um teste de Correlação de 
Pearson com um nível de significância p<0,05. 

RESULTADOS 

O projeto atendeu 10 mulheres com câncer de mama 
com média de idade de 45,9 ± 11,9 anos, 

mastectomizadas e em tratamento fisioterapêutico. 
A análise mostra que não houve correlação entre o 
DASH e EF do EORTC QLQ - Br23 (p=0,644), nem com 
a ES (p=0,424) na amostra estudada. A média dos 
scores do DASH foi de 21,75 ± 15,21, da EF foi de 
56,13 ± 20,45 e da ES foi de 31,91 ± 15,35. Dados os 
resultados, o grau de dificuldade no desempenho de 
atividades, a intensidade dos sintomas, o 
comprometimento de atividades sociais, dificuldade 
para dormir e comprometimento psicológico na 
última semana demonstrou não ter influência 
significativa nos sintomas relacionados à mama, ao 
MS e aos efeitos do tratamento, nem com a 
sexualidade e com a imagem corporal. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se inferir que, para a amostra em questão, o 
grau de comprometimento do MS não teve influência 
significativa na QV. O fato de as pacientes estarem em 
reabilitação fisioterapêutica pode ter amenizado os 
sintomas e também pode ter proporcionado uma 
melhora na funcionalidade do membro 
comprometido. A dificuldade maior parece estar 
envolvida com aspectos psicológicos e funcionais 
relacionados à sexualidade. O estudo é relevante no 
avanço de conhecimento do envelhecimento, pois, 
mostra que a QV é influenciada por diversos fatores, 
sendo a funcionalidade apenas um dos que a 
compõem.  

Palavras-chave: Câncer de mama. Qualidade de vida. Funcionalidade.  
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INTRODUÇÃO 

As doenças articulares são classificadas como a maior 
causa de incapacidades físicas temporárias ou 
permanentes, afetando cerca de 50% dos casos na 
população idosa, especialmente através da 
osteoartrite (OA). A dor é seu principal sintoma, com 
possível rigidez ou incapacidade muscular e/ou 
articular. A doença é reconhecida como um processo 
degenerativo progressivo integrado à inflamação , 
caracterizada por perda progressiva da cartilagem 
articular, alterações no osso subcondral, proliferação 
e formação de osteófitos (OGBONNA; CLARK; 
MALCANGIO, 2015). É reconhecido que a OA, 
induzida pelo modelo animal através de 
monoiodoacetato de sódio (MIA) promove sinais de 
dor, podendo ser originário de um estado 
inflamatório induzido por citocinas pró-inflamatórias, 
desencadeando o processo inicial gradual da lesão 
neuronal, além de posterior lesão neuropática 

(KAWARAI et al., 2018). Atualmente, o exercício físico 
regular é reconhecido como tratamento terapêutico 
seguro e multifacetado atuando em diversos fatores 
que melhoram a qualidade de vida de pacientes com 
OA. Exercícios de baixo e médio impacto exercem 
elasticidade e forças compressivas na cartilagem 
articular, além de atuarem como potentes anti-
inflamatórios e inibitórios na produção de citocinas 
pró-inflamatórias (CIFUENTES et al., 2010). Exercícios 
aeróbios ou de resistência, promovem a ativação de 
receptores neurais, aumentam a força muscular, bem 
como, função e área de secção transversa do 
músculo, promovendo reparo, regeneração e 
crescimento (LIM et al., 2018), sendo também 
relatado a redução de padrões relacionados à dor 
expostos pelo OA (ORITA et al., 2011). Este estudo 
teve como objetivo avaliar o comportamento 
relacionado à dor em modelo animal de OA e os 



 

 

possíveis efeitos atenuantes do exercício físico 
aquático e resistido. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram utilizados ratos Wistar machos com 8-9 
semanas de idade, sendo aclimatizados sob o ciclo 
claro/escuro, com temperatura controlada (22 ± 2ºC) 
e livre acesso à água e comida, com aprovação do 
protocolo pela Comissão de Ética no Uso de Animais 
(CEUA) da Universidade de Passo Fundo (UPF), sob o 
nº. 24/2018. A injeção intra-articular de MIA 
(2mg/mL) foi realizada no joelho posterior direito, 
através do ligamento patelar para dentro da cavidade 
sinovial, com animais anestesiados, e posterior 
procedimento de antissepsia com solução de álcool 
iodado. O volume de MIA injetado na cavidade 
articular foi de 0,05 mL, e os animais controle 
receberam salina estéril (NaCl 0,9%), 0,05 mL por 
joelho, com os mesmos cuidados na administração. 
Os animais foram separados nos seguintes grupos: 
controle (C), lesionados com MIA - 2mg / mL (MIA), 
treinamento aquático - natação (M+N), treinamento 
resistido - escalada (M+E) e controle positivo - droga 
(M+Dic). Os grupos tratados com exercícios físicos e 
medicamentos iniciaram 7 dias após a lesão, 
permanecendo por até 28 dias de tratamento. Os 
testes comportamentais relacionados à dor foram 
realizados durante o período experimental, em dias 
pré-estabelecidos. Para validação dos métodos, 
foram realizadas radiografias com os animais 
previamente anestesiados.      

RESULTADOS 

De acordo com as imagens radiográficas, todos os 
animais feridos com MIA apresentaram 
características da OA humana, sendo: degeneração 

óssea, formação de osteófitos e irregularidade na 
cartilagem e espaço articular, indicando que o 
modelo foi efetivo em mimetizar características da 
doença humana. Além disso, observou-se de forma 
geral que estes grupos apresentaram maior edema da 
pata lesada, perfil relacionado à dor mecânica através 
da nocicepção, hipersensibilidade ao frio e ao calor e 
redução do tempo de reação para pular na placa 
quente, quando comparados ao grupo C. O  grupo 
com treinamento resistido através da escalada (M+E) 
apresentou redução do perfil doloroso relacionado à 
nocicepção, melhora na sensibilidade relacionado ao 
frio e ao calor, bem como normalização no tempo de 
resposta/reflexo à placa quente, não apresentando  

 alteração apenas no parâmetro relacionado ao 
edema da pata. No grupo com treinamento aeróbio 
através da natação (M+N) não foi observada 
nenhuma mudança nos parâmetros 
comportamentais analisados ao longo do periodo 
experimental. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Demonstramos que os animais MIA induzem 
degeneração óssea, redução do espaço sinovial e 
formação de osteófitos, além de um perfil doloroso 
semelhante ao encontrado em doenças humanas, 
como nocicepção mecânica, edema e 
hipersensibilidade ao frio e ao calor. O treinamento 
aquático não promoveu atenuação nesses 
parâmetros relacionados à dor, enquanto o 
treinamento resistido foi eficaz em atenuar todos 
esses parâmetros, exceto o edema. Portanto, 
concluímos que o treinamento resistido, através da 
escalada é benéfico para o perfil doloroso desses 



 

 

animais, não sendo detectada melhora por meio do 
exercício aquático. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento populacional vem se expandindo 
gradativamente. À medida em que o aumento do 
número de indivíduos com 60 anos de idade ou mais 
torna-se mais evidente quando comparado ao 
crescimento das outras faixas etárias. Isto se 
caracteriza como um grande trunfo, no entanto, 
alterações fisiológicas que ocorrem junto a este 
processo associadas ou não a doenças tornam o idoso 
mais suscetível à dependência funcional, requerendo, 
assim, cuidados diários, especialmente se tratando 
dos idosos mais velhos. Desta forma, no cenário 
brasileiro, de acordo com contexto sociocultural, é 
preferível que a família ofereça os cuidados 
necessários, onde normalmente são as mulheres que 
assumem essa responsabilidade de modo informal e 
voluntário, mesmo já tendo atribuições domésticas. 
Quando não é possível oferecer os cuidados 
necessários, há grande possibilidade da ocorrência de 
casos de abandono, negligência e estresses, que 
podem gerar diversos tipos de violência contra o 

idoso. Com isto, surge a necessidade de se recorrer a 
cuidados formais, que são oferecidos por 
profissionais qualificados que atendem a domicílio ou 
em Instituição de Longa Permanêcia para Idosos 
(ILPI). A atuação dos cuidadores formais ou informais 
objetiva auxiliar os idosos na realização de suas 
atividades diárias e, devido a estas funções, os 
cuidadores podem apresentar diversos distúrbios 
devido à rotina extenuante de trabalho, gerando 
sobrecarga física, emocional e social que em conjunto 
contribuem para uma menor qualidade de vida. 
diante do exposto, o objetivo do presente trabalho é 
avaliar a influência da sobrecarga de trabalho na 
qualidade de vida de cuidadores formais e informais 
de idosos no território brasileiro. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho trata-se de uma revisão de literatura, 
com base em estudos publicados entre os anos de 
2016 e 2020. A busca pelos artigos científicos foi 
realizados através das bases de dados, como: Portal 
Regional da BVS, Literatura Latino-Americana e do 



 

 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Biblioteca 
Científica online (SCIELO) nos idiomas português e 
inglês. De acordo com os critérios de elegibilidade, 
foram incluídos artigos relacionados aos níveis de 
sobrecarga física e/ou emocional de cuidadores 
formais e informais de idosos e seus aspectos 
epidemiológicos, sociodemográficos e fatores 
associados. Foram excluídos os artigos de revisão de 
literatura, duplicados e aqueles que se centraram nos 
cuidadores informais com menos de 18 anos. 

RESULTADOS 

A partir dos 10 artigos selecionados, foi possível 
identificar que os cuidadores formais, normalmente, 
apresentam redução ou ausência de sobrecarga, o 
que influenciaria positivamente na sua qualidade de 
vida. Isto se explica através da preparação a qual 
estes profissionais são submetidos para oferecerem 
os cuidados necessários aos idosos. Entre os 
cuidadores informais, foi identificado maior índice de 
sobrecarga no seu grau mais elevado, o que demostra 
necessidade de uma maior atenção para estes 
indivíduos com o intuito de fornecer suporte 
adequado para que seja possível minimizar a 
sobrecarga vivenciada e, consequentemente, 
melhorar a qualidade de vida tanto dos cuidadores, 
quanto dos idosos que são cuidados. É importante 
destacar também alguns aspectos sobre as 
dificuldades vivenciadas pelos cuidadores tanto 
formais quanto informais durante sua rotina de 
trabalho, tais como: a dependência funcional  dos 
idosos na realização de suas atividades diárias, como 
o uso correto dos medicamentos, banho, vestuários e 
alimentação.  E, considerando que o nível de 
sobrecarga está associado diretamente ao nível de 

dependência dos idosos devido a processos 
patológicos ou fisiológicos que demandam cuidados, 
é possível inferir que, quanto mais dependente o 
idoso for, maior será a sobrecarga dos cuidadores, 
sem distinção entre formalidade e informalidade. 
Ainda neste contexto da não distinção, foi percebido 
que houve predomínio de mulheres exercendo esta 
atividade em ambas as classes sociais, tendo essas 
mulheres, em sua maioria, baixo nível de 
escolaridade e, seguindo o contexto sociocultural 
brasileiro, embora já incluídas no mercado de 
trabalho e/ou já tendo como obrigação os cuidados 
da casa ou dos filhos, ainda assim tornam-se as 
responsáveis principais pelos cuidados aos idosos. 
Segundo a literatura, quando se torna responsável 
pelo cuidado ao idoso, outros indivíduos próximos ou 
da família acabam se afastando, o que acarreta na 
centralização de cuidados e gera sobrecarga, 
podendo influenciar no aparecimento de sintomas 
psíquicos, físicos e até mesmo afetar sua rotina social. 
Dentre as consequências desta sobrecarga de 
trabalho na qualidade de vida dos cuidadores de 
idosos, é possível destacar lesões na coluna, 
membros superiores e/ou inferiores, além  de 
restrições no seu cotidiano, tendo possíveis 
limitações em suas atividades de convívio e lazer 
social e aumento da incidência da síndrome de 
Burnout. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do presente estudo, é possível considerar que 
os cuidadores informais apresentam menor 
qualidade de vida devido à maior sobrecarga de 
trabalho no cuidado ao idoso. Faz-se necessária, 
então, a implementação de ações frente a este 



 

 

contexto, como a criação de políticas públicas e a 
formação profissional no contexto da atenção básica, 
para que possa oferecer suporte necessário  aos 
familiares, uma vez que a legislação informa que o 
cuidado ao idoso deve ocorrer preferencialmente no 
seu domicílio, mas não apontam orientações quanto 
à melhor forma disto acontecer. Também sugerem-se 
investimentos em estratégias de intervenção e 
promoção à saúde através da atuação de 
profissionais da saúde que possam reconhecer o 
cotidiano, os esforços vivenciados e os fatores de 
riscos existentes nestes cuidadores, realizando 
orientações e incentivos ao autocuidado, com intuito 
de minimizar a sobrecarga física, emocional e social, 
melhorando, desta forma, a qualidade de vida dos 
cuidadores e, consequentemente, dos idosos 
cuidados. Na literatura ainda existem lacunas 
referentes à limitação de estudos que apresentem 
instrumentos que avaliam diretamente a relação 
entre a sobrecarga vivenciada no trabalho com a 
qualidade de vida dos cuidadores, levando em 
consideração que esses possíveis estudos auxiliariam 
o raciocínio clínico dos profissionais envolvidos, 
podendo trazer elucidações à respeito de 
determinada estratégia a ser implementada em cada 
condição vivenciada. Com isto, sugerem-se novos 
estudos para que se possa reduzir cada vez mais as 
lacunas  presentes, a fim de melhorar as condições de 
trabalho e evitar o desgaste físico e emocional dos 
cuidadores de idosos. 
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INTRODUÇÃO 

Demência muitas vezes é acompanhada de mudanças 
comportamentais e psicológicas, possivelmente 
problemáticas para pacientes e cuidadores, sejam 
eles formais ou informais (Verkaik et al., 2005).  

Quando o cuidado em casa se torna inadequado, a 
institucionalização é necessária. Uma possível 
abordagem terapêutica centrada na qualidade de 
vida, a fim de apoiar as dimensões fortes que ainda 
possuem. Para isso, novos ambientes terapêuticos 
têm sido criados, com ênfase na normalização da vida 
diária, respeitando as necessidades e escolhas dos 
residentes (Verbeek et al., 2009). 

Se não há atividades ou ambientes adequados para 
residentes com declínio cognitivo, podem se tornar 
mais frustrados, entediados e isolados, afetando a 
capacidade do autocuidado no dia-a-dia (Jakob e 
Collier, 2014). Cogita-se então abordagens não 
farmacológicas como estímulos e atividades 
apropriadas para manter o indivíduo ativo e incluso, 
podendo gerar benefícios cognitivos e 
comportamentais (Jakob e Collier, 2014). Surge o 

conceito de estimulação multissensorial, com o 
objetivo de manter ou melhorar o contato com 
pessoas demenciadas, providenciando melhorias na 
qualidade de vida com estímulos positivos através 
dos cinco sentidos (Verkaik et al., 2005). O quarto 
sensorial, sala para terapia Snoezelen ou Ambiente 
Multissensorial (Multi Sensory Environment - MSE) é 
um espaço que oferece uma variedade de 
experiências sensoriais controladas e gentis. O 
estímulo é planejado de acordo com o indivíduo, 
podendo ser ampliado ou reduzido de acordo com os 
interesses e necessidades terapêuticos (Jakob e 
Collier, 2014). 

O objetivo deste artigo é apresentar uma revisão 
narrativa de literatura sobre o potencial de 
ambientes sensoriais no uso terapêutico e/ou lúdico 
de residentes com demência em instituições de longa 
permanência.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A busca da literatura, com foco em estudos de 
ambientes sensoriais, ambientes terapêuticos, 



 

 

snoezelen ou estímulos multissensoriais se deu nas 
bases Ageline, Researchgate e Google Scholar para 
identificar artigos relevantes. Foram utilizados artigos 
científicos e capítulos de livros publicados em línguas 
inglesa datados de 2003 a 2014. 

 

RESULTADOS 

Bera (2008) reforça como ambientes multissensoriais 
e programação especializada devem providenciar 
atividades em grupo em ambientes com propósito e 
objetivos significativos. Recomendado para 
indivíduos com demência/perda cognitiva, com 
toques repetitivos, limitados ou não responsivos de 
habilidades verbais, com padrões comportamentais 
de agitação e ansiedade ou indivíduos com dor 
crônica. 

Segundo Jakob e Collie (2014), alguns estímulos são 
percebidos através dos cinco sentidos: 

● Visão: luz, imagens, cor e qualidades óticas 
diversas (brilhante, refletivo, transparente, 
etc) 

● Tato: superfícies, texturas, temperatura e 
vibração. 

● Paladar: bebidas, alimentos estimulantes e 
texturizados. 

● Olfato: aromaterapia, difusores, itens diários, 
comida e flores. 

● Audição: música, temas ambientais, 
instrumentos e itens diários. 

Alguns usuários podem não ser mais capazes de 
exercer atividades completas, mas é possível derivar 
uma atividade sensorial simples a partir de tal 
atividade com um ambiente bem planejado. 
Interação e engajamento no nível adequado para 
cada indivíduo ajuda na promoção de atividade 

cerebral, auxiliando o usuário a manter habilidades 
como aprendizagem e comunicação. (Jakob e Collier 
2014) 

Programação de atividades para demenciados deve 
induzir a experiências agradáveis, para melhorar a 
qualidade de vida ao gentilmente estimular seus 
sentidos durante o dia (Bera, 2008). Estimulação 
multissensorial não precisa ser limitada a um espaço 
em particular e pode ser oferecida ao longo da 
instituição tanto em áreas comuns quanto em 
dormitórios privados. O resultado de um conjunto de 
elementos estimulantes, mas confortáveis, pode ser 
adquirido através do uso apropriado de cor, papel de 
parede, mobiliário, decoração e elementos de jardim, 
entre outros (Jakob e Collier, 2014).  

Objetos diários podem ser gatilhos para memórias e 
diálogos, portanto o design pode criar oportunidades 
de explorar e engajar em atividades apropriadas, 
permitindo dignidade e senso de propósito ao usuário 
(Jakob e Collier, 2014). Emoções que contribuem para 
um senso de estar no lugar podem ser reforçadas em 
processos mais ativos de reminiscência e reimersão, 
através de objetos da pessoa idosa. Cada artefato 
pode servir como gatilho para lembrança de eventos, 
contribuindo para um senso de identidade contínuo 
(ROWLES, OSWALD & HUNTER, 2003). 

Assim, a interdisciplinaridade na atenção dada ao 
idoso em moradias institucionais pode usufruir de 
elementos estimulantes agregados aos ambientes de 
uso diário, como modo de desafiar os moradores para 
que reajam e demonstrem o quanto podem interagir, 
criando, inclusive, o interesse em compartilhar 
experiências. A possibilidade de criarem-se novos 
vínculos a partir dessas experiências torna-se um 



 

 

diferencial importante para o aperfeiçoamento do 
serviço de atenção, tornando a institucionalização 
mais adequada às necessidades individuais de casa 
morador. 

 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Salas sensoriais são importantes para terapias 
ocupacionais, mas muitos aspectos poderiam 
extrapolar o ambiente restrito e estarem 
disseminados em outros, fazendo parte do dia a dia e 
estimulando reações positivas em ambientes 
privados ou coletivos. Assim, compreende-se que a 
abordagem não farmacológica oferece extremo 
potencial através da aplicação no tratamento 
centrado no usuário. Além disso, ambientes 

planejados são uma alternativa que apresenta custo 
e complexidade relativamente baixos para execução 
em instituições, possibilitando maiores condições de 
autonomia para o idoso com processo de demência já 
iniciado ou como prevenção de perda cognitiva. Além 
disso, pode potencializar a acessibilidade cognitiva 
em contraste com acessibilidade ergonômica, 
oferecendo melhores condições de reação quanto a 
quedas. Há dificuldade de acesso à literatura 
relacionada ao planejamento de ambientes, 
restringindo-se a bases de dados médicos ou 
relacionados a terapia ocupacional, oferecendo 
poucos dados acerca do tema e sendo necessárias 
mais pesquisas que possibilitem um incremento na 
literatura científica e determinem testes empíricos. 

Palavras-chave: Ambiente multissensorial. Estímulo sensorial. Ambiente institucional. Demência 
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INTRODUÇÃO 

O concentrado proteico de soro de leite (CPSL) é um 
subproduto da indústria de laticínios, constituído pela 
porção aquosa do leite separada do coágulo durante 
a fabricação de queijo. É um líquido opaco, de cor 
amarelo-esverdeada e representa 80 a 90% do 
volume total do leite utilizado durante a produção de 
queijos, contendo aproximadamente 55% dos 
nutrientes do leite, tais como proteínas solúveis, 
lactose, vitaminas, minerais e quantidade mínima de 
gordura. 

A proteína de soro de leite possui alto valor biológico 
devido seu conteúdo em aminoácidos essenciais, 
como leucina, isoleucina e valina e, também, 
aminoácidos contendo enxofre, tais como cisteína e 

metionina. Devido a isso, a proteína de soro de leite 
contribui na atividade imunomoduladora, 
antimicrobiana, antiviral, anticâncer, antioxidante, 
proteção ao sistema cardiovascular e benefícios à 
atividade esportiva e ao metabolismo ósseo. 

O esqueleto é um órgão metabolicamente ativo que 
sofre remodelação contínua ao longo da vida. A 
remodelação óssea é caracterizada pela substituição 
de tecido ósseo mineralizado por osteoclastos, 
seguido pela formação da matriz óssea via 
osteoblastos que se tornam mineralizados. Com o 
envelhecimento, tem-se balanço negativo entre a 
modelagem e remodelação óssea observada por 
perda mineral óssea, osteoporose e possíveis 
fraturas.  



 

 

A ingestão proteica e de minerais, quando 
insuficiente é prejudicial tanto para a aquisição de 
massa óssea durante a infância e a adolescência, 
como para a preservação da massa óssea no processo 
do envelhecimento humano. 

Diante do exposto, avaliou-se os benefícios no 
metabolismo ósseo de mulheres adultas por meio do 
consumo de cookie enriquecido com concentrado 
proteico de soro de leite. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Os biscoitos tipo cookie foram desenvolvidos a partir 
de uma formulação padrão da American Association 
of Cereal Chemists-AACC, com adaptações: açúcar 
(redução de 25%), gordura (redução de 15%) e 
fermento (aumento em 100%). A farinha de trigo foi 
substituída por CPS (concentrado proteico de soja) e 
aveia na proporção de 15% e 20%, respectivamente. 
Cada 100 g do biscoito continham 58 g de 
carboidratos, 8,6 g de proteínas e 14 g de gorduras 
totais. A digestibilidade in vitro era de 61,2% e a 
digestibilidade da proteína corrigida pelo escore de 
aminoácidos (PDCAAS) era de 100%. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade de Passo Fundo sob parecer 
nº 1.088.51. Foi realizado um estudo experimental 
com mulheres entre 20 e 50 anos de idade, com 
histórico de ingestão de biscoitos. Os critérios de 
exclusão incluíram intolerância à lactose, alergia a 
qualquer ingrediente da formulação do biscoito, 
diabetes, gravidez, lactação ou menopausa. Após o 
recrutamento, foram coletadas amostras de sangue e 
urina das participantes, em jejum de pelo menos oito 

horas, para avaliação dos níveis de cálcio (sangue e 
urina), osteocalcina e excreção urinária. As 
participantes foram instruídas a ingerir 4 biscoitos 
diariamente, por 16 dias. Após, foram coletadas 
novamente amostras de sangue e urina. 

O marcador bioquímico de formação óssea 
osteocalcina foi medido através do método de 
eletroquimioluminescência. O método utilizado para 
análise do telopeptídeo aminoterminal do colágeno 
tipo I na urina foi enzimaimunoensaio. Para análise do 
cálcio no plasma e na urina foi utilizado o método 
direto CPC, com o reagente CÁLCIO Liquiform, 
sistema Labtest. Todas as análises foram realizadas 
antes e depois do período de exposição ao estudo. 

A análise estatística foi realizada usando o teste de 
normalidade de Shapiro-Wilk, Wilcoxon e teste t 
pareado, considerando diferenças significativas se p < 
0,05.  

 

RESULTADOS 

A introdução do biscoito contendo CPSL evidenciou 
um aumento na concentração de osteocalcina no 
sangue do grupo amostral, sugerindo que o CPS 
promoveu formação óssea (p<0,05). Porém não foi 
verificado diminuição significativa na reabsorção 
óssea (p>0,05). O aumento na concentração de 
osteocalcina foi verificado em treze (86,7%) das 
quinze mulheres e queda na excreção urinária de NTX 
foi encontrada em dez (66,7%) participantes do 
estudo. Não foi encontrada correlação (r=0,0933; 
p>0,05) entre NTX e osteocalcina antes do consumo 
do biscoito, mas ao final do período de estudo 



 

 

obteve-se correlação (r=0,7902; p<0,05). Isso indica 
que as mulheres que tiveram uma maior atividade na 
formação óssea também mostraram uma maior 
atividade de reabsorção óssea, após 16 dias de 
ingestão do biscoito com CPSL. A ingestão do biscoito 
enriquecido aumentou a formação óssea e não 
bloqueou a reabsorção do mesmo, mantendo o 
balanço de remodelação do osso. 

O grupo estudado encontrava-se no período entre o 
pico de massa óssea e a menopausa, onde o osso é 
considerado estável. Neste estágio, a formação e 
reabsorção estão em níveis iguais. A formação óssea 
observada, processo visualizado em período de 
rápido crescimento (infância e adolescência), sugere 
que as proteínas do soro do leite possuem 
componentes benéficos para esse estímulo. 

Um dos possíveis mecanismos do aumento da 
formação óssea pode ser devido a um componente 
presente no CPSL, importante para o crescimento dos 
ossos, o fator-1, como sendo estimulante de 
crescimento semelhante à insulina (IGF-1). No 
esqueleto, o IGF-1 atua aumentando a captura de 
aminoácidos que são incorporados em novas 
proteínas e contribuem para o crescimento do osso 
(WILEY, 2005; WILEY, 2009). Segundo Hunt, Johnson 
e Roughead (2009), o aumento no IGF-1 no sangue 
pode indicar um efeito benéfico sobre o metabolismo 
ósseo. 

O balanço do cálcio é determinado pela relação entre 
ingestão de cálcio, sua absorção e excreção. A 
ingestão dietética de cálcio tem de ser grande o 
suficiente para igualar perdas obrigatórias, evitando 
danos ao esqueleto. Perto de 20 a 30% do cálcio 
consumido na dieta é absorvido no trato 

gastrointestinal. O cálcio do leite tem uma elevada 
biodisponibilidade, similar ao carbonato de cálcio, 
que é prontamente absorvido (THEOBALD, 2005). 
Estudos mostram resultados controversos sobre a 
relação entre aumento da proteína e excreção de 
cálcio. O efeito negativo é considerado pelo aumento 
do cálcio na urina o que, consequentemente, 
aumenta a necessidade de ingestão pela dieta. 
Estudos utilizando proteína purificada ou hidrolisados 
proteicos mostram consistentemente um aumento 
de 1 mg de cálcio na urina para cada 1 g de proteína 
ingerida (RAFFERTY; HEANEY, 2008). O não aumento 
na excreção de cálcio na urina pode sugerir que o 
efeito da ingestão de proteínas sobre os níveis 
urinários de cálcio pode ser combatido pelo efeito 
hipocalciúrico do fósforo e do potássio presente nos 
laticínios. 

 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O consumo de biscoito tipo cookie enriquecido com 
concentrado proteico de soro de leite está associado 
com efeitos positivos na saúde óssea, principalmente 
na formação óssea. O biscoito também apresenta 
quantidades significativas de cálcio, potássio e zinco, 
sugerindo que a introdução do mesmo na dieta pode 
trazer benefícios a prevenção da perda de massa 
óssea. 

Por tratar-se de amostra por conveniência e não 
haver grupo controle há possibilidade de viés de 
seleção, além disso, a dieta habitual pode ter 
influenciado os resultados do presente estudo, assim, 
as interpretações devem ser realizadas com cautela. 
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INTRODUÇÃO 

O ano de 2020 está sendo marcado, mundialmente, 
pela pandemia do COVID-19. Tal quadro de gravidade 
sanitária atinge grupos mais vulneráveis como 
pessoas idosas, especialmente as que apresentam 
comorbidades, as que se encontram 
institucionalizadas e as que apresentam demências 
ou limitações cognitivas (BROWN, et al., 2020). Estas 
pessoas  podem não compreender e não manter 
ações de prevenção, o que pode facilitar o contágio. 
Além disso, alguns efeitos da pandemia nocivos a 
saúde mental como a ansiedade e os sentimentos de 
solidão parecem ser intensificados em decorrência do 
isolamento e distanciamento social (BRUINE, 2020). 
Sendo assim, por pertencerem ao grupo de risco do 
vírus, as pessoas idosas precisam de um olhar mais 
atento aos cuidados, tanto em sua saúde física 
quanto psíquica. Na perspectiva de conhecer melhor 
esta realidade e contribuir para que se possa 
fomentar ações de cuidado mais efetivas, este estudo 

buscou verificar os efeitos da pandemia do COVID-19 
na saúde mental de adultos idosos. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Realizou-se revisão sistemática da literatura científica 
a partir das recomendações do Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 
PRISMA (MOHER, LIBERATI, TETZLAFF E ALTMAN, 
2009). Como critérios de elegibilidade a este trabalho 
foram incluídos artigos que abordaram os efeitos da 
pandemia na saúde mental de pessoas idosas e que 
estavam classificados como Open Access. Após a 
leitura de todos os resumos, foram incluídos aqueles 
que traziam como público alvo os adultos idosos. 
Excluíram-se comentários, editoriais, estudos pagos, 
artigos de revisão e estudos que não se encaixavam 
na temática proposta. A busca dos estudos foi 
efetuada nas bases de dados Pubmed, PsycINFO e 
Scielo, utilizando-se como palavras-chave: “saúde 
mental e COVID-19”, “saúde mental e COVID19”, 
saúde mental e COVID 19” e seus correlatos em inglês 



 

 

“mental health and COVID-19”, “mental health and 
COVID19” e “mental health and COVID 19”. Todos os 
resumos que não forneceram informações suficientes 
para os critérios de inclusão e exclusão foram 
avaliados na íntegra, e selecionados de acordo com 
os critérios de elegibilidade. A extração de dados 
buscou sistematizar informações sobre 
características metodológicas, sintomas descritos e 
conclusões dos estudos. Foram localizados 1147 
artigos nas bases de dados. Inicialmente 415 
materiais foram excluídos por serem estudos pagos, 
informes breves, cartas ao editor, artigos de revisão e 
editoriais. Na sequência, 725 artigos foram excluídos 
por não contemplar a saúde mental da população 
idosa no enfrentamento ao COVID-19. A amostra final 
foi composta por 7 artigos.      

RESULTADOS 

Os estudos foram realizados na Espanha (n=2), 
Estados Unidos (n=1), França (n=1), Canadá (n=1), 
Suécia (n=1) e Holanda (n=1). Não foi localizada 
nenhuma produção brasileira nos termos desta 
pesquisa. As populações pesquisadas nos estudos 
variaram de um à 1501 sujeitos. Dois estudos 
apresentaram populações mistas, incluindo adultos 
de 18 a 88 anos. Em cinco artigos, a população de 
idosos apresentou idades entre 65 a 83 anos. As 
queixas relatadas pelos idosos, foram solidão (n=4), 
ansiedade (n=1), tristeza (n=1), sedentarismo (n=1), 
preocupações sociais e de saúde (n=1), insônia (n=1), 
comprometimento cognitivo (n=1) e dificuldade em 
cumprir o isolamento (n=1). 

O isolamento social foi uma forma recomendada para 
evitar o contágio do COVID-19, contudo, favoreceu o 
aumento da sensação de solidão descrita pelos 

adultos idosos. Para amenizar o impacto negativo da 
solidão, o uso de dispositivos eletrônicos mostrou-se 
um importante mecanismo em que, por meio de 
vídeo-chamadas, possibilitou o contato, ainda que 
digital, amenizando a ansiedade e os sentimentos de 
solidão e de isolamento (VAN ORDEN et al., 2020). 
Mas é importante ressaltar que nem todos os adultos 
idosos se adaptaram ao uso de dispositivos 
eletrônicos. Tal fato pôde ser observado pelo 
aumento de sedentarismo como resultado da 
resistência de alguns adultos idosos em usar 
ferramentas online para atividades físicas. 

Outros sintomas como ansiedade e tristeza também 
foram citados pelas pessoas idosas. Porém, as 
populações estudadas mostraram maior capacidade 
de resiliência, e mantiveram suas emoções mais 
reguladas, apontando uma maior capacidade 
adaptativa dos adultos idosos em relação a situações 
de enfrentamento, como no caso da pandemia 
(LOSADA-BALTAR et al., 2020). O confinamento gerou 
estresse entre todas as faixas etárias, mas como 
aponta o estudo supracitado, as perdas e mudanças 
pareceram menos intensas para os adultos idosos, 
que tiveram menores alterações em suas rotinas. 
Entretanto, foram relatados aumento da 
preocupação com questões sociais e de saúde, 
implicando em uma visão indefinida do futuro. 

Por fim, foram mencionados os problemas e 
complexidades dos quadros demenciais, em especial 
o Alzheimer em adultos idosos institucionalizados. As 
limitações físicas e cognitivas das pessoas idosas, 
observadas pelos autores, exigiram um cuidado mais 
especializado tanto dos profissionais da saúde quanto 
dos cuidadores para evitar o contágio do COVD-19 e 



 

 

minimizar o risco de agravamento da condição. Os 
profissionais que atuam junto a esses grupos 
precisam dispor de maior escuta e disponibilidade 
para a realização do cuidado já que tais pessoas 
idosas podem não atender as recomendações de 
proteção como o uso de máscaras e não evitar 
aglomerações.      

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao investigar os efeitos da pandemia do COVID-19 na 
saúde mental de pessoas idosas, é possível destacar a 
emergência de sentimentos de solidão. As 
recomendações de isolamento e distanciamento 
social parecem favorecer tal sentimento uma vez que 
impõem limitações de contato interpessoal 
presencial aos adultos idosos. Ressalta-se, nesse 
contexto, a importância do uso de tecnologias de 
informação e comunicação e seus benefícios como 
dispositivos de conexão social e familiar  dos adultos 
idosos, o que pode auxiliar a minimizar sentimentos 
de ansiedade e tristeza. Por fim, a inexistência de 
estudos brasileiros motiva o desenvolvimento de 
pesquisas pois às diferenças culturais e 
socioeconômicas podem acenar para outros 
resultados e gerar conclusões distintas. 
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INTRODUÇÃO 

Conforme a população de pessoas de 65 anos ou mais 
cresce, haverá um aumento substancial na população 
geriátrica total em todo o mundo. Essa mudança 
demográfica prevista exige uma compreensão maior, 
mais profunda e completa dos idosos e das questões 
relacionadas à idade. Independentemente de quanto 
tempo uma pessoa vive, a experiência da 
proximidade humana permanece importante e, a 
esse respeito, a sexualidade continua sendo um 
componente importante da intimidade emocional e 
física. A fim de compreender a importância da 
sexualidade e beleza para os idosos, é importante 
examinar o seu significado como parte integrante de 
sua qualidade de vida. Sexualidade é sobre 
sentimentos próprios, atrações, autocuidado, sentir-
se belo, amado, atraente. Em vista disso, o presente 
estudo busca abordar a sexualidade e a beleza como 
expressões de  senso de identidade e  autoconfiança 
das pessoas idosas.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, cujo método 
utilizado na fase de investigação é o indutivo; na fase 
de tratamento dos dados, o cartesiano, e, no 
relatório, ou seja, emprega-se o método dedutivo-
indutivo. 

RESULTADOS 

A sexualidade pode ser influenciada pela interação de 
fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, 
políticos, culturais , fatores éticos, legais, históricos, 
religiosos e espirituais. Existe uma associação muito  
próxima entre a sexualidade e a beleza para os idosos, 
quando o conhecimento pessoal é compartilhado 
entre as pessoas, sugerindo um grau de carinho, 
simpatia, aceitação e autoestima, pela sua própria 
compreensão emocional de autocuidar-se e, desta 
forma sentir-se bem. Considerar-se belo, atrativo e 
autoconfiante são percepções subjetivas. Contudo,  
podem ser vistas como demonstrações de valor, 
auto-aceitação e sinergia na aceitação do 
envelhecimetno. Assim ao expressar a sexualidade 
por meio da beleza, é uma das formas que 



 

 

possibilitam aos idosos permanecerem ativos e 
autoconfiantes. Essa compreensão pode fortalecer  
as necessidades e peculiaridades do idoso na 
promoção de uma melhor qualidade de vida. Assim 
ao expressarem a sexualidade por meio da beleza, os 
idosos podem ser descritos como mais 
autoconfiantes, ativos, sociáveis, emocionalmente 
estáveis e autossatisfeitos.   

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados revelaram que a sexualidade como 
expressão de beleza são essenciais para capturar a 
diversidade de experiências relacionadas ao 
autocuidado, ao amor próprio e autoconfiança, para 
um envelhecimento ativo e bem-sucedido, na qual 
reforçam expectativas em relação as suas atitudes, 
comportamentos,  desejos, sentimentos e, como 
cada pessoa se manifesta, se comunica, sente e se 
expressa.   

Palavras-chave: Amor-próprio. Autocuidado. Beleza. Envelhecimento. Sexualidade. 
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INTRODUÇÃO 

O fenômeno mundial do envelhecimento da 
população tem gerado um interesse crescente entre 
os pesquisadores de consumidores em compreender 
a complicada influência do envelhecimento nos 
processos mentais e no comportamento do 
consumidor.  Os idosos representam um segmento de 
mercado em expansão, pois  possuem um retrato de 
uma população crescente que é ativa, vigorosa e 
cheia de desejos e necessidades singulares. Uma 
compreensão mais rica dos idosos aumenta a 
capacidade de atender com eficácia e eficiência as 
mudanças significativas devido ao envelhecimento no 
funcionamento sensorial, afetivo e motivacional na 
tomada de decisão desses consumidores.  Frente a 
isso, o presente estudo tem por objetivo 
compreender o comportamento de consumo para 
atender às necessidades e ao bem-estar dos 
consumidores mais velhos.   

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, cujo método 
utilizado na fase de investigação é o indutivo; na fase 
de tratamento dos dados, o cartesiano, e, no 
relatório, ou seja, emprega-se o método dedutivo-
indutivo. 

RESULTADOS 

As mudanças decorrentes do envelhecimento no 
funcionamento sensorial, afeto e motivação, bem 
como os  seus efeitos relacionadas ao avanço da 
idade têm na tomada de decisão do consumidor 
implicações e capacidade de resposta  motivados pela 
atenção, estimulação, informação e benefícios de 
aquisição. À medida que as pessoas envelhecem, são 
mais detalhistas e meticulosos, com maior foco às 
informações não emocionais. Isto é,  são capazes de 
e pensar e agir usando conhecimento prévio, 
experiências passadas e bom senso para a aquisição 
de determinado produto. Envolve manter as 



 

 

emoções sob controle e decidir quando expressá-las 
e para quem. As operações desse modo são 
implícitas, intuitivas, automáticas, associativas e 
rápidas. Este sistema é baseado mais em sentimentos 
afetivose, por vezes descrito como um sistema 
associativo, na qual envolve processamento baseado 
em similaridade, estrutura temporal, saliência ou 
contiguidade. O desempenho dos adultos mais velhos 
no processo de compra busca manter a sensação de 
bem-estar positivo devido à sua escolha, e não por 
influências externas.   

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados revelaram que os consumidores mais 
velhos possuem maior sensibilidade para a tomada 
das decisões de consumo, pois confiam em sua 
capacidade de fazer escolhas e encontrar 
informações, racionalizando seu comportamento, e 
essa confiança estimula os sentimentos de 
autoeficácia, autocontrole e auto-conhecimento 
capazes de determinar suas ações ou decisões, 
gerando sentimentos satisfatórios e bem-sucedidos.

Palavras-chave: Consumidor. Consumo. Decisão. Idoso. Satisfação. 
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INTRODUÇÃO 

No último trimestre de 2019, na cidade chinesa de 
Wuhan, foi descoberto o novo coronavírus (SARS-
CoV-2), mencionado como COVID-19, e rapidamente 
o vírus ganhou proporção e tornou-se uma pandemia. 
Este fato desencadeou diferentes impactos no 
cotidiano dos indivíduos, não apenas no fator 
econômico e de saúde (LAKKIREDDY et al., 2020). Esse 
cenário adverso tem impacto significativo na vida 
cotidiana e pode acarretar diversos problemas de 
saúde mental tanto na população em geral quanto 
em situações específicas, de maior vulnerabilidade 
(ALBOTT et al., 2020; BARBOSA et al., 2020; ORNELL 
et al., 2020). Os profissionais de saúde, os quais se 
encontram na “linha de frente” para a assistência aos 
indivíduos com COVID-19, podem ter maior 
propensão para desenvolver problemas de saúde 
mental, o que pode comprometer o curso natural do 
envelhecimento. A literatura enfatiza a necessidade 
de estudos que visem ofertar suporte psicológico aos 
profissionais da enfermagem (AKSOY; KOÇAK, 2020; 
SCHECHTER et al., 2020) e a importância da utilização 
de estratégias de enfrentamento, isto é, padrões de 
comportamento que reduzem ameaças a integridade 
física e mental. Estratégias de enfrentamento operam 
em níveis intrapsíquico, interpessoal e intergrupos 
(BREAKWELL, 2015). A aceitação da representação do 
distanciamento social, por exemplo, pode contribuir 
para fortalecer ações para mitigar riscos para a saúde; 
assim como manter conexões interpessoais on-line 
pode auxiliar a diminuir sentimentos de solidão; e a 
mobilização de atividades compartilhadas em grupos 
pode proporcionar sentimentos de pertencimento.  
Isso permite o incremento de ações individuais e 
coletivas positivas, em resposta as ameaças do 
COVID-19. Considerando a importância da adesão a 

padrões de comportamento protetivos a saúde 
mental, esta revisão sistemática tem por objetivo 
verificar o que dizem os artigos sobre os mecanismos 
de coping utilizados pelos profissionais de saúde, 
diante da pandemia de COVID-19.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

A respectiva revisão sistemática seguiu as 
orientações de Uman (2011), adotou um plano 
detalhado, compreensivo e com estratégias de 
pesquisa a priori. A busca dos artigos contemplou o 
período de oito meses, de novembro/2019 a 
julho/2020. Foram utilizados os descritores 
“pandemic” OR “COVID-19” AND “coping” OR 
“resilience” AND “health professional” e os 
correspondentes em português. Os critérios de 
inclusão consistiram na busca por artigos publicados 
em revistas indexadas por pares, disponíveis na 
íntegra, em língua portuguesa e inglesa e que 
estavam classificados como open access em suas 
respectivas revistas científicas. Excluíram-se 
comentários, editoriais e artigos de revisão da 
literatura científica. O desfecho avaliado foi 
indicadores relativos ao uso de estratégias de 
enfrentamento de profissionais da saúde, diante da 
COVID-19. As bases de dados consultadas foram 
PsycINFO, PMC-NCBI, SciELO (Biblioteca Eletrônica 
Científica Online), MEDLINE, PubMEd e LITCOVID-
NCBI. Ao proceder a busca nas bases de dados foi 
realizada, primeiramente, a leitura do título e do 
resumo dos artigos encontrados para verificar se os 
mesmos tratavam do assunto pesquisado. 
Inicialmente excluíram-se os títulos duplicados. Na 
sequência foram excluídos comentários, editoriais, 
cartas ao editor e artigos de revisão de literatura. 
Após realizar essa triagem, os artigos foram lidos na 
íntegra para verificação do enquadramento ao tópico 



 

 

  

 
 

de interesse, proposto por este trabalho. A busca nas 
bases de dados resultou em 3821 publicações: PMC-
NCBI (n=3621); PsycINFO (n=151); LITCOVID-NCBI 
(n=18); SciELO (n=14); MEDLINE (n=12); PubMEd 
(n=05). A leitura do título e do resumo para 
verificação da adequação do artigo ao objetivo 
proposto resultou na exclusão de 3798 publicações e 
na seleção de 23 artigos. Após serem lidos na íntegra, 
foram selecionados 08 artigos que preencheram os 
critérios de inclusão para o estudo.  

RESULTADOS 

Dentre os oito estudos selecionados, verifica-se que 
o predomínio do método utilizado nas pesquisas é de 
cunho quantitativo, seguido pelo qualitativo. Há 
preponderância dos estudos internacionais exibindo 
um déficit de estudos e publicações brasileiras 
relacionado a respectiva temática. O tempo médio de 
experiência profissional na área de atuação variou 
consideravelmente, entre 6.5 e 19 anos. A literatura 
brasileira apresenta um déficit importante em 
publicações relacionadas com este assunto, havendo 
predominância de publicações internacionais, mas 
que também se mostram escassas. O maior número 
de publicações procede do continente asiático, uma 
vez que o início da pandemia ocorreu no respectivo 
continente, bem como o desenvolvimento de 
pesquisas e medidas de intervenções aos 
profissionais de saúde.  

Os estudos evidenciam diferentes mecanismos de 
coping desenvolvidos pelos profissionais de saúde 
que estão na linha de frente na assistência a 
indivíduos com suspeita ou com diagnóstico de 
COVID-19. Dentre estes mecanismos, os profissionais 
informaram que a disponibilidade de múltiplos 
suportes, tais como: i) hospital, família, amigos, 

pacientes e familiares de pacientes (CIPOLOTTI et al., 
2020; LIU et al., 2020); ii) diálogo com familiares  e 
amigos sobre as experiências vivenciadas pelo 
trabalho (CAI et al., 2020; DONG et al., 2020; LIU et 
al., 2020); iii) convívio com colegas de trabalho e da 
instituição (AUSTIN; GREGORY, 2020; LIU et al., 2020); 
iv) maior acesso ao uso de EPIs e a flexibilidade da 
escala de trabalho (CIPOLOTTI et al., 2020); v) 
educação continuada, diálogo (LIU et al., 2020); vi) 
adesão as medidas de segurança descritas nos 
protocolos, evitar viajar e distanciar-se de pessoas 
com resfriado, evitar pensar sobre os riscos impostos 
no local de trabalho e fazer uso de vitaminas e outros 
complementos (DONG et al., 2020); vii) manter 
pensamento positivo e um estilo de vida saudável 
(CAI et al., 2020; DONG et al., 2020; LIU et al., 2020); 
viii) realizar leituras, assistir filmes (CAI et al., 2020; 
LIU et al., 2020), repercutiram positivamente em sua 
saúde mental produzindo uma sensação de 
segurança e de não estar sozinho para desempenhar 
suas atividades. Focar em uma tarefa e minimizar a 
atenção em múltiplas tarefas foi descrito como 
benéfico para farmacêuticos, além da diminuição da 
carga horária diária de trabalho (AUSTIN; GREGORY, 
2020). No estudo de Schechter et al. (2020), 
desenvolvido em Nova Iorque, apenas uma baixa 
porcentagem de profissionais de saúde não 
utilizaram mecanismos de coping. Foram destacadas 
estratégias como atividade física, terapia, yoga, 
meditação, grupos de suporte virtual, espiritualidade. 
No estudo de Munawar e Choudhry (2020), realizado 
no Paquistão, o principal mecanismo de coping 
utilizado foi a religião. O estudo considerou o fator 
cultural como o principal mediador para esta escolha.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

 

  

 
 

 Os mecanismos de coping empregados pelos 
profissionais de saúde são diversos. O suporte de 
instituições, de  familiares, amigos, pacientes, 
intervenções a saúde mental e a espiritualidade, são 
alguns dos principais recursos que potencializam 
estratégias de enfrentamento, utilizadas pelos 
profissionais. Os resultados deste estudo acenam 
para o sofrimento dos profissionais de saúde diante 
de situações ameaçadoras e de grandes incertezas 
vividas na pandemia. Diante disso, e na tentativa de 
fortalecer os recursos emocionais de enfrentamento, 
sugere-se a criação e implementação de dispositivos 
de cuidado transdisciplinares, voltados à promoção, 
prevenção e ao fortalecimento da saúde mental. Há 
guias para sugestões de medidas de coping para 
profissionais de saúde, tais como: técnicas de 
mindfulness, meditação, intervenções em 
psicoeducação, medidas/protocolos para prevenção 
para burnout, grupos terapêuticos, técnicas para 

manejar o estresse, técnicas de respiração para 
controle de ansiedade, protocolos para prevenir 
suicídio/ideação suicida, assistência virtual, 
tratamento psiquiátrico e/ou farmacológico em casos 
severos, desenvolvido pelos profissionais. Também, 
os serviços geridos por psicólogos, psiquiatras e áreas 
correlatas poderiam contemplar grupos coletivos de 
fala on-line e atender aos efeitos da pandemia no 
âmbito das emergências de agravos emocionais, 
relacionados especialmente ao trabalho, e 
incrementar os diferentes mecanismos de coping 
possíveis de serem empregados. Por fim, o 
incremento de publicações com foco nos mecanismos 
de coping dos profissionais de saúde, podem trazer 
maior compreensão quanto aos meios de suporte 
empregados e contribuir para o desenvolvimento de 
estratégias de prevenção e intervenção das 
consequências negativas em saúde mental, 
decorrentes da pandemia de COVID-19.

  

Palavras-chave: Saúde mental. Resiliência. Ajustamento emocional. Estilos de enfrentamento. Pessoal da saúde. 
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INTRODUÇÃO 

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) 
sempre foram vistas como um problema de saúde 
típico de jovens. É comum que as pessoas considerem 
o idoso como um ser desprovido de vida sexual ativa 
e que as relações sexuais sejam privilégios apenas de 
adolescentes e adultos. O envelhecimento 
populacional, somado à maior expectativa de vida e 
aos avanços na medicina, como terapia de reposição 
hormonal e fármacos para impotência sexual, são 
alguns dos fatores que contribuem para o 
prolongamento da vida sexual nos idosos. Nesse 
contexto, a falta de orientação, a escassez de estudos 
epidemiológicos brasileiros e o "tabu" existente a 
respeito do tema torna a população idosa mais 
vulnerável à aquisição de ISTs. Além disso, é comum 
que frente à menopausa feminina e à impossibilidade 
de gestação, tanto homens quanto mulheres não 
reconheçam a necessidade do o uso do preservativo. 
Isso mostra que muitos idosos desconhecem ou 
desconsideram a função de proteção contra as ISTs 
que este método tem. A infecção por HIV, uma das 
poucas sobre as quais se tem dados no Brasil, já que 

é de notificação compulsória, teve incidência 
crescente nos últimos 10 anos na população maior de 
60 anos segundo dados do Ministério da Saúde. Dessa 
forma, é necessário que a conversa sobre atividade 
saúde sexual seja pauta na assistência ao idoso, e 
ganhe maior visibilidade nas políticas públicas de 
prevenção e promoção de saúde. Este estudo tem 
como objetivo identificar o que a literatura discute 
sobre a epidemiologia das ISTs em idosos. 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Este trabalho consiste em uma revisão narrativa da 
literatura. Foram selecionados estudos 
epidemiológicos na literatura nacional e internacional 
que discorrem sobre epidemiologia e prevalência de 
ISTs na população idosa, a partir das bases de dados 
Medline, Scielo e Lilacs. 

RESULTADOS 

Estudo transversal analítico realizado em Botucatu 
com 377 idosos identificou uma prevalência de IST de 
3,4%, sendo sífilis a infecção mais frequente, seguida 
de hepatite B e HIV. Entre as causas de baixa adesão 
ao uso de preservativo, já relatadas em outros 



 

 

  

 
 

estudos, destacam-se: a visão do casamento como 
fator protetor; a ideia de que parceira fixa dispensa 
proteção; a percepção de que, em função do 
climatério e da ausência de período fértil, o risco de 
infecção é inexistente. Ainda nesse estudo, foram 
identificados dois fatores de risco, independentes, 
associados à prevalência de ISTs, que sugerem maior 
vulnerabilidade individual: sexo feminino e história 
prévia de infecção seuxalmente transmissível. (1) 
Como diagnósticos mais frequentes em pacientes 
acima de 50 anos, estudo realizado em uma clínica de 
saúde sexual na Austrália identificou herpes genital e 
uretrite não gonocóccica inespecífica, sendo a última 
principalmente em homens. Foi apontado que 
homens têm maior risco de contrair ISTs, pelo maior 
número de parceiras sexuais. Entretanto, as mulheres 
também apresentaram alto risco, mas por diferente 
motivo: se mostraram mais propensas a prática 
sexual desprotegida. (2) Um estudo descritivo e 
quantitativo analisou as características de 113 idosos 
que procuraram o Centro de Testagem e 
Aconselhamento referência em ISTs na cidade de 
Passos, em Minas Gerais. A maior parte deles eram 
do sexo masculino, estado civil casado, com idades 
entre 60-65 anos e escolaridade de 8 a 11 anos de 
estudo. O principal motivo que os levaram a procurar 
atendimento foi exposição a situação de risco por 
relação sexual desprotegida. Verificou-se também 
que apenas 7 da amostra relataram usar preservativo 
em todas as relações sexuais, ao passo que 50 
referiram nunca ter usado. (3) O comportamento 
sexual de 1084 indivíduos acima de 60 anos foi 
avaliado em estudo realizado na Coreia. A maioria 

deles relatou usar preservativo poucas vezes ou 
nunca. Para isso, a principal justificativa dada pelos 
homens é a redução do prazer sexual e pelas 
mulheres o não reconhecimento da necessidade do 
uso. (4) A respeito da infecção por HIV/aids, estudo 
em João Pessoa avaliou o perfil epidemiológico de 
pacientes maiores de 59 anos com o diagnóstico. As 
mulheres mais acometidas tinham idade entre 59-65 
anos, ao passo que os homens tinham de 67-79 anos. 
O número de HIV/aids foi superior nos homens; com 
maior transmissão entre os heterossexuais; naqueles 
com menor grau de escolaridade e entre os solteiros 
ou viúvos, a porcentagem foi igual. Além disso, 
nenhum dos idosos pesquisados fazia uso do 
preservativo em suas relações sexuais antes de se 
infectarem. (5) 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente ao exposto, é notável que as infecções 
sexualmente transmissíveis em idosos representam 
um problema de saúde pública em expansão. O 
principal fator de vulnerabilidade é a falta de 
orientação e informação, o que faz a população idosa 
negligenciar cuidados, especialmente com a perda da 
função reprodutiva feminina. Por esse motivo, além 
de reconhecer o problema, é importante que a 
assistência ao idoso aborde a saúde sexual e a 
importância do uso do preservativo na prevenção de 
ISTs. Também, trata-se de um assunto de pouca 
visibilidade pelas políticas públicas de promoção e 
prevenção, sendo necessária maior atenção com a 
saúde sexual da população idosa. 

 

 

Palavras-chave: Infecções sexualmente transmissíveis. Saúde sexual em idosos. Educação sexual. 
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INTRODUÇÃO 

Com o aumento significativo da população com mais 
de 60 anos de idade em todo o mundo, é observado 
o crescimento de desordens e doenças 
neurodegenerativas de maneira proporcional ao 
processo do envelhecimento (Cacabelos, 2017). 
Dentre elas está a doença de Parkinson (DP) que é 
considerada uma afecção neurodegenerativa, 
progressiva, irreversível, crônica e que se caracteriza 
por sintomas motores e não motores que a torna 
altamente incapacitante (Postuma & Berg, 2016). A 
sua prevalência pode atingir 3% dos indivíduos acima 
de 65 anos de idade e ocupa o segundo lugar dentre 
as doenças neurodegenerativas mais comuns (Glizer 
& Macdonald, 2016). O comprometimento motor  na 
DP pode levar a alterações no sistema 
estomatognático que é composto pela articulação 
temporomandibular (ATM), musculatura 
mastigatória e estruturas adjacentes. Estudos tem 
mostrado uma relação significativa entre força da 

mordida e a DP, uma vez que existe déficit no 
controle e na velocidade de movimento da 
mandíbula, como também abertura de boca 
insatisfatória em indivíduos parkinsonianos (Jankovic, 
2008). Dentre os métodos terapêuticos que 
melhoram a função mastigatória e os movimentos 
mandibulares, está a terapia com a eletromiografia 
(EMG), que faz o registro e monitora a resposta da 
ativação fisiológica dos potenciais de ação das 
unidades motoras do músculo ou grupamento 
muscular, auxiliando nos estudos de várias patologias 
(Shafti et al., 2017). Na prática clínica os resultados 
adquiridos a partir do uso de dispositivos de 
biofeedbacks na função mandibular, auxiliam no 
diagnóstico e tratamento. Na literatura pesquisada 
estudos nessa área que envolvam força de mordida, 
eletromiografia e doença de Parkinson são escassos. 
Nesta perspectiva, este estudo teve o objetivo de 
comparar o registro eletromiográfico de um 
dispositivo móvel para força de mordida com sinais 



 

 

  

 
 

captados e transmitidos via bluetooh,  com um  
equipamento já consolidado no mercado em pessoas 
com doença de parkinson. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este  trabalho encontra-se  aprovado pelo  Comitê de 
Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFPE, com 
o CAAE Nº 81449417.9.0000.5208, foi desenvolvido 
entre 2016 a 2018, no Departamento de Eletrônica e 
Sistemas da UFPE em parceria com o projeto de 
extensão Pró-Parkinson: Odontologia da UFPE. 
Inicialmente, foi desenvolvido um dispositivo móvel 
eletromiográfico para registro de força de mordida e 
depois testado em pessoas com Parkinson, 
comparando com um equipamento já utilizado no 
mercado, o Miotool face da Miotec. Utilizou-se uma 
amostra de conveniência  com  44 participantes,  
tendo como critério de elegibilidade: ter doença de 
Parkinson, e com presença de dentes naturais 
posteriores ou em uso de próteses dentárias 
removíveis. Foram excluídos, pessoas com deficiência 
cognitiva, avaliada pelo Mini Exame de Estado Mental 
(MEEM) e com presença de disfunção 
temporomandibular  avaliada através do Critério de 
Diagnóstico para Pesquisa em Disfunção 
Temporomandibular (RDC/TMD). A captação dos 
sinais eletromiográficos da força de mordida foi 
obtida pelos músculos masseter e temporal anterior 
bilateralmente, utilizou-se rolete de algodão 
posicionados entre as arcadas dentárias na região dos 
molares, com o  protocolo que consistia em 
permanecer durante 10 segundos com a musculatura 
da boca relaxada, seguida de oclusão dental com 
aplicação de força durante 5 segundos, repetindo três 
vezes, com intervalos de 10 segundos para repouso 
entre as ações. Os dados foram tabulados e 
compilados através de análise descritiva e medidas de 

tendência central e dispersão. Para avaliar a 
normalidade foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk, 
para análise da média entre os equipamentos foi 
realizado o Teste-T para amostras pareadas. Para 
mensurar a concordância dos valores obtidos entre 
os aparelhos testados foi utilizado o gráfico de Bland-
Altman, e o viés de proporção foi avaliado pela 
regressão linear dos dados. O programa estatístico 
utilizado foi o SPSS 22.0, considerando P<0,05. 

RESULTADOS 

Após a aplicação dos critérios de elegibilidade, a 
amostra final foi composta por 10 indivíduos, sendo 5 
homens e 5 mulheres com média de idade de 61 (±6) 
anos. Na comparação dos valores de registro da força 
de mordida dos músculos masseter e temporal 
anterior entre os dois equipamentos, não foi 
observado diferença significativa (masseter direito 
p=0,34; temporal anterior direito p=0,98; masseter 
esquerdo p=0,22; temporal anterior esquerdo 
p=0,41). Ao avaliar a concordância entre os registros 
dos dois dispositivos pelo gráfico de Bland-Altman, 
utilizando a regressão linear verificou-se que existe 
um viés de proporção, entre os valores das diferenças 
encontrados, pois estes valores não se distribuíram 
no gráfico homogeniamente em todos os músculos 
estudados. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo verificou-se que o sistema desenvolvido 
foi captar e decodificar os sinais eletromiográficos de 
pessoas com doença de Parkinson, porém necessita 
de pequenos ajustes na frequência de corte da 
captação do sinal, mas por ser de baixo custo e de 
fácil manuseio, promete ser promissor o seu uso em 
terapias de biofeedback. 
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INTRODUÇÃO 

Os indivíduos diagnosticados com transtornos 
mentais além de apresentarem dificuldade no 
convívio social consequente a sua comorbidade, 
muitas vezes negligenciam-se quanto aos cuidados de 
higiene pessoal e alimentar. Alterações na atividade 
mental que modificam o comportamento e alteram o 
cotidiano traz o sofrimento psíquico em todas as 
esferas da vida social e familiar, e são achados 
frequentemente nos portadores dos transtornos 
mentais (LUCCHESE et al., 2014). As instituições 
terapêuticas devem utilizar instrumentos e cuidados 
para auxiliar na recuperação dos internos e sua 
viabilização na inserção a sociedade (COSTA, 2009). 
Os sujeitos que são submetidos ao tratamento para 
seus transtornos encontra-se, muitas vezes, 
desinteressados pela vida, negligenciando sua saúde 
o que ocasiona alterações significativas nos aspectos 
nutricionais (OLIVEIRA; ARAUJO, 2018). Além disso, 
deficiências mentais e cognitivas podem apresentar 
sinais e sintomas relacionados ao estado nutricional, 

com dificuldades variadas na ingesta alimentar e 
hídrica. Assim os tratamentos devem incluir ajuda na 
alimentação e no aporte hídrico uma vez que algumas 
patologias promovem diminuição da sede e da 
capacidade mastigatória ou o aumento do apetite e a 
necessidade alimentar compulsiva (MURPHY; 
HOLMES; BROOKS, 2017). O desiquilíbrio do estado 
nutricional do portador de transtorno mental, tanto 
alto quanto baixo peso corporal, pode acarretar no 
aumento da morbidade e da mortalidade devido a 
diminuição da capacidade funcional e das respostas 
aos tratamentos e ações propostas para sua 
reabilitação (JOHANSSON et al., 2017). O objetivo do 
estudo foi descrever o Índice de Massa Corporal de 
sujeitos residentes em instituição terapêutica. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal com indivíduos 
com transtornos mentais em Residenciais 
Terapêuticos Privados (RTP) registrados na Vigilância 
em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Passo 
Fundo. Este estudo faz parte do projeto “Censo 



 

 

 

   

 
 

sociodemográfico, jurídico e de saúde dos usuários-
moradores das Instituições de Longa Permanência 
Terapêutica de Passo Fundo/RS”, aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 
Passo Fundo sob parecer nº 2.092.340, todos os 
indivíduos foram preservados por meio do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido e Termo 
Compromisso de Utilização de Dados. A coleta dos 
dados foi iniciada em setembro de 2017 e concluída 
em abril de 2019. Para a coleta dos dados dos 
prontuários utilizou-se formulário padronizado e pré-
codificado. Para o estado nutricional utilizou-se o 
cálculo do Índice de Massa corporal (IMC), obtido 
através da coleta do peso e da altura dos sujeitos, em 
que o peso foi aferido através de balança digital e a 
estatura utilizou-se um estadiômetro. Os dados 
foram orgaizados em software de estatística, foram 
apresentadas as frequências absolutas e relativas 
simples. 

RESULTADOS 

Foram avaliados 172 adultos e idosos em residenciais 
terapêuticos, sendo que a maioria era solteiro 
(87,4%), do sexo masculino (58,7%), de cor de pele 
branca (70,5%), estava há um ano ou mais internado, 
e tinham entre 40 a 59 anos de idade (55,5%; n=96). 
Quanto ao estado nutricional, 1,7% (n=3) 
apresentavam baixo peso, 32,4% (n=56) peso 
adequado, 32,4% (n=56) sobrepeso e 33,5% (n=58) 
obesidade, ou seja, 65,9% apresentam algum grau de 
excesso de peso. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo permite visualizar a importância das 
equipes multidisciplinares na abordagem dos 
usuários com transtorno mentais que residem em 

instituições terapêuticas. Os resultados do estudo 
demostraram um perfil de risco aumentado para as 
doenças crônicas não transmissíveis, observando 
uma proporção significativa de 65,9% dos indivíduos 
com índice de massa corporal acima do peso 
adequada o que acarreta elevado risco de morbidade 
e mortalidade. Assim, adoção do cálculo do Índice de 
Massa Corporal serve de rastreamento, entretanto 
deve ser realizada uma avaliação mais detalhada para 
que os profissionais da nutrição possam realizar o 
manejo adequado com intuito de melhorar a 
qualidade de vida e diminuição nos riscos de 
patologias relacionadas às alterações do peso. O 
estudo apresenta relevância área do envelhecimento 
humano uma vez que o tema transtorno mental e 
alterações no peso corporal tem correlação com a 
velhice.  
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INTRODUÇÃO 

O processo de envelhecimento humano é 
multifatorial e marcado por inúmeras influências 
intrínsecas e extrínsecas que resultam em alterações 
fisiológicas e bioquímicas importantes (MARTELLI; 
NUNES, 2014). Dentre as mudanças que ocorrem, a 
perda do tecido ósseo é uma das mais importantes, 
iniciando ainda na idade adulta. Quando este declínio 
sobrepõe-se a síntese óssea, o indivíduo apresenta 
uma condição doença denominada de osteoporose 
(WIBELINGER, 2015). 

A osteoporose é considerada um importante 
problema de saúde pública. Caracteriza-se pela baixa 
densidade do tecido ósseo, com deterioração de sua 
microarquitetura, tornando os ossos mais frágeis e 
suscetíveis a fraturas. Esse desarranjo estrutural 
causa micro e macro fraturas, inicialmente, em 
regiões de osso trabecular, evolundo para o osso 
compacto. O quadro clínico da doença pode incluir 
fraturas e alterações posturais (LAMICHHANE, 2005; 

CHIANG et al., 2006), cursando, ou não, com um 
quadro doloroso secundário às complicações 
musculoesqueléticas supracitadas. 

O Método Pilates é um programa de exercícios, 
criado por Joseph Pilates. Seus benefícios incluem 
melhora da flexibilidade, aumento da força muscular 
e melhora da postura e da capacidade respiratória 
(LATEY,2002). Além de ser utilizado na prática 
esportiva, também é recomendado para a 
reabilitação de distúrbios musculoesqueléticos 
(ALTAN et al., 2009), proporcionando autonomia e 
qualidade de vida, especialmente em idosos 
(RODRIGUES et al., 2010). Desta forma, os 
pesquisadores sugerem que o método pode 
beneficiar, inclusive, indivíduos com osteoporose 
(KÜÇÜKÇAKIR; ALTAN; KORKMAZ, 2013). 

Neste sentido, o objetivo deste estudo foi revisar na 
literatura os efeitos do Método Pilates em indivíduos 
com osteoporose. 

MATERIAIS E MÉTODOS 



 

 

  

 
 

Trata-se de uma revisão de literatura, onde foram 
consultadas as bases de dados Medline (Via 
PubMed), PEDro (Physiotherapy Evidence Database), 
Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura 
Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS – via Bireme). Utilizou-se o descritor primário 
“Osteoporosis”, indexado ao Medical Subject 
Headings (MeSH), cruzado a palavra-chave “Pilates 
Method”. A busca ocorreu em agosto de 2020, sem 
restringir tempo de publicação ou idioma. 

Os critérios de inclusão foram: ensaios clínicos, 
estudos realizados com indivíduos com osteoporose 
e estudos que tivesse pelo menos um grupo que 
realizou o Método Pilates. Os critérios de exclusão 
foram: estudos com outras metodologias (tais como, 
observacionais, revisões, editoriais, casos clínicos, 
experimentais em modelo animal, etc.), amostra com 
osteopenia, amostra com doença óssea maligna e 
estudos com intervenções medicamentosa ou 
nutricional. 

Inicialmente foram encontrados 21 artigos (Medline 
= 14; SciELO = 1; PEDro = 4; LILACS = 2), dos quais 
cinco foram excluídos por duplicidade. Após, 16 
artigos tiveram seus títulos e resumos lidos e 
analisados, sendo que, destes, 13 não preencheram 
os critérios de seleção (04 artigos apresentavam fuga 
do tema; 03 artigos a amostra não apresentavam 
diagnóstico de osteoporose; 03 artigos não abordava 
o Método Pilates; 02 artigos apresentavam outra 
metodologia; e 1 artigo abordava intervenção 
farmacológica). Por fim, 03 artigos foram lidos na 
íntegra, todos contemplaram as exigências dos 
critérios de seleção e foram incluídos nesta revisão, 
permitindo a fundamentação teórica deste estudo. 

A qualidade metodológica dos estudos foi avaliada 
por meio da Escala PEDro, específica para estudos de 
ensaio clínico randomizado da área da fisioterapia. 
Esta é composta por 11 critérios (sendo que o 
primeiro é desconsiderado para a pontuação), que 
somam um escore final que varia de 0 a 10 pontos, 
sendo que quanto maior a pontuação melhor é a 
qualidade. 

RESULTADOS 

Ao todo, foram analisados os dados de 141 sujeitos (o 
tamanho amostral variou entre 40 e 60 
participantes), com média de idade de 55,95±9,22 a 
61±7,55 anos. Todos indivíduos eram do sexo 
feminino (100%). Em todos os estudos foi realizado 
um programa de Método Pilates na modalidade solo 
com auxílio de acessórios comparado a um grupo 
controle que incluiu abordagens como a intervenção 
mínima (ANGIN; ERDEN; CAN, 2015), exercícios 
domiciliares (KÜÇÜKÇAKIR; ALTAN; KORKMAZ, 2013) 
e manutenção das atividades diárias (OKSUZ; UNAL, 
2017). Os resultados demonstraram que a 
intervenção por meio do Método Pilates foi eficaz 
para redução do quadro doloroso, melhora do 
desempenho físico e melhora da qualidade de vida 
em todos os estudos (ANGIN; ERDEN; CAN, 2015; 
KÜÇÜKÇAKIR; ALTAN; KORKMAZ, 2013; OKSUZ; 
UNAL, 2017), além de melhorar a densidade mineral 
óssea dos indivíduos com osteoporose (ANGIN; 
ERDEN; CAN, 2015). Ainda, um dos estudos 
demonstrou superioridade do Método Pilates em 
relação ao grupo controle (KÜÇÜKÇAKIR; ALTAN; 
KORKMAZ, 2013) em todos os desfechos analisados.  

De acordo com a qualidade metodológica, 
mensurada por meio da escala PEDro, um estudo 
obteve 06 pontos (ANGIN; ERDEN; CAN, 2015), um 



 

 

  

 
 

estudo obteve 05 pontos (KÜÇÜKÇAKIR; ALTAN; 
KORKMAZ, 2013) e um estudo obteve 04 pontos 
(OKSUZ; UNAL, 2017). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Método Pilates é benéfico para o tratamento de 
indivíduos com osteoporose, produzindo aumento da 
densidade mineral óssea, diminuição do quadro 

doloroso, melhora do desempenho físico e da 
qualidade de vida.  

Todavia, tais constatações devem ser inferidas com 
cautela, pois os estudos apresentaram qualidade 
metodológica baixa à satisfatória. Assim, sugere-se a 
realização de novas pesquisas com delineamentos 
mais detalhados e rigorosos.

 

Palavras-chave: Osteoporose. Técnicas de Exercício e de Movimento. Método Pilates. Fisioterapia. Envelhecimeto 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, desde a declaração de pandemia de Covid-
19 pela Organização Mundial da Saúde, estados e 
municípios, começaram a estabelecer, ainda que com 
algumas diferenças, políticas e estratégias de 
distanciamento social (MORAIS, 2020). Embora 
grandes empresas como a In Loco e o Google tenham 
unido forças por meio da tecnologia de dados de 
localização para verificar a adesão ao distanciamento 
social no Brasil, estas não conseguem caracterizar 
subgrupos de uma população (BARROS et al., 2020). 
Neste cenário, este estudo teve como objetivo 
verificar se as práticas de distanciamento social em 
tempo de pandemia por Covid-19 relacionam aos 
aspectos sociodemográficos. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizado estudo observacional de cunho 
transversal representativo da população urbana do 
município de Bom Jesus/RS. Uma amostra de 240 
pessoas foi analisada. A seleção da unidades foi 
realizada por meio da técnica de amostragem por 
conglomerado, Foi aplicado um questionário 

contendo perguntas sobre o perfil sociodemográfico 
e comportamento quanto ao distanciamento social. 
Os dados foram submetidos para análises descritivas 
por subgrupos. Os dados foram comparados por 
testes qui-quadrado. O desfecho foi estimar a 
prevalência populacional de Covid-19.  

RESULTADOS 

Quanto ao grau de distanciamento social, 21,2% dos 
entrevistados relataram adoção total às medidas de 
isolamento propostas pelo governo do Estado; 68,2% 
indicaram praticar moderadamente o distanciamento 
social; os demais entrevistados relataram adotar de 
forma leve ou não terem realizado nenhum tipo 
distanciamento social. O grupo que relatou menos 
distanciamento social foi o grupo com idade igual ou 
inferior a 59 anos onde apenas 41,2% dos indivíduos 
adotaram a prática do isolamento social, enquanto 
mais de 58,8% dos entrevistados do grupo com idade 
igual a superior a 60 anos relataram estar 
praticamente isolados ou fazendo bastante 
distanciamento. Mulheres relataram fazer mais 
distanciamento que os homens, e os grupos de com 
escolaridade inferior a oito anos completos foram os 



 

 

  

 
 

que relataram sair diariamente para atividades 
regulares com mais frequência. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O grupo dos idosos, bem como das mulheres estão 
mais protegidos pelo distanciamento social, mas há 

grupos ainda bastante expostos com baixíssima 
adesão as medidas de isolamento social, o que pode 
ser um limitador importante no controle da 
progressão da epidemia de Covid-19. 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, a grande maioria dos pacientes diabéticos 
são idosos. A Pesquisa Nacional de Saúde realizada 
em 2013, estimou que 14,5% dos idosos na faixa 
etária entre 60 e 64 anos foram diagnosticados com 
diabetes mellitus tipo 2. Já para aqueles que possuem 
idades entre 65 e 74 anos o percentual foi de 19,9%. 
No entanto, adultos jovens, entre 30 e 59 anos, 
exibiram uma porcentagem de apenas 5%. Nesse 
sentido, é possível inferir que há uma relação direta 
entre envelhecimento e diabetes mellitus tipo 2. Este 
fato está relacionado com os processos 
característicos do envelhecimento, que incluem 
alterações no metabolismo da glicose, como 
deficiência na secreção da insulina e resistência na 
ação da insulina. Além disso, a grande prevalência de 
diabetes mellitus tipo 2 em idosos também está 
relacionada com as comorbidades que acompanham 

a idade, a ingestão de uma grande quantidade de 
medicamentos que podem alterar o metabolismo 
glicídico, o sedentarismo que acentua com a idade, 
sarcopenia e obesidade visceral. A escolha da terapia 
adequada para tratar idosos com essa doença deve 
levar em consideração a melhoria da qualidade de 
vida e as possíveis interações medicamentosas com 
fármacos já usados por esses pacientes para tratar 
outras comorbidades. Portanto, o uso de plantas 
como a Paullinia cupana (guaraná), cujo estudos 
científicos já demonstraram propriedades bioativas 
na saúde humana, sendo que a suplementação com 
essa planta parece agir farmacologicamente sobre a 
modulação dos metabolismos energético, oxidativo-
vascular, lipídico-glicêmicos, plaquetário, entre 
outros, pode ser positiva no tratamento destes 
pacientes. Tantos efeitos benéficos provavelmente 
sejam devidos a sua matriz química rica em 
compostos como metilxantinas, teobromina, 



 

 

  

 
 

teofilina, catequina, epicatequina e epigalocatequina 
galato. Diante desse contexto, é relevante a hipótese 
de se avaliar in vitro o efeito do guaraná na 
viabilidade e proliferação celular de células 
sanguíneas expostas a altos níveis de glicose. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O pó de guaraná foi fornecido pela EMBRAPA, 
localizada na cidade de Maués, Amazonas. O extrato 
hidroalcoólico foi preparado conforme descrito em 
Bittencourt et al (2013). Inicialmente, foi coletado 
sangue de 20 indivíduos jovens e saudáveis que 
permaneceram em jejum por 8 horas, as Células 
Mononucleares do Sangue Periférico (CMSP) foram 
isoladas com Ficoll-Histopaque, e cultivadas em meio 
RPMI 1640, por 72h a 37°C sendo tratadas com 
guaraná (1mg/mL, 5mg/mL e 10mg/mL) e glicose 
(15mg/mL) ou ambos. O grupo controle não recebeu 
nenhum tratamento. Foi realizado o teste MTT para 
avaliação da proliferação celular e PicoGreen para 
avaliação da viabilidade celular. O projeto foi 
aprovada pelo comitê de ética em pesquisa da 
Universidade Federal de Santa Maria. 

RESULTADOS 

O guaraná foi capaz de aumentar a proliferação 
celular, especialmente na concentração de 10mg/mL, 
onde o aumento foi de cerca de 50%, tanto em células 
tratadas quanto não tratadas com glicose. A adição 
de glicose, na concentração de 15mg/mL, não foi 

capaz de modular de forma estatisticamente 
significante a proliferação celular após 72 horas de 
incubação. O extrato também aumentou a 
proliferação celular nas células tratadas com alto 
nível de glicose, indicando que sua ação não é 
alterada na presença desse monossacarídeo. 
Ademais, o extrato de guaraná possuiu efeito 
citoprotetor em todas as concentrações testadas (1, 
5 e 10 mg/mL). As células expostas a um alto nível de 
glicose (15mg/mL) também apresentaram reduções 
significativas nos níveis de dsDNA em todas as 
concentrações de extrato de guaraná. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos indicam que o extrato de 
guaraná possui efeito benéfico nas células, 
aumentando a proliferação celular e diminuindo os 
níveis de dsDNA no meio extracelular. Esses dados 
corroboram com outros estudos que demonstraram 
que o guaraná atua como antioxidante. O extrato 
apresentou atividade positiva estatisticamente 
relevante mesmo quando combinado com um nível 
alto de glicose indicando a possibilidade de seu uso 
para melhorar o funcionamento do organismo de 
idosos acometidos por diabetes mellitus tipo 2. Dessa 
forma, esse estudo apontou a possibilidade de utilizar 
extrato de guaraná para tratar a diabetes tipo 2 e 
melhorar a qualidade de vida de pacientes idosos. 

 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus Tipo 2. Paullinia. Idoso. Saúde do Idoso. 

REFERÊNCIAS 

GÓMEZ-HUELGAS, R. et al. Tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en el paciente anciano. Revista Española de 
Geriatría y Gerontología, Madrid, v. 53, n. 2, p. 89-99, mar./abr. 2018. DOI. 10.1016/j.regg.2017.12.003. Disponível 
em: <https://doi.org/10.1016/j.regg.2017.12.003>. Acesso em: 07 set. 2020. 



 

 

  

 
 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Diagnóstico médico de diabetes, segundo os grupos de idade - 
Brasil - 2013. In: Pesquisa Nacional de Saúde 2013 - Percepção do Estado de Saúde, Estilos de Vida e Doenças 
Crônicas. Rio de Janeiro: IBGE, 2014. Disponível em: <https://bit.ly/2R7gVl6>. Acesso em: 06 ago. 2020. 

MENEILLY, G. S. Diabetes in the Elderly. The Medical Clinics of North America, Philadelphia, v.90, n. 5, p. 909-923, 
set. 2006. DOI. 10.1016/j.mcna.2006.05.011. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.mcna.2006.05.011>. 
Acesso em: 06 set. 2020. 

ROSENSTOCK, J. Management of Type 2 Diabetes Mellitus in the Elderly: Special Considerations. Drugs & Aging, 
New Zealand, v. 18, p. 31-44, ago. 2001. DOI. 0.2165/00002512-200118010-00003. Disponível em: 
<https://bit.ly/35sonQf>. Acesso em: 07 de set. 2020. 

SANTANA, A. L; MACEDO, G. A. Effects of hydroalcoholic and enzyme-assisted extraction processes on the recovery 
of catechins and methylxanthines from crude and waste seeds of guarana (Paullinia cupana). Food Chemistry, 
England, v. 281, p. 222-230, mai. 2019. DOI. 10.1016/j.foodchem.2018.12.091. Disponível em: 
<https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.12.091>. Acesso em: 07 de set. 2020. 

AGRADECIMENTOS 

Capes, CNPq e FAPEAM. 



 

 

  

 
 

ÁREA TEMÁTICA 
2 Saúde, Trabalho e Sociedade 

O TRANSTORNO DO CICLO SONO-VIGÍLIA E A SAÚDE DO TRABALHADOR: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE 
LITERATURA 

Karina Garbin1, Cleide Fátima Moretto2 

1 Fisioterapeuta. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano (PPGEH), Universidade de Passo 
Fundo (UPF), Bolsista PROSUC/CAPES, <kaahh.garbin@gmail.com> 

2 Economista. Doutora em Teoria Econômica; Docente do Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano (PPGEH), 
Universidade de Passo Fundo (UPF), <moretto@upf.br>  

 

INTRODUÇÃO 

O ciclo vigília-sono (CVS) é um dos principais ritmos 
circadianos e sua sincronização se dá por meio da 
sincronização ambiental com o fenômeno claro-
escuro, um ciclo de aproximadamente 24 horas, 
sendo mais ou menos 8 horas de sono e 16 horas de 
vigília. Este ritmo sofre influência direta de vários 
fatores, dentre eles a dieta, o processo de 
envelhecimento, a luz externa, a inatividade física e 
manter a sincronia normal do ritmo circadiano 
proporciona melhoria no estado de saúde (ZHANG; 
LIANG; CHEN, 2020). A interrupção do ritmo 
circadiano e, consequentemente, o transtorno do 
ciclo vigília-sono, resulta em alterações em nível 
metabólico, o que acarreta no aumento do estresse 
oxidativo celular (GOWDA; SUKUMAR; GOWDA, 
2019). O trabalho noturno, em turnos e as longas 
jornadas de trabalho causam alterações no relógio 
biológico natural do trabalhador, que ampliam o risco 
de desenvolvimento de problemas de saúde como 
ansiedade, diminuição da função imunológica, 
sintomas estomacais e intestinais, acidentes de 
trabalho, privação de sono, aumento no consumo de 
álcool, doenças cardiovasculares e neurológicas, 

doenças de ordem musculoesqueléticas, 
hipertensão, dislipidemia, disglicemia, obesidade, 
síndrome metabólica, câncer, entre outros (AZMI et 
al., 2020; LUNDE et al., 2020, ZHANG; LIANG; CHEN, 
2020). As desordens do ciclo vigília-sono, somadas à 
privação de sono, causam queda na produtividade 
laboral, sonolência excessiva, déficits de atenção e 
memória, menor segurança e bem-estar pessoal, no 
curto e no médio prazos, e comorbidades mais graves 
como epilepsia, dor crônica, doenças 
neurodegenerativas e demências, no longo prazo 
(BARONE; CHOKROVERTY, 2017). Nesses termos, o 
estudo tem como objetivo analisar a relação entre o 
ciclo vigília-sono no contexto do ritmo circadiano e 
suas repercussões na saúde do trabalhador. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, que 
consiste em possibilitar a síntese e a análise do 
conhecimento já produzido acerca do tema proposto 
para investigação. Para isso foram seguidas seis 
etapas: definição da questão de pesquisa, 
estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão 
com a busca na literatura, definição das informações 



 

 

  

 
 

a serem extraídas dos estudos, avaliação dos estudos 
incluídos, interpretação dos resultados e síntese dos 
dados. A questão norteadora foi: “Como o ciclo 
vigília-sono no contexto do ritmo circadiano 
repercute na saúde do trabalhador?” Após foram 
estabelecidos os descritores de busca, bem como os 
critérios de inclusão e exclusão para recrutamento. 
Os descritores utilizados para a busca foram 
transtornos do ciclo sono-vigília OR ritmo circadiano 
AND trabalhador AND saúde do trabalhador, sleep-
wake cycle disorders OR sleep-wake cycle disorders 
OR circadian rhythm AND worker AND occupational 
health, e, transtornos del ciclo sueño-vigilia OR 
transtornos del ciclo sueño-vigilia OR ritmo circadiano 
AND trabajador AND salud laboral, no período de 
2009 a 2019, nas bases Biblioteca Virtual em Saúde- 
BVS (Bireme), Medline/Pubmed, Scopus e Redalyc, de 
livre acesso e que respondessem à pergunta 
norteadora. Foram excluídas todas as revisões 
sistemáticas, estudos que não respondessem à 
pergunta norteadora e/ou pagos. A primeira busca 
teve um retorno de 378 artigos, os quais, após leitura 
do título e resumo, permitiu a seleção de 104 artigos. 
Por fim, foram recrutados 17 artigos para a análise. 

RESULTADOS 

Foram recrutados estudos que apresentam pesquisas 
desenvolvidas no Brasil, Estados Unidos, Canadá e 
outros países. A maior parte deles trata sobre os 
efeitos da quebra do ritmo circadiano biológico sobre 
o sono, seguidos pelas doenças cardiometabólicas e a 
qualidade de vida em trabalhadores por turnos 
associados ao cronótipo predominante. Em menor 
número associam o risco de câncer ao trabalho em 
turno e os efeitos da quebra do ritmo circadiano 
sobre a secreção de hormônios como cortisol, 
serotonina e melatonina. Da leitura em profundidade 

emergiram três categorias de análise: a interrupção 
do ritmo circadiano e suas consequências, a secreção 
hormonal e seus efeitos sobre o ritmo circadiano e 
risco de câncer associado ao trabalho por turnos. Na 
primeira categoria, identificou-se que diversas são as 
implicações e relações de doenças cardiovasculares, 
obesidade, diabetes e síndromes metabólicas 
associadas ao trabalho em turno e noturno. O 
trabalho por turnos e noturno estiveram associados à 
elevação do risco de infarto agudo do miocárdio, 
doenças coronarianas, eventos cerebrovasculares e 
aumento de pressão arterial. O trabalho por turnos 
demonstrou efeitos maléficos sobre o sono, a 
qualidade do sono, sonolência, menor produtividade 
e risco de acidentes. O trabalho noturno demonstrou 
prevalências de síndrome metabólica e associação 
entre menor tempo de sono em dias úteis e não-
úteis, maior ingestão de café, ser fumante e não 
praticar atividades físicas. Na categoria secreção 
hormonal e seus efeitos sobre o ritmo circadiano, foi 
possível identificar que os trabalhadores em turnos e 
noturnos sofrem privação do sono e exposição à luz 
durante a noite, levando à redução dos níveis de 
melatonina, além de que o estresse ocupacional 
provoca um polimorfismo no gene 5-HTR2A, o qual 
modula as respostas do eixo hipotálamo-hipófise-
adrenal. Por fim, em relação às análises do risco de 
câncer associado ao trabalho por turno identificou-se 
que a interrupção circadiana nestes trabalhadores 
está associada ao aumento de estresse oxidativo, 
queda no reparo do DNA, prejuízos na função 
imunológica bem como distúrbios gastrointestinais, 
metabólicos e neuroendócrino. Estes desequilíbrios 
fisiológicos e biológicos associam-se ao aumento das 
chances de desenvolver doenças crônicas, bem como 
o câncer. O trabalho em turnos rotativos esteve 



 

 

  

 
 

associado ao aumento do risco de câncer de cólon e 
retal na população estudada. Os mecanismos de 
perturbações do ritmo circadiano e do sono, 
juntamente com mudanças do estilo de vida, podem 
gerar efeitos oncogênicos nos trabalhadores por 
turnos. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A revisão de literatura permite identificar, por meio 
da análise dos estudos empíricos, em nível 
internacional, que a interrupção do ritmo circadiano, 
juntamente com a desregulação do relógio biológico 
e privação do sono causados pelo trabalho em turnos 
ou noturno estão diretamente associados a distúrbios 
do sono, doenças cardiovasculares, síndromes 
metabólicas e, mais recentemente, ao câncer. Foi 

possível verificar, ainda, que há espaço para a 
realização de estudos mais abrangentes e amplos que 
corroborem experimentalmente as correlações 
apresentadas, sobretudo no que diz respeito aos 
efeitos oncogênicos. É inegável, todavia, que a 
quebra no ritmo do ciclo vigília-sono constitui-se em 
um problema de saúde pública, na medida em que 
repercute na saúde dos trabalhadores ao longo do 
ciclo de vida. Medidas preventivas e compensatórias 
para esses efeitos nocivos à saúde, em trabalhadores 
ativos, são fundamentais para amenizar as 
consequentes comorbidades instaladas no longo 
prazo. 
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INTRODUÇÃO 

A pandemia do novo coronavírus é uma das maiores 
emergências enfrentadas pela saúde pública das 
últimas décadas. Em função das medidas tomadas  
para a prevenção, presume-se que não deve-se 
apenas focar em preocupações com a saúde física das 
pessoas, mas também na saúde mental. (Schimidt, 
2020). A Terapia Cognitivo Comportamental (TCC), 
tem se mostrado eficaz em diversos tipos de 
tratamentos psicológicos (Beck, 2013). As 
intervenções  psicológicas direcionadas as cognições, 
emoções e comportamentos das pessoas pode ser 
uma estratégia útil para o enfrentamento aplicável 
para a reestruturação cognitiva das pessoas 
vulneráveis a pandemia. O objetivo deste estudo é 
revisar o que diz a literatura científica sobre o uso e 
os benefícios das intervenções baseadas na TCC 
voltadas a saúde mental diante da pandemia COVID 
19.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para tanto, foi realizada uma revisão sistemática, 
conduzida conforme a metodologia Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses (PRISMA). Foram pesquisadas as bases de 

dados: PsycINFO= 6 resultados, Pubmed= 0 
resultados, Scientific Eletronic Library Online (Scielo)= 
0 resultados, Pepsic= 0 resultados e Medline= 0 
resultados. Os descritores utilizados foram: cognitive, 
behavioral, pandemic e covid-19. Os artigos foram 
elegidos para o estudo, de acordo com critérios de 
inclusão e exclusão definidos previamente. Foram 
considerados artigos empíricos, publicados em 
periódicos, com objetivos focados nas variáveis  
pandemia COVID-19 e Terapia Cognitivo 
Comportamental. As buscas foram efetuadas no mês 
de agosto de 2020.  

RESULTADOS 

No total, foram localizados seis artigos de acordo com 
os descritores utilizados. Os seis artigos encontrados 
foram lidos integralmente para verificar se os 
mesmos se enquadravam nos objetivos da pesquisa. 
Sendo assim, três artigos foram excluídos pelo fato de 
a TCC não se configurar como uma das variáveis 
investigadas nas pesquisas. Dentre os principais 
resultados referentes aos seis artigos encontrados 
inicialmente, percebe-se que 50% destes focalizam 
seus estudos na telepiscoterapia em tempos de 
pandemia e isolamento social, com diferentes 



 

 

  

 
 

públicos, desde pacientes adultos com transtornos 
psiquiátricos até crianças que sofrem de estresse pós 
traumático. Após o descarte de três pesquisas, 
apenas três foram consideradas elegíveis para este 
estudo. Todas a pesquisas foram publicadas fora do 
Brasil e nenhuma amostra encontrada é brasileira. A 
publicações ocorreram nos meses de junho, julho e 
agosto de 2020. Com relação ao idioma, todos os 
estudos foram publicados na língua inglesa. O 
primeiro estudo incluído, tinha como objetivo 
compreender a carga de saúde mental do COVID-19 
no Reino Unido. Os principais achados indicam que a 
TCC com componentes de atenção plena é eficaz nos 
processos de reestruturação cognitiva dos indivíduos. 
Um segundo estudo elegível, buscou realizar 
adaptações eficazes para promover a resiliência aos 
estressores e o isolamento social em um grupo de 
mulheres adolescentes diagnosticadas com 
transtorno obsessivo compulsivo, submetidas a 
psicoterapia com abordagem cognitivo 
comportamental, durante a pandemia COVID-19. 
Outra pesquisa, visou realizar um comparativo 
relacionado a  qualidade da aliança de trabalho 
estabelecida no tratamento cognitivo  
comportamental, visando compreender as diferenças 
da terapia administrada por telepsicoterapia ou face 
a face em pacientes que sofrem de transtorno de 
ansiedade generalizada (TAG). Neste estudo, a 
telepsicoterapia não interferiu no estabelecimento 
da aliança de trabalho ao longo do tratamento para o 
TAG. Pelo contrário, os pacientes mostraram uma 
aliança de trabalho mais forte na telepsicoterapia 
realizada em videoconferência do que na 
psicoterapia convencional.   

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste estudo é revisar o que diz a literatura 
científica sobre o uso e os benefícios das intervenções 
baseadas na TCC voltadas a saúde mental diante da 
pandemia COVID 19. Apesar de a situação pandêmica 
mundial ser recente e poucos estudos terem sido 
encontrados, percebeu-se uma preocupação com 
relação a saúde mental da população e a realização 
de estudos que visem validar a telepsicoterapia para 
diferentes públicos, demandas e idades, utilizando-se 
das práticas e técnicas da TCC.  Os resultados abrem 
horizontes para novas pesquisas que possam vir a 
fundamentar empírica e teoricamente a eficácia da 
TCC em público vulnerável a COVID-19. Considerando 
que as buscas de artigos foram efetuadas no mês de 
agosto de 2020, novos estudos poderão agregar 
novos conhecimentos e trazer incremento aos já 
existentes. O fato de as buscas terem sido efetuadas 
com apenas com descritores em inglês, pode 
representar uma limitação. Os resultados podem ser 
ampliados caso o descritor seja pesquisado também 
em outros idiomas. Novas pesquisas que ampliassem 
estes descritores de busca seriam muito adequadas 
para a ampliação dos achados. ´ 
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INTRODUÇÃO 

A unidade de terapia intensiva (UTI) é o local de 
referência para prestar cuidados decisivos, 
particularizados e ininterruptos, para tanto, deve 
contar com uma equipe multiprofissional (MARQUES 
e SOUZA, 2010).  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE (2018), o Brasil alcançou a marca 
dos 30,2 milhões de idosos em 2017; e o aumento 
dessa população traz a necessidade medidas sociais e 
de saúde pública (IBGE, 2019). 

Um dos profissionais, que compõem a equipe 
multidisciplinar que atende o idoso internado em UTI, 
é o terapia ocupacional (TO), onde este profissional 
objetiva favorecer e maximizar a funcionalidade nas 
atividades de vida diária (AVD) e instrumentais de 
vida diária (AIVD), para assim beneficiar a qualidade 
de vida e ganho/retorno a funcionalidade. 

O terapeuta ocupacional, faz uso de diferentes 
recursos terapêuticos para maximizar a 
funcionalidade, e dentre esses se encontra a 
tecnologia assistiva (TA) (MATHEWS e TIPTON-
BURTON, 2005).  

A TA são todos os recursos e serviços que possam 
proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de 

pessoas com deficiência e consequentemente 
promover vida independente e inclusiva. A TA 
apresenta algumas categorias, da qual existe a 
comunicação aumentada e alternativa (CAA), que são 
recursos, eletrônicos ou não, que permitem a 
comunicação expressiva e receptiva das pessoas sem 
a fala ou com limitações da mesma, através da 
utilização de pranchas, celulares, tablets e 
computadores, através de símbolos PCS ou Bliss ou 
vocalizadores e softwares dedicados para este fim 
(SARTORETTO e BERSH, 2018). 

Diante da importância da validação dos desejos e 
favorecer a comunicação/interação do paciente 
internado em UTI com equipe multidisciplinar e 
familiares, para alcançar qualidade de vida e 
humanização neste ambiente, este relato de 
experiência tem como objetivo descrever a atuação 
da TO com idoso traqueostomizado grave e o uso da 
CAA.      

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um relato de experiência do serviço de TO 
em uma UTI de um hospital particular terciário (alta 
complexidade), localizado no Estado de São Paulo/SP. 
Este hospital tem em seu perfil epidemiológico o 
atendimento de idosos frágeis, onde especificamente 



 

 

  

 
 

nas UTI acontecem procedimentos invasivos, como a 
traqueostomia rotineiramente, que consiste na 
abertura de um orifício na traqueia e na colocação de 
uma cânula para a passagem de ar, gerando assim a 
impossibilidade, momentânea ou definitiva, da 
habilidade de comunicação verbal.  

Foram realizados avaliação, atendimentos e 
reavaliação de um paciente idoso frágil, 
traqueostomizado, por 02 meses no ano de 2018; as 
sessões ocorreram 3 vezes/semana, com duração 
média de 45 minutos.  

No primeiro encontro, realizaram-se levantamento 
clínico, avaliações funcionais, levantamentos da rede 
de suporte do paciente e participações em reuniões 
multidisciplinares semanais com a equipe de saúde, 
para assim chegar a conclusão que o uso de 
tecnologia assistiva ao idoso fragil acompanhado, 
seria um excelente recurso terapêutico.  

Foram utilizados os seguintes instrumentos e testes 
para avaliação e reavaliação: 

-> Smartphone, tipo ASUS 3. 

-> Tablet LG V400. 

-> Escala de Medida Internacional da Funcionalidade 
(MIF).  

-> Escala de Lawton e Brody de AIVD.  

-> Miniexame do estado mental (MEEM) de forma 
adaptada (com uso de imagens).  

-> Escala de Glasgow. 

-> Escala de RASS (Richmond Agitation-Sedation 
Scale). 

-> Escala analógica de dor – EVA.  

RESULTADOS 

Por meio das atividades propostas e recursos 
utilizados, foram observados benefícios na retomada 
da função dos membros superiores, favorecimento e 
facilitação da comunicação e proporcionou validação 
dos desejos e interesses do paciente.  

O uso de recursos de tecnologia para comunicação 
aumentada e alternativa (CAA), através do uso de 
celular (smartphone) e tablet, auxiliou nos treinos 
cognitivos - atenção, comunicação e planejamento, 
onde pelo processo de internação, o idoso 
mencionou não se sentir parte integrante do espaço 
hospitalar, perdendo assim sua individualidade, 
sendo plausível concluir que, após a intervenção, o 
paciente retomou boa parte de sua autonomia, pois 
o recurso de CAA tornou-se um facilitador na 
socialização e na criação de vínculo entre paciente-
terapeuta e paciente-equipe multidisciplinar.  

Os aspectos cognitivos mostram melhora na atenção 
de curta e longa duração e concentração, sendo que 
o MEEM inicial foi 7 e, ao final, 22. Onde em relação 
à funcionalidade, os valores iniciais de medida da 
independência funcional (MIF) foram de 29 e finais 
51, demonstrando que o uso da tecnologia, para 
reabilitar e avaliar a funcionalidade e cognição do 
idoso, foi de suma importância. 

Em relação às AIVD, avaliada pela escala de Lawton e 
Brody, inicialmente 0 e, ao final, 3 (melhora nos 
aspectos uso do telefone – celular, já que o mesmo 
foi utilizado como recurso terapêutico), mostrando 
que esse recurso - smartphone é muito util para 
reabilitação e socialização do idoso. 

A CAA possibilitou acompanhar padrão de dor e 
estado de sonolência (pelo uso de drogas sedativas), 
pois o idoso permanecerá longos periodos na mesma 
posição, pela instabilidade de saúde. 



 

 

  

 
 

O uso do tablet proporcionou criação de vinculocom 
a terapeuta e processo de saúde educação, foi 
possivel o paciente sanar duvidas do prcesso de 
internação, fazendo uso dos símbolos PCS ou Bliss ou 
vocalizadores. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Conclui-se que a atuação da TO com o idoso 
traqueostomizado grave foi fundamental, pois esta 
profissão tem como objetivo resgatar e manter 

autonomia, independência e qualidade de vida e 
também promover socialização.  

Os atendimentos precocemente na UTI, minimizam-
se as chances de agravos funcionais para a retomada 
das AVD intra e extra-hospitalares, bem como o uso 
da comunicação aumentada e alternativa (CAA), 
favoreceu a comunicação entre paciente e equipe 
multidisciplinar. 
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INTRODUÇÃO 

As características morfológicas e funcionais dos rins 
senescentes, conduzem à insuficiência renal crônica 
relacionada à idade ⁴. Isso devido a atrofia tubular, 
fibrose tubulointersticial, aterosclerose renal, 
espessamento intimal e diminuição da complacência 
da vasculatura renal ⁴. Desta forma observa-se que a 
morfologia renal muda significativamente com o 
envelhecimento, juntamente com a deterioração de 
suas características funcionais. Assim, constata-se 
que o rim do idoso compartilha muitas das 
características morfológicas da doença renal crônica 
(DRC), fato que torna difícil a separação dos efeitos 
do envelhecimento 'normal' dos efeitos de uma carga 
de comorbidades. Como o rim, pode ser afetado por 
vários insultos (hipertensão, diabetes, entre outros) 
em conjunto com as mudanças dependentes da 
idade, nota-se que a polifarmácia (uso de cinco ou 
mais medicamentos por dia) é um agravo muito 
relevante ¹ em virtude da toxicidade inata de algumas 
drogas, que podem induzir a lesão renal aguda (LRA) 
por fármacos, como diuréticos, anti-inflamatórios 
(AINEs), inibidores da enzima conversora de 
angiotensina (IECA) e outros vasodilatadores ⁵. Deste 
modo, a seguinte revisão narrativa se justifica, em 

função da tendência da humanidade ao 
envelhecimento generalizado junto com uma 
expectativa de vida jamais vista, com efeito de 
acentuar a problemática em questão no futuro. O 
propósito desta revisão é ressaltar a importância de 
alertar futuras gerações médicas sobre esse 
problema, resultante do envelhecimento humano 
concomitantemente a associação de diversos 
fármacos tóxicos capazes de induzirem LRA, que tem 
como tendência a se agravar e se tornar rotineiro 
tanto a nível de atenção primária, quanto hospitalar. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata – se de uma revisão narrativa, com 
levantamento bibliográfico na base de dados United 
States National Library of Medicine (PUBMED), os 
descritores utilizados: “acute kidney injury” e 
“elderly”. Período de tempo selecionado foi de 2018 
a 2020. Foram descobertos um total de 63 artigos, 
desses 10 artigos foram eleitos, por melhor se 
adequarem ao propósito deste estudo. 

RESULTADOS 

 A LRA é uma síndrome, definida por anormalidades 
renais - na sua estrutura ou função - em um período 
menor que 90 dias. Assim, sendo caracterizada por 



 

 

  

 
 

uma disfunção renal súbita com consequente 
aumento de produtos nitrogenados, distúrbios 
hidroeletrolíticos e ácido-base ⁵. Várias condições 
predispõem um paciente a progredir com LRA, 
incluindo idade, sepse, cirurgias, comorbidades ⁵ que 
quase sempre levam a polifarmácia ¹ devido ao uso de 
múltiplas drogas com potenciais nefrotóxicos. 
Conforme demonstra relatórios experimentais a 
capacidade prejudicada para a regeneração das 
células renais, bem como aumento da apoptose com 
o envelhecimento, torna o rim senescente mais 
suscetível a desenvolver LRA, como também ser 
menos capaz de se recuperar após um evento 
prejudicial ⁴. Então, seja pela senilidade renal, seja 
pela alta prevalência de comorbidades presentes e 
intervenções médicas, como o uso de medicamentos, 
os idosos apresentam uma maior predisposição ao 
desenvolvimento de LRA ⁵. 

De acordo estudo de coorte, desenvolvido pela 
Agência Italiana de Medicamentos, sobre o número 
de fármacos utilizados por pessoas idosas: 69,1% dos 
pacientes com idade entre 75 a 84 anos utilizavam 
cinco ou mais medicamento por dia, já em pacientes 
acima de 85 anos de idade, 66,7% faziam uso de 
polifarmácia ¹. Entre os fármacos utilizados 
constantemente estão AINEs (co-prescrição), IECA ¹ e 
diuréticos. Averiguou-se um uso frequente desses 
medicamentos 3 meses antes da admissão hospitalar 
por LRA, e a exposição a mais medicamentos 
nefrotóxicos foi associada a LRA mais grave ⁵. 

A LRA é, em geral, uma das complicações que 
ocorrem durante a hospitalização, como também 
uma condição reconhecida entre a população idosa ². 
Assim sendo, observou-se que a taxa de mortalidade 
de pacientes idosos com LRA é alta e que pode ser 
maior do que em outras faixas etárias, por mais que 

essas taxas de curto prazo identificadas por 
diferentes pesquisadores possam variar. Segundo 
“Formica et al” a, incidência de LRA é 10 vezes maior 
em pacientes com mais de 65 anos do que naqueles 
com uma idade menor, com uma taxa de mortalidade 
chegando a 60% ¹. Já “Yokota et al”, demonstra que a 
maioria dos estudos de pacientes idosos de unidade 
de terapia Intensiva (UTI) com LRA indicam taxas de 
mortalidade em torno de 50% atingindo até 76,2% ⁵. 
A polifarmácia pode ser prejudicial, ainda mais em 
pacientes idosos, pois além dos eventos adversos a 
medicamentos, o fator de risco relacionado ao 
número de drogas ingeridas aumenta para um odds 
ratio (OR) justificado de 4,1 (entre 3 a 7 
medicamentos usados) a 6,4 para mais de 8 
medicamentos utilizados ¹.  Portanto, como uma das 
principais causas de LRA é a nefrotoxicidade ² e os 
medicamentos podem induzi-la por diversos 
mecanismos fisiopatológicos, sejam eles, uma maior 
exposição renal com base na via, dose e duração da 
exposição medicamentosa, efeitos imunológicas, 
toxicidade celular direta inata, exposição combinada 
a drogas nefrotóxicas; concentrações aumentadas 
dentro das células tubulares são devido aos efeitos de 
transporte e a insolubilidade de drogas e metabólitos 
na urina concomitantemente agravadas pelo 
envelhecimento humano levam à LRA ³. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto o uso de AINEs, IECA, entre outros 
medicamentos nefrotóxicos devem ser feitos com 
cuidado, a fim de prevenir LRA induzida por drogas. 
Aconselha-se a individualização do tratamento, 
sendo esse ajustado a doses conforme a taxa de 
filtração glomerular do paciente, sempre calculada 
por fórmulas (que levam em consideração idade, 
etnia, sexo e creatinina basal) e assistida pela 



 

 

  

 
 

modificação da dieta renal ⁵, sempre atento às 
características intrínsecas do paciente em questão. 
Finalmente, não há consenso na epidemiologia da 
LRA nos idosos, mas todos os estudos concordam 
sobre sua alta incidência e mortalidade. E os fatores 
de risco que tornam os idosos propensos a 
desenvolver LRA estão relacionadas à senilidade 
renal, secundária a comorbidades e, associado a 
procedimentos médicos, como a prescrição de 
medicamentos nefrotóxicos e a polifarmácia. Por 
conseguinte, reconhecendo a vulnerabilidade do 
idoso à LRA, a polifarmácia, e o diagnóstico precoce 
desta síndrome são as melhores opções para reduzir 

sua alta prevalência, complicações e mortalidade ⁵. 
Isso é de extrema importância devido adoção de 
medidas preventivas, pois com o aumento do 
envelhecimento populacional associado a fatores, 
como a polifarmácia nefrotóxica que são capazes de 
aumentarem a incidência de LRA em idosos, essa 
discussão se faz necessária para alertar futuras 
gerações médicas sobre essa problemática, que 
tende a se acentuar e tornar-se regular tanto a nível 
de atenção primária, quanto hospitalar. 
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INTRODUÇÃO 

Vértebra em borboleta é uma condição rara na 
literatura médica que resulta de uma má formação 
congênita do corpo vertebral durante a 
embriogênese. Tende a ter uma equivalência entre os 
sexos, acomete mais a região tóraco-lombar, no 
entanto a incidência na população não é bem 
definida, visto que essa condição costuma ser um 
achado incidental no exame de imagem(2). 

Diversas síndromes genéticas cursam com esse 
achado de imagem, como por exemplo, a síndrome 
de Alagille, síndrome de Jarcho-Levin, síndrome de 
Crouzon e a doença de Pfeiffer. Porém, essa condição 
pode simplesmente cursar como manifestação única, 
e nesses casos a principal sintomatologia é a dorsalgia 
em região da vértebra acometida(2). 

Considerando a raridade dessa apresentação clínica 
peculiar, esse relato de caso de vértebra em 
borboleta objetiva compreender melhor a condição e 

expor o caso diagnosticado na atenção primária de 
saúde.      

MATERIAIS E MÉTODOS 

Paciente feminina, 55 anos, branca, casada, 
doméstica vêm ao ambulatório queixando-se de 
dorsalgia. Refere que apresenta esta dor desde os 12 
anos de idade, no entanto intensificou-se nos últimos 
3 anos. Dor do tipo queimação, com irradiação para 
membros superiores, inferiores e região cervical, 
parestesia em braços, pés e região escapular 
bilateralmente. Tal sintoma é acompanhado por 
náusea, cefaleia, vertigem, dificuldade para extensão 
dos membros superiores e realização de suas 
atividades domésticas. Sem fatores de alívio, nem ao 
esquema de analgesia com Paracetamol e Codeína. 
Refere dor ao repouso e presença de rigidez matinal. 
Nega qualquer acidente ou fratura óssea. Ao exame 
físico apresenta dor a palpação da coluna vertebral, 
difusamente. 



 

 

  

 
 

Apresentando este quadro, a paciente foi 
encaminhada ao ortopedista que solicitou uma 
ressonância nuclear magnética (RNM) que foi 
laudada com alterações morfoestruturais dos corpos 
vertebrais em altura de T6 a T9 caracterizadas por 
ausência de fusão de suas metades laterais 
(“vértebras em borboleta”). Demais corpos 
vertebrais com altura e alinhamento posterior 
preservados. Discreta desidratação discal difusa. 
Discos intervertebrais sem evidência de herniações 
ou protusões significativas. Canal vertebral e forames 
de conjugação com amplitude preservada. 
Articulações interfacetárias sem alterações 
significativas. Medula espinhal dorsal com espessura 
e intensidade de sinal normais. Musculatura 
paravertebral sem anormalidades 

Ademais, considerado os riscos cirúrgicos foi optado 
por não realizar intervenção cirúrgica, e sim alteração 
dos hábitos de vida e ajuste da analgesia.  

RESULTADOS 

 O achado radiológico “vértebra em borboleta” é um 
defeito sagital no corpo vertebral causado por falha 
de fusão dos dois centros laterais de condrificação 
durante a embriogênese (1). É uma malformação 
considerada extremamente rara na literatura e seu 
nome deriva da analogia feita com as duas 
hemivértebras representadas no exame de imagem 
se assemelham com as asas de uma borboleta (1), a 
qual pode ser melhor visualizada na figura 1.  

A “vértebra em borboleta” pode estar relacionada 
com diversas síndromes genéticas, como por 
exemplo, a síndrome de Alagille, síndrome de Jarcho-
Levin, síndrome de Crouzon e a doença de Pfeiffer. No 
entanto, pode também apenas ser a causa, embora 

rara, de lombalgia exclusivamente, o qual se encaixa 
no caso da paciente supracitada.  

A verdadeira incidência, bem como todo o espectro 
de condições relacionadas, é desconhecida, pois 
muitas são detectadas apenas incidentalmente (2). 
Sabe-se que é mais comum de ocorrer em coluna 
torácica e lombar, sendo raro a nível cervical(3). A 
idade média dos pacientes diagnosticados é de 20,5 
anos, e, segundo revisão sistemática (2) a condição 
acomete com maior frequência uma única vértebra 
em 61% dos casos, sendo T1 a mais acometida, 
seguido de T7. A apresentação mais comum entre os 
casos não sindrômicos é de lombalgia, seguido de dor 
em região de transição tóraco-lombar.    

Além das síndromes já citadas que podem estar 
relacionadas, é importante sempre fazer diagnóstico 
diferencial com alguma fratura patológica ou 
tumoral. 

A fisiopatologia da “vértebra borboleta” ocorre como 
uma disfunção no desenvolvimento embriológico 
normal do corpo vertebral. Normalmente, o primeiro 
estágio do desenvolvimento da coluna vertebral é 
durante a neurulação com a formação da notocorda 
aproximadamente no sétimo dia da gastrulação (4). 
Após isso, ocorre a migração de células da 
endoderme e formação da mesoderme lateral, com 
consequente formação de 44 pares de somitos - 
blocos de tecido em ambos os lados do tubo neural 
(5). O mesoderma também é responsável pela 
formação de tecido cardíaco, pulmonar e renal - por 
isso a alta associação de anomalias vertebrais com 
distúrbios de outros sistemas orgânicos importantes, 
configurando as síndromes que podem estar 
correlacionadas (1). Na revisão sistemática as 
anormalidades associadas nos sistemas cardíaco, 



 

 

  

 
 

neurológico e geniturinário foram 30%, 27%, 23%, 
respectivamente (2). 

A geometria da “vértebra em borboleta” é variável, 
mas tem maior tendência a ser deficiente 
anteriormente no corpo vertebral, formando como se 
fosse uma cunha ao exame de imagem e cifose local. 
O arco posterior e os pedículos também podem variar 
e são muito influenciados pela assimetria das cunhas 
formadas. 

O tratamento para pacientes com sintomatologia de 
dorsalgia é apenas conservador (2).   

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo assim, a “vértebra em borboleta” é uma 
condição rara, geralmente relacionada a um achado 
incidental ao exame de imagem de um paciente não 
sindrômico, que apresenta dorsalgia ou compõe uma 
característica dentre os sinais e sintomas de uma 
síndrome. No entanto, é fundamental que, frente a 
um caso como o descrito acima, faça diagnósticos 
diferenciais de fratura patológica, alguma síndrome 
genética e o tratamento dos sintomas relacionados. 
      

 

Palavras-chave: Relato de caso. Patologia. Vértebra.  
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INTRODUÇÃO 

A melanogênese é o processo de biossíntese da 
melanina, pigmento que dá cor à pele, olhos e cabelos 
e auxilia na defesa dos efeitos nocivos das radiações 
ultravioletas (KIM et al., 2019). No entanto, a sua 
produção excessiva e descontrolada pode causar 
hiperpigmentações cutâneas, como o melasma e as 
manchas senis, importantes sinais clínicos do 
envelhecimento cutâneo (TASSINARY; GOELZER 
NETO, 2018). O aparecimento dessas manchas afeta 
diretamente a estética facial e a autoestima das 
pessoas, mostrando significativa relação com o 
desenvolvimento de sintomas depressivos 
(DESHPANDE et al., 2018). Dessa forma, controlar a 
atividade de enzimas, proteínas e genes relacionados 
a esse processo torna-se indispensável ao se formular 
dermocosméticos contra essas desordens 
pigmentares. Nesse contexto, se conheceram ao 
longo dos anos os adventos de agentes inibitórios 
consagrados, tais como arbutin, ácido kójico e 

hidroquinona. Entretanto, há desvantagens 
relacionadas a esses agentes, como instabilidade 
química, toxicidade celular, fotossensibilização, 
insolubilidade e baixas biodisponibilidade e 
resolutividade do problema (PILLAIYAR et al., 2017). 
Assim, fontes naturais de inibidores da melanogênese 
têm sido estudadas com o objetivo de produzir 
formulações dermocosméticas mais eficazes e sem 
efeitos colaterais importantes, tornando-se 
alternativas interessantes para o tratamento clínico 
das hiperpigmentações cutâneas, principalmente do 
tipo melasma e manchas senis. O objetivo deste 
trabalho é identificar na literatura agentes naturais 
com potencial de inibir o processo da melanogênese 
e avaliar as evidências que apoiem ou refutem o seu 
uso em novas formulações dermocosméticas para o 
clareamento da pele envelhecida.      

MATERIAIS E MÉTODOS 

Realizou-se uma revisão sistemática da literatura nas 
bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde Brasil 



 

 

  

 
 

(BVS) e Portal de Periódicos Capes, utilizando os 
descritores melanogenesis, tyrosinase, tyrosinase 
inhibition e natural agents e um operador lógico com 
os seguintes cruzamentos: melanogenesis AND 
‘’natural agents’’; ‘’tyrosinase inhibition’’ AND 
‘’natural agents’’ e melanogenesis AND ‘’tyrosinase 
inhibition’’. Foram incluídos todos os estudos 
disponíveis, na íntegra, que informaram trabalhos 
originais, trabalhos indexados no banco de dados da 
MEDLINE, trabalhos publicados no período de 2010 a 
2020 e trabalhos que avaliaram os agentes naturais 
na forma de extratos ou óleos. Os critérios de 
exclusão foram títulos e/ou resumos que não 
comtemplaram os descritores utilizados para a busca 
dos estudos e, estudos que avaliaram os agentes 
naturais em preparações diferentes de extratos ou 
óleos. 

RESULTADOS 

Dos 109 estudos potencialmente elegíveis 
pesquisados na Biblioteca Virtual em Saúde Brasil 
(BVS) e no Portal de Periódicos Capes e, indexados na 
MEDLINE, 70 foram excluídos por apresentarem 
títulos e/ou resumos que não contemplaram os 
descritores utilizados para a busca dos estudos e, 24 
por terem avaliado os agentes naturais em 
preparações diferentes de extratos ou óleos. Dessa 
forma, 15 estudos preencheram todos os critérios de 
inclusão para a elaboração da revisão sistemática da 
literatura. Todos os agentes naturais avaliados 
demonstraram eficácia de inibição de uma ou mais 
etapas do processo da melanogênese, no entanto, as 
espécies naturais Leathesia difformis, Morus alba, 
Orostachys japonicus, Heracleum moellendorffii, Coix 
lacryma-jobi (adlay), Inula brittanica e Gailardia 
aristata destacaram-se das demais por mostrarem-se 

como potenciais inibidoras de mais de três proteínas 
relacionadas à melanogênese, entre elas a CREB, 
MITF, TYR, TRP-1, TRP-2 e DCT, trazendo novas 
perspectivas para o desenvolvimento de formulações 
dermocosméticas de origem natural e mais eficazes 
no tratamento das hiperpigmentações cutâneas, 
especialmente do melasma e das manchas senis.      

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os agentes naturais avaliados produziram efeitos 
inibitórios significativos na síntese da melanina, na 
atividade celular da tirosinase e nas expressões das 
principais proteínas relacionadas à melanogênese de 
maneira dependente da dose, proporcionando 
efeitos similares ou superiores a padrões positivos já 
consagrados na literatura, o que apoiam as suas 
utilizações em novas formulações dermocosméticas 
para o clareamento da pele. No entanto, as espécies 
Leathesia difformis, Morus alba, Orostachys 
japonicus, Heracleum moellendorffii, Coix lacryma-
jobi (adlay), Inula brittanica e Gailardia aristata 
destacaram-se das demais por mostrarem-se como 
potenciais inibidoras de mais de três proteínas 
relacionadas à melanogênese, entre elas a CREB, 
MITF, TYR, TRP-1, TRP-2 e DCT.  A composição 
fenólica e a atividade antioxidante dos agentes 
naturais favoreceram os seus efeitos anti 
melanogênicos, o que nos leva a sugerir que a inibição 
da melanogênese pode ser obtida por substâncias 
que apresentam na sua composição flavonoides, 
polifenóis, taninos, elagitaninos, entre outros. 
Sugerimos a realização de estudos in vivo com esses 
agentes naturais, a fim de avaliar o seu perfil de 
segurança e eficácia de ação no clareamento da pele 
envelhecida. 

Palavras-chave: Melaninas. Tirosinase. Produtos Naturais.      .      . 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento da população é uma tendência 
global incontestável, sendo que os idosos com 80 
anos ou mais anos, denominados longevos, 
representam o segmento populacional que mais 
cresce. Esse aumento implicou em um novo cenário 
epidemiológico, caracterizado por múltiplas doenças 
crônicas não transmissíveis, morbidades e 
dependência funcional, responsáveis por privar o 
idoso de uma vida autônoma e saudável, por esta 
razão classificar grupos e entender a dinâmica que os 
permeia é essencial para embasar intervenções com 
objetivo de primar sempre por uma melhor qualidade 
de vida. O objetivo da presente pesquisa foi descrever 
as características sóciodemográficas e as condições 
de vida e saúde de um grupo de longevos.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, de 
abordagem quantitativa. A população foi composta 

por 104 idosos com idade de 80 anos ou mais, de 
ambos os sexos.  Os dados foram obtidos por meio de 
questionário estruturado com informações 
sociodemográficas, as doenças crônicas 
autorreferidas e as condições de saúde. Aplicou-se o 
MEEM para rastreio cognitivo, utilizou-se o índice de 
Katz e a escala de Lawton e Brody para avaliar a 
capacidade funcional e os instrumentos WHOQOL-
BREF e o WHOQOL-OLD para avaliar a qualidade de 
vida. Os dados foram analisados utilizando-se o 
software GraphPad Prisma 6.0.  

RESULTADOS 

Constatou-se que a faixa etária variou de 80 a 94 
anos, com média de 83 anos, predomínio de 
mulheres e viúvas, a maioria são aposentados e/ou 
pensionistas, com baixa escolaridade e vivem em 
domicílios multigeracionais. As doenças mais 
prevalentes foram hipertensão, artrite/artrose, 
diabetes mellitus, câncer, osteoporose, depressão, 



 

 

  

 
 

doença pulmonar obstrutiva crônica e os 
medicamentos mais utilizados foram os de ação nos 
sistemas cardiovascular, reumático e ósseo. A maioria 
classificou sua qualidade de vida como boa e 
apresentaram percepção positiva de saúde. Nas 
AAVD, 84,62% dos idosos são mais ativos, 49,04% são 
parcialmente dependentes para as AIVD, enquanto 
32,69% são dependentes parciais para as ABVD.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ressalta-se a necessidade de repensar ações mais 
efetivas para a melhoria da saúde desse estrato 
populacional, dada a potencial relevância das 
doenças crônicas no perfil da morbimortalidade 
brasileira, assim conhecer quais são as demandas 
pode-se contribuir com o reordenamento das 
políticas públicas. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento. Idoso com 80 anos ou mais. Doença Crônica. Atividades cotidianas. Qualidade de 
Vida. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento humano é um evento mundial, que 
se dá pelo crescimento de número de idosos somado 
à redução de número de filhos, que resulta na 
transição demográfica e inversão da pirâmide etária. 
No Brasil o ritmo da transição é acelerado devido ao 
aumento do número de indivíduos com mais de 80 
anos (MOURA, 2017). O envelhecimento tem como 
promotores agentes intrínsecos e extrínsecos. Um 
dos principais fatores intrínsecos é a formação de 
produtos de glicação avançada, também titulados 
como Advanced Glycated End-Products (AGEs), 
responsável por danos celulares e teciduais, os quais 
promovem o envelhecimento (BARBOSA, 2008). 

A glicação não enzimática de proteínas ocorre 
quando as moléculas de glicose se agregam as 
moléculas proteicas, ocasionando alteração 
estrutural dessas e sua consequentemente perda de 
função. Os AGEs são formados após meses ou até 
anos do processo da glicação não enzimática, os quais 

são relacionados com o estresse oxidativo e com a 
formação de radicais livres (RL), esses associados com 
danos e morte celular (LIMA, 2018). O 
desenvolvimento de AGEs em situações fisiológicas 
ocorre lentamente e tem grande importância no 
processo do envelhecimento, pois esses compostos 
comprometem moléculas com meia-vida longa, como 
o colágeno. O colágeno quando degradado promove 
a perda da elasticidade da pele, rugas e alterações na 
parede vascular. No entanto, em condições de 
hiperglicemia, como no Diabetes Mellitus (DM) tipo I 
e II, esse processo estará acelerado e promove danos 
significativos nas estruturas que possuem colágeno 
em sua constituição. (AMORIM, 2013). 

O presente estudo tem por objetivo revisar a relação 
entre a atuação da glicose como agente no 
envelhecimento humano. Tendo em vista as altas 
porcentagens de população idosa e as alterações 
significativas provocadas pelos AGEs, tanto de forma 
fisiológica como patológica; bem como ressaltar a 



 

 

  

 
 

importância da profilaxia e terapêuticas que reduzem 
o envelhecimento. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A constituição desse artigo é uma revisão de 
literatura sobre a relação da glicação não enzimática 
de proteínas e o processo de envelhecimento 
humano, com foco patológico no Diabetes Mellitus. 
Utilizou-se como base de dados Scientific Electronic 
Library Online (SCIELO) e National Library of Medicine 
(PUBMED) com os seguintes descritores: “glicose, 
glicação não enzimática de proteínas, 
envelhecimento, envelhecimento humano, idoso, 
saúde do idoso”, suas combinações e variantes em 
inglês. A correspondência entre a força de evidência 
científica e o grau de recomendação baseou-se no 
Projeto Diretrizes da Associação Médica Brasileira 
(AMB). 

RESULTADOS 

O envelhecimento é um processo natural, 
progressivo e irreversível, que advém do declínio das 
funções fisiológicas e sofre influências genéticas, 
ambientais e comportamentais. Essas ações 
envolvem diversas modificações estruturais e danos 
celulares, os quais ocorrem no decorrer da vida 
(LIMA, 2018). Os produtos finais da glicação avançada 
são moléculas heterogêneas e complexas, agentes 
importantes da fisiologia do envelhecimento humano 
e etiopatogenia de doenças crônicas, como no DM, 
nas doenças renais e cardiovasculares, as quais se 
relacionam a altos índices de morbidade e 
mortalidade (MOURA, 2017). 

Os AGEs são formados por meio de uma reação não 
enzimática, que ocorre entre açúcares redutores e 
proteínas, ácidos nucléicos e lipídeos, pela reação 

aminocarbonila. A produção destes compostos pode 
ocorrer de forma endógena e exógena. A forma 
endógena dá-se em todos os sistemas do corpo 
humano, com destaque nos tecidos renal, vascular, 
neural e cutâneo, no qual apresentam efeitos nocivos 
por seu acúmulo. Já a forma exógena advém do 
consumo de alimentos processados e inalação de 
fumaça, principalmente de cigarro. A agregação da 
glicose com proteínas é dependente de condições de 
hiperglicemia, estresse oxidativo e renovação 
proteica (turnover), condições que pela glicação irão 
alterar tanto proteínas intra como extra celulares 
(BARBOSA, 2008). 

As alterações promovidas pelos AGEs estão 
associados com a capacidade desses em alterar as 
características químicas e funcionais das estruturas 
biológicas. Essas mudanças ocorrem por intermédio 
da geração de radicais livres, da interação com 
receptores celulares e da ligação cruzada com 
proteínas (LIMA, 2018). Os produtos de glicação 
avançada ocasionam estresse oxidativo, alterações 
morfofuncionais e aumento da expressão de 
mediadores inflamatórios, que irão promover dano e 
morte celular (MOURA, 2017). 

Em condições de hiperglicemia ou estresse oxidativo, 
a produção de AGEs se eleva intensamente. Os 
portadores de diabetes possuem concentrações 
sanguíneas de açúcar elevadas e consequentemente, 
aumento significativo de AGEs, quando comparado 
com indivíduos não-diabéticos (LIMA, 2018). A 
classificação dos efeitos dos AGEs no diabetes é 
relaciona com a dependência ou não de receptores. 
Os AGEs, por meio da ligação com o seu receptor, 
ativam uma via de transdução de sinais, como a 
proteína quinase C, que tem como principal alvo a 
ativação nuclear do fator nuclear Kappa B. Esse fator, 



 

 

  

 
 

por sua vez, chega até o núcleo e promove o aumento 
da transcrição de proteínas, proporcionando 
alterações nessas (AMORIM, 2013). 

Tendo em vista essas modificações proteicas, 
processos fisiológicos são intensificados, como por 
exemplo o envelhecimento, e alterações patológicas 
são desenvolvidas - fatores promotores de 
aterosclerose, neuropatia, retinopatia e nefropatia 
(MOURA, 2017). As lesões se manifestam após anos 
de doença, acometendo principalmente indivíduos 
de maior idade - fator intimamente relacionado com 
o envelhecimento d      

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Fica evidente, portanto, a atuação dos produtos finais 
da glicação avançada como promotores do 
envelhecimento humano e de processos patológicos, 
que podem ocorrer em vários sistemas do organismo. 
No entanto, o excesso de AGEs é especialmente 
prejudicial para estruturas que contêm em sua 
composição colágeno, como estruturas vasculares, 
intimamente relacionada com complicações do 
diabetes mellitus. Desse modo, é de fundamental 
importância o entendimento desses mecanismo, para 
que seja possível desenvolver tratamentos que 
atuam na via dos produtos finais da glicação avançada 
e medidas de prevenção do envelhecimento.      
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INTRODUÇÃO 

A doação de sangue é um processo essencial na 
prática médica, pois ainda não existem substitutos 
para o sangue, dependendo exclusivamente do ser 
humano e de seu ato solidário (CARVALHO, et al. 
2019). Indivíduos com mais de 60 anos correspondem 
somente a 0,68% dos doadores (ANVISA, 2018), o que 
demonstra um baixo índice de doação entre idosos. 
No entanto, devido à inversão da pirâmide etária e ao 
aumento da expectativa de vida (ANVISA, 2018), o 
idoso, nos próximos anos, assumirá um importante 
papel como colaborador na doação de sangue, com 
vistas a auxiliar na manutenção dos estoques. 

Com a pandemia mundial ocasionada pelo COVID-19, 
as doações de sangue sofreram uma redução em 
todas as faixas etárias, especialmente por doadores 
acima de 60 anos, principal grupo de risco para essa 
doença. Desse modo, para esclarecer sobre a doação 
de sangue, é necessária a educação em saúde para a 
população, por meio de campanhas de publicidade. 
Novos meios de divulgação de informações sobre a 
doação de sangue e recrutamento de doadores, 
também são necessários. Entre esses novos meios 
estão os agentes conversacionais, que são programas 
projetados para dialogar em linguagem natural com 
as pessoas, a partir de questionamentos, o que 



 

 

  

 
 

permite uma interação de forma familiar (ROMAN, et 
al. 2020). 

A tecnologia pode ser cada vez mais importante na 
desmistificação na doação de sangue e no 
recrutamento de doadores. Neste sentido, este 
estudo teve como objetivo avaliar a experiência do 
usuário idoso ao interagir com um agente 
conversacional, o Agente Conversacional Hemozito 
(Registrado no INPI sob número BR512020000163-
7).      

MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo avaliou a interação de idosos - com 60 anos 
ou mais - com o Agente Conversacional Hemozito, em 
um período de pandemia. O Agente foi elaborado 
pela Universidade de Passo Fundo juntamente com 
Serviço de Hemoterapia do Hospital São Vicente de 
Paulo (HSVP), e orienta sobre as principais dúvidas 
quanto ao processo de doação de sangue. Para 
utilizá-lo é preciso de um smartphone.  

Como método de avaliação foi utilizado o teste de 
experiência do usuário UEQ (User experience 
Questionnaire) (LAUGWITZ et al., 2008), responsável 
por caracterizar as percepções dos usuários após a 
interação. Somado a isso, foi aplicado um 
questionário de caracterização de amostra, além de 
perguntas para os participantes relatarem sua 
experiência de uso. 

Inicialmente, é importante ressaltar que o estudo foi 
realizado totalmente de forma remota, tendo em 
vista as medidas de proteção contra o COVID-19. Para 
introdução da temática de doação de sangue para os 
idosos, foi realizada uma “live” por meio da rede 
social do Centro de Referência e Atenção ao Idoso da 
Universidade de Passo Fundo (Creati-UPF) e do HSVP, 

na qual foi abordada o ciclo do sangue e a 
importância do doador. Além disso, foi apresentado 
o Agente Conversacional Hemozito, a pesquisa e seus 
objetivos. Na sequência, foi disponibilizado, no grupo 
do whatsapp do Creati, um vídeo explicativo sobre a 
realização da pesquisa e o passo a passo da avaliação. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da UPF 
sob o parecer número 20468919.3.0000.5342. Todos 
os participantes aceitaram participar da pesquisa por 
meio da concordância com o termo de 
consentimento.  

Para as avaliações estatísticas, foram utilizados o 
teste U de Mann-Witney e o teste de Kruskal-Wallis, 
para comparar as associações entre as pontuações 
geradas no teste de experiência do usuário e as 
variáveis de caracterização da amostra.      

RESULTADOS 

Participaram da pesquisa 25 idosos, sendo 13 do sexo 
masculino e 12 do sexo feminino, com idades entre 
60 e 78 anos (67 土  7.5 anos), provenientes de 6 
cidades do norte do Rio Grande do Sul. 

Primeiramente, os dados das respostas do 
questionário UEQ foram avaliados com a ferramenta 
de análise própria do UEQ, que gera valores em um 
intervalo de -3.0 a +3.0 sobre as 26 etapas do 
questionário. Posteriormente, foram realizadas as 
análises estatísticas associadas entre as variáveis 
demográficas. Na avaliação dos dados das respostas 
do questionário UEQ, todos os resultados foram 
superiores a +0.9, considerados satisfatórios pela 
escala de classificação. A escala define os resultados 
superiores a +0.8 como positivos; entre -0.8 e +0.8 
como neutros; e menores de -0.8 como insuficientes. 
Destaca-se que os resultados obtidos apresentaram 



 

 

  

 
 

níveis menores de experiência do usuário se 
comparado com os resultados da avaliação do público 
geral, realizada por (ROMAN, et al. 2020). Tal 
diferença ocorreu principalmente em relação a 
aprendizagem, podendo ser explicado pela maior 
dificuldade desta faixa etária na utilização de recursos 
tecnológicos, juntamente com o fato da pesquisa ter 
sido realizada totalmente por meio online. 

Em relação às estatísticas associadas, 24% (6) teve o 
ingresso à pesquisa por intermédio do Serviço de 
Hemoterapia, 56% (14) pelo CREATI/UPF. A maioria 
dos participantes (76%, n=19), conhecia parcialmente 
o processo de doação de sangue, 60% (15) nunca 
havia realizado doação anterior à pesquisa e apenas 
4% (1) realiza doação com a frequência de, pelo 
menos, uma vez ao ano. 

Sobre o uso do Agente Hemozito, a maioria dos 
participantes não apresentava conhecimento prévio 
sobre agentes conversacionais e nunca havia feito 
uso 80% (20). A maioria (56%, n=14), considerou 
ótima a experiência de interação, 28% (7) boa e 16% 
(4) regular. Grande parte utilizaria novamente o 
agente conversacional (92%, n=23) e todos 
recomendariam o uso do mesmo para outras 
pessoas. Nas estatísticas geradas, não houve nível de 
significância relevante entre os resultados de sexo e 
as escalas do UEQ, definindo que a experiência 
avaliativa para ambos os sexos foi semelhante, 
diferindo da avaliação feita com o público geral, que 
apontou nível de significância relevante para a 
interação com o agente conversacional pelo sexo 
feminino (ROMAN, et al. 2020). Por fim, houve nível 
significativo entre os agrupamentos gerados pelo 
UEQ (escalas de atratividade, transparência, 
eficiência, controle, estimulação e inovação), com 
exceção dos agrupamentos de controle e 

estimulação, em relação a experiência de uso do 
agente conversacional, definindo que as pessoas que 
tiveram uma experiência de uso melhor 
corroboraram com avaliações mais positivas no 
questionário de experiência do usuário UEQ. 
Entretanto, ao mesmo tempo, pelo fato da variável 
de controle e inovação não terem apresentado nível 
significativo, o uso do agente conversacional pode ter 
sido mais dificultoso e menos inovador para       

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Cada vez mais percebe-se a importância da inclusão 
da tecnologia à serviço da população idosa, bem 
como a prestação de serviço em prol do 
desenvolvimento da autonomia e conhecimento da 
população sobre assuntos como a doação de sangue. 
Com base nos dados coletados, essa geração ainda 
carece de informação, visto que a grande maioria 
conhece apenas parcialmente o processo de doação 
de sangue. Tal fato, evidencia a relevância de se 
abordar essa temática, já que os idosos podem ser 
potenciais doadores até os 69 anos, se realizarem 
doação antes dos 60 anos. Além disso, a população 
idosa é uma potencial propagadora do conhecimento 
em seu círculo de familiares e amigos, contribuindo 
ativamente na oferta de informação.   

Em nosso estudo, foi possível perceber a dificuldade 
que essa população ainda encontra para interagir 
com essa ferramenta. Principalmente devido ao fato 
de todas as orientações terem sido feitas por 
plataformas digitais e não pessoalmente como é 
habitual, dado da atual situação de pandemia. 
Contudo, mesmo com a dificuldade apresentada, a 
maioria considerou ótima a interação e usaria 
novamente o Agente Conversacional Hemozito. Tal 
fato pode indicar que o uso de agentes 



 

 

  

 
 

conversacionais pode ser uma estratégia interessante 
para a interação com usuários idosos em 
smartphones.      

 

Palavras-chave: Doação de sangue. Agente conversacional. Idosos. Pandemia.  
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INTRODUÇÃO 

Os indivíduos com sequelas de Acidente Vascular 
Encefálico (AVE) seguem, normalmente, uma rotina 
de intervenção e de tratamento estabelecida de 
acordo com o tipo e a causa do acidente. Na medida 
do possível, o objetivo consiste em restabelecer 
funções e/ou minimizar as sequelas deixadas. No 
entanto, o quadro tende, com o tempo, a se 
estabilizar e o paciente apresenta, na maioria das 
vezes, uma hemiparesia ou uma hemiplegia, 
tornando-se um paciente da fisioterapia por um 
longo período. 

Inicialmente, o tratamento do paciente acometido 
pelo AVE conta com atividades simples, sendo elas 
passivas, ativo-assistidas, evoluindo para ativas. 
Porém, com o avançar da reabilitação novos desafios 
devem ser incorporados à terapia, exigindo do 

fisioterapeuta a busca por alternativas que 
estimulem a contínua adesão do paciente ao 
tratamento. Dentre as alternativas estão os jogos 
sérios, que se constituem em uma ferramenta capaz 
de unir o entretenimento com a capacidade de 
reabilitação de um processo tradicional, 
denominados exergames. O uso de exergames na 
prática fisioterapêutica permite a diversificação das 
técnicas utilizadas durante as sessões e, por 
possuírem uma natureza estimulante e integrativa,  
oferecem um ambiente enriquecido e maior 
motivação para o aprendizado de habilidades 
motoras (PADALA et al. 2017). 

Todavia, são necessárias maiores comprovações 
quanto à eficiência dos exergames na motivação dos 
pacientes portadores de AVE. Neste sentido, o 
objetivo deste trabalho foi verificar a motivação de 



 

 

  

 
 

pacientes portadores de AVE crônico ao tratamento 
fisioterapêutico com o uso de exergames. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo de intervenção com análise 
qualitativa em que participaram 09 idosos de ambos 
os sexos. Os participantes  atenderam aos seguintes 
critérios de inclusão: diagnóstico de AVE isquêmico 
crônico, comprovado por meio de tomografia 
computadorizada; tempo do evento superior a seis 
meses; idade maior ou igual a 55 anos e cognitivo 
preservado, comprovado por meio do Mini Exame do 
Estado Mental. Critérios de exclusão: ser portador de 
afasia global, cegueira, espasticidade de membro 
superior exacerbada. Os participantes interagiram 
com o exergame Motion Rehab AVE 3D (TROMBETTA 
et al. 2017), por meio de um projetor conectado a um 
computador e ao sensor de movimento Kinect. As 
sessões foram realizadas duas vezes por semana, com 
duração de 30 minutos cada, em um período de 12 
semanas, totalizando 24 sessões. Todas as sessões de 
reabilitação foram compostas por exercícios com o 
mesmo tempo de duração (3 minutos) e com um 
intervalo para descanso de 2 minutos entre cada um 
deles. Para a coleta de dados foi realizada uma 
entrevista semiestruturada com duas questões, 
sendo elas: O que você achou do tratamento 
utilizando o jogo? Como você se sentiu durante e 
após as sessões? A entrevista foi realizada após as 
sessões de tratamento com o exergame. Os 
resultados foram examinados por meio do método da 
análise de conteúdo. Após a leitura do material, 
foram estabelecidas categorias de análise. A pesquisa 
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade de Passo Fundo (RS) sob o número 
1.689.231. Todos os participantes ou responsáveis 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. 

RESULTADOS 

A partir das falas dos entrevistados foram definidas 
três categorias de análise, são elas: Sistema de 
pontuação do jogo; Nova forma de interagir por meio 
de jogo e Sentimento de empoderamento. 

Conforme a fala de P2, é possível perceber que a 
pontuação foi um dos fatores motivacionais (VICENTE 
et al., 2014): “...todo dia que eu vinha para a fisio me 
concentrava para marcar mais pontos. No final das 
sessões quando encontrava com outros amigos, que 
também jogavam, na sala de espera, nós 
conversávamos sobre o desempenho do dia, e era 
uma alegria quando eu via que tinha marcado mais 
pontos. 

O jogo, principalmente por utilizar os movimentos do 
corpo para a interação, funciona como um espelho 
virtual, auxiliando o paciente na percepção dos 
movimentos e dando feedbacks visuais do que está 
ocorrendo. Essa interação torna a prática motivadora 
e aumenta o engajamento do usuário no gesto motor, 
auxiliando a sua reabilitação (TONETTA et al. 2017). 

P1 ...faço fisioterapia a dois anos, por nenhum 
momento antes sentia tanta vontade de vir para 
fisioterapia como quando vinha para jogar... 

P4 ...gostei tanto de jogar que imito os movimentos 
em casa. 

P6 ...só tenho a agradecer a vocês por terem me 
convidado a jogar,  eu me senti muito bem e tinha 
mais prazer em vir pra clínica, jogar é mais legal, 
diferente do que eu fazia sempre.  



 

 

  

 
 

P8 ...tenho vontade de ter um desses na minha casa, 
quando eu estava jogando esquecia até da dor que 
sentia para fazer os movimentos... 

Para os idosos nem sempre é simples interagir com os 
equipamentos digitais e se deparar com uma 
sociedade cada vez mais tecnológica. A tendência é 
que se sintam excluídos, como é possível perceber na 
fala de P3 “... nunca antes eu tinha jogado qualquer 
tipo de jogo, achei que com essa idade e com o meu 
problema jamais seria capaz de jogar, mas pra minha 
surpresa joguei e percebi que sou capaz, isso me fez 
ver que não sou tão inválida como pensei que 
fosse...”. 

Em contrapartida, quando percebem que podem ter 
acesso e domínio dos equipamentos, sentem-se mais 
incluídos socialmente, como relatado por P7 
“...adorei esse tipo de fisioterapia, saía da sessão 
cansado, mas me sentindo moderninho. Imagina eu, 
um velho de 78 anos jogando vídeo game, e olha que 
eu fazia bonito, adorava me ver naquela telona, 
cheguei até a me achar bonito novamente...”. 

A oportunidade e capacidade de ter contato e 
dominar um novo equipamento possibilita ao 

paciente um aumento da autoestima (CARDOSO et 
al., 2014), refletindo diretamente na motivação, 
como pode-se perceber na fala de P9 “... ai se eu 
soubesse que isso existia antes, tenho certeza que eu 
estaria muito melhor do que estou. Sinto que evolui 
muito no meu tratamento, parece que quando eu 
jogava me sentia uma pessoa normal”. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados encontrados nessa pesquisa 
demonstram a necessidade de implementação de 
novos métodos fisioterapêuticos para o tratamento 
de pacientes pós-AVE. Com a utilização do exergame 
os pacientes sentiram-se mais motivados e 
satisfeitos. Os resultados apresentam indícios de que 
o uso de exergames durante as sessões de 
fisioterapia, pode aumentar a aderência ao 
tratamento, reduzindo assim a chance de desistência. 
Além disso, é possível potencializar os ganhos 
conquistados durante a terapia, pois devido à 
complexidade da reabilitação destes pacientes, por 
menor que seja a evolução apresentada, essa poderá 
ser um ganho na reabilitação.   
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INTRODUÇÃO 

O ACAMPAVIDA é um evento que  ocorre anualmente  
e objetiva proporcionar  aos  idosos  uma  
oportunidade  de  convivência  dentro  da  
Universidade e  levá-los  a experimentar  várias 
manifestações do movimento humano com 
envolvimento multiprofissional. Assim, idosos de 
diversos grupos de convivência do município de Santa 
Maria - RS e região participam de diferentes oficinas 
vinculadas às áreas de saúde, esporte, cultura e 
entretenimento. 

As oficinas tem foco em promoção da saúde, sendo 
esta definida pelo Ministério da Saúde (2012) como 
“o processo de capacitação da comunidade para 
atuar na melhoria da qualidade de vida e saúde, 
incluindo uma maior participação no controle deste 
processo”. 

A investigação do estado nutricional da população 
idosa é uma estratégia que pode ser utilizada para 
identificação de possíveis modificações no 

organismo, visto que durante esse ciclo da vida, o 
estado nutricional pode se comprometido devido às 
alterações metabólicas. A ingestão alimentar dos 
idosos é influenciada por fatores socioeconômicos, 
psicossociais, por alterações fisiológicas do trato 
gastrointestinal e na percepção sensorial, efeitos 
colaterais de medicamentos, dentre outros (CAMPOS 
et al., 2000). A avaliação do estado nutricional, 
forenece subsídios para uma orientação acertada, 
levando em conta as especificidades de cada idoso. 
Neste estudo objetivou-se relatar a avaliação do 
estado nutricional, realizada em pessoas idosas 
participantes da oficina de nutrição do 21º 
ACAMPAVIDA.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

O evento foi realizado em novembro de 2019. Uma 
das atividades proporcionadas foi a Oficina de 
Nutrição em uma das salas do ACAMPAVIDA. Os 
dados de peso e altura foram coletados por 
nutricionistas vinculadas ao Programa de Pós-



 

 

  

 
 

Graduação em Gerontologia da UFSM. Para obtenção 
do peso foi utilizada uma balança digital e a altura foi 
coletada com o auxílio de uma fita métrica. Esses 
dados foram utilizados para o cálculo do Índice de 
Massa Corporal (LIPSCHITZ, 1994) do público que 
demonstrou interesse em participar, com a finalidade 
de conhecer o estado nutricional da população idosa. 
Para obtenção das informações antropométricas, 
foram seguidos os critérios previstos nas Orientações 
para Coleta e Análise de Dados Antropométricos em 
Serviços de Saúde - Norma Técnica do Sistema de 
Vigilância Alimentar e Nutricional (BRASIL, 2011). 
Após a coleta de dados, foram realizadas orientações 
individuais para a promoção de uma alimentação 
saudável, utilizando como ferramenta o Guia 
Alimentar da População Brasileira (BRASIL, 2014).  

RESULTADOS 

A amostra foi constituída por 66 idosos, dos quais 
apenas 15,1% (n=10) correspondiam ao sexo 
masculino, sendo a média de peso de 71,4 Kg, média 
de estatura de 164 cm e de IMC de 26 Kg/m², 

classificado como eutrofia. O sexo feminino 
representou 84,9% (n=56) da amostra, com média de 
peso de 70,8 Kg, média de estatura de 154 cm e 
média de IMC 29,5 Kg/m², classificado como 
sobrepeso. A média de idade das mulheres foi de 71 
anos, enquanto que a dos homens foi de 73 anos.   

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A investigação precoce do estado nutricional da 
população idosa auxilia na identificação de riscos 
nutricionais e proporciona informações para a 
realização de intervenções com a finalidade de 
prevenir e tratar tais intercorrências, além de 
promover melhor qualidade de vida e bem-estar 
durante o envelhecimento. O excesso de peso se 
configura um dos problemas em saúde pública, nesse 
contexto é importante que a avaliação do estado 
nutricional seja realizada de forma periódica, bem 
como os demais aspectos que se relacionam com essa 
situação e ao envelhecimento também devem ser 
identificados. 
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INTRODUÇÃO 

Esse trabalho tem como objetivo verificar a relação 
da ingesta dietética com o envelhecimento cutâneo. 
A pesquisa é um estudo de revisão bibliográfica, 
realizada com base em livros, artigos e revistas, a 
respeito do envelhecimento e de como os hábitos 
nutricionais atuam de forma a preveni-lo. Como 
qualquer outro tecido corporal, a pele tem 
necessidades nutricionais específicas, que garantem 
a sua constituição, desenvolvimento e regeneração 
adequados, bem como um correto cumprimento das 
suas funções biológicas. Apesar de ainda ser uma área 
pouco estudada, acredita-se que a alimentação 
contribui para a manutenção das necessidades da 
pele, fornecendo-lhe micronutrientes e outros 
compostos de importância para a sua integridade e 
atividade. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa trata-se de um estudo de revisão 
bibliográfica. Para tal, foram selecionados os 
seguintes bancos de dados: SciELO, LILACS e Google 
Acadêmico. Além disso, foram escolhidos os 
idiomas: português, inglês e espanhol. Os 
levantamentos dos estudos referentes ao tema 
escolhido incluíram o período de 2000 a 2017 e os 
seguintes descritores, nas respectivas línguas, foram 

selecionados: “envelhecimento cutâneo”, 
“envelhecimento da pele”, “dieta”, “nutrição”; 
”pele” e “alimentação”. 

Também foram pesquisados livros técnicos e teses 
relacionadas ao tema. 

RESULTADOS 

O processo de envelhecimento altera a estrutura e a 
função dos órgãos, assim como a pele. As várias 
causas que contribuem para isso estão categorizadas 
em envelhecimento intrínseco e extrínseco. O 
envelhecimento intrínseco corresponde a elementos 
de origem genética e cronológica; já o 
envelhecimento extrínseco é provocado por fatores 
ambientais, tais como: a exposição a irradiação solar, 
e o estilo de vida (exercício físico, tabagismo e  
alimentação).  

Existem várias teorias que explicam o processo de 
envelhecimento, das quais se evidencia a teoria dos 
radicais livres; atualmente a mais aceita. A teoria de 
que o envelhecimento é resultado de danos causados 
por radicais livres é creditada Denham Harman que, 
em 1956, baseou-se na observação de que a 
irradiação em seres vivos levava a indução da 
formação de radicais livres, os quais diminuíam o 



 

 

  

 
 

tempo de vida desses seres e produziam mudanças 
semelhantes ao envelhecimento (WICKENS, 2001). 

O excesso de radicais livres é um fator positivo ao 
envelhecimento da pele, pois os mesmos se tratam 
de estruturas altamente lesivas e que com o passar 
do tempo, debilitam o sistema tegumentar  de uma 
forma agressiva. Eles são produzidos continuamente 
no nosso organismo e neutralizados pelos 
antioxidantes, que são substâncias com a capacidade 
de proteger as células de seus efeitos.  

Uma pele atacada por radicais livres apresenta 
visíveis sinais de envelhecimento: perda de viço e 
hidratação, diminuição da elasticidade, formação de 
manchas e surgimento precoce de linhas de 
expressão e rugas. 

Com o levantamento bibliográfico, entende-se que 
uma boa estratégia para se evitar ou atenuar essas 
alterações, é adequar as quantidades de nutrientes 
sequestradores de radicais livres na dieta, através do 
consumo regular de alimentos fontes. Os nutrientes 
mais citados  na literatura por possuírem ação 
antioxidante são: as vitaminas A, C e E, além dos 
polifenóis, e dos minerais selênio e zinco. A vitamina 
A e os mineiras selênio e zinco são amplamente 
encontrados em alimentos de origem animal; já as 
vitaminas C , E e os flavonoides antioxidantes, tem 
principalmente, frutas, legumes , grãos e verduras 
como fonte. Esses alimentos combatem o excesso de 
radicais livres e auxiliam na manutenção da 
integridade das células, auxiliando na prevenção do 
envelhecimento cutâneo. 

Ademais, os hábitos alimentares da população, que 
consome em sua maioria, produtos industrializados e 
de pouco valor nutricional, contribui para um 
envelhecimento precoce  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A nutrição equilibrada é um elemento chave para a 
manutenção da saúde e da beleza da pele e um fator 
contra o envelhecimento que pode ser modificado.  

A carência de nutrientes, sobretudo dos 
antioxidantes, contribui para gerar uma grande 
quantidade de radicais livres atuantes na pele. É 
impossível evitar completamente a formação desses 
radicais livres, mas isso pode ser atenuado. Portanto, 
seguir os mandamentos de uma alimentação correta 
é fundamental para diminuir seus efeitos.  

Com a elaboração desse trabalho foi possível 
perceber que uma dieta equilibrada atua 
diretamente na prevenção do envelhecimento 
cutâneo. No entanto, os estudos e a literatura ainda 
sofrem limitações em relação à quantidade de 
pesquisas realizadas envolvendo o tema.  

Sabendo-se que a higidez da pele é fundamental para 
a manutenção da saúde humana, é necessário que se 
busquem mais pesquisas, experimentos e estudos de 
caso que possam sustentar os resultados esperados 
pela associação entre uma alimentação 
nutricionalmente adequada com o retardo e/ou 
atenuação do envelhecimento cutâneo. 
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INTRODUÇÃO 

As transformações demográficas e epidemiológicas e 
a incorporação de agravos externos através de 
mudanças sociais e culturais compõem, na sociedade 
atual, um cenário que requer um novo perfil de 
profissional, apto a ofertar serviços de saúde 
integrais, incorporando e valorizando a colaboração 
como princípio de orientação do processo de 
trabalho. A educação tradicional e as práticas 
uniprofissionais indicam limitações que por sua vez, 
não suprem o atendimento complexo das 
necessidades de saúde e dos princípios adotados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). Apoiando-se nessa 
necessidade a educação interprofissional em saúde 
(EIP), manifesta-se como uma importante ferramenta 
na transformação do processo formativo, na qual, 
membros de duas ou mais profissões aprendem de 
maneira conjunta, invertendo a lógica de educação 
verticalizada, contribuindo para saúde e o bem-estar 
dos usuários, tendo como propósito explícito o 
desenvolvimento da colaboração entre os 
profissionais. Dessa forma, a EIP tende a ser um 

caminho de  fortalecimento as mudanças no modelo 
de atenção e formação, com ênfase no trabalho em 
equipe. Este estudo tem como objetivo identificar o 
que a literatura aborda sobre práticas colaborativas, 
educação  e comunicação interprofissional. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho consiste em uma revisão narrativa de 
literatura. foram selecionados estudos descritivos da 
literatura nacional que discorrem sobre educação 
interprofissional em saúde, a partir das bases de 
dados Scielo, Medline e Lilacs. Os artigos foram 
avaliados nos quesitos educação interprofissional, 
práticas colaborativas e trabalho em equipe com 
enfoque na promoção de mudanças na formação dos 
profissionais de saúde e no cuidado centrado no 
paciente/família/comunidade e suas necessidades 
não mais nos serviços e profissionais.  

RESULTADOS 

Griggio et. al, 2020, reuniu 16 participantes, 
profissionais e estudantes da saúde, com o intuito de 
efetuar atividades de EIP através assuntos, como 



 

 

  

 
 

educação interprofissional; integralidade do cuidado; 
entre outros. Ao término dos encontros a maioria dos 
participantes relataram aprendizado individual e 
coletivo nos temas abordados. As estratégias de EIP, 
apresentam-se potentes na transformação da 
formação dos profissionais de saúde e no 
fortalecimento da educação permanente.  

De acordo com SILVA et al, 2015, a EIP favorece a 
aproximação dos estudantes e trabalhadores às 
necessidades de saúde dos usuários para a 
perspectiva da integralidade, além de, promover o 
aprendizado para o trabalho em equipe, assim como 
a escuta e a valorização do conhecimento do outro. A 
formação para o trabalho em equipe interprofissional 
nas redes de atenção à saúde foi indicada como um 
caminho para o fortalecimento as mudanças no 
modelo de atenção atual, predominantemente 
biomédico, pautado em consultas individuais, 
prejudicando as possibilidades de avanço em direção 
ao modelo interprofissional, que assegura maior 
resolutividade aos serviços prestados e a qualidade 
na atenção. 

Rossit, et al (2018) também traz a ótica dos 
estudantes sobre o trabalho colaborativo em saúde 
revelou o quanto os acadêmicos após o 
conhecimento da temática percebem a importância 
desse cuidado integral em saúde em que diferentes 
profissões interagem para garantir a melhor 
assistência ao paciente. Portanto, o conhecimento 
pelos estudantes sobre EIP, permite uma quebra de 
preconceitos que muitos profissionais têm a respeito 
do trabalho colaborativo, pois  há um equívoco 
quanto a interprofissionalidade e sua prática, porém 
esta tem como objetivo o trabalho em equipe no qual 
todos os profissionais discutem e decidem juntos as 
melhores opções para o paciente, respeitando o 

limite de cada área, logo através do conhecimento é 
possível compreender melhor o papel de cada um 
dentro da equipe ao conhecer a área de atuação de 
determinada profissão.   

Almeida et. al (2019) traz a experiência do PET-
Interprofissionalidade na consolidação da EIP por 
meio da integração entre o ensino, o serviço e a 
comunidade com o intuito de modificar as relações 
do trabalho em saúde para melhoria dos serviços. 
Neste estudo, o projeto torna-se essencial na 
articulação do trabalho colaborativo em saúde na 
atenção básica, pois mesmo entendendo a 
importância da mudança no atendimento, muitos 
profissionais não foram capacitados para 
implementar tais modificações no cuidado dos 
pacientes, assim, o PET tem como objetivo contribuir 
para a educação continuada na atenção primária, 
realizando atividades que visem o qualificação dos 
profissionais da rede na perspectiva do cuidado 
integral em saúde do paciente.   

Concomitante com os outros estudos apresentados, 
AGUILAR-DA-SILVA, et al. (2011) observou que a 
competência isolada dos profissionais não atende a 
complexidade das necessidades de saúde do usuário, 
sendo necessária a atuação em 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos achados sobre o tema foi possível verificar 
a importância que a EIP tem na consolidação do 
trabalho colaborativo e que profissionais e 
acadêmicos são beneficiados com as práticas 
colaborativas em saúde. No entanto essa nova forma 
de ensino não se faz muito presente no ensino 
superior e na educação continuada. Nesse sentido, é 
necessária uma mudança na estruturação curricular 
com o objetivo de incentivar a educação 



 

 

  

 
 

interprofissional e consolidar o trabalho colaborativo 
em saúde, visto que o Sistema Único de Saúde (SUS) 
se favorece com este modelo de trabalho, dado que, 
o trabalho em equipe e a prática colaborativa, a partir 
da interprofissionalidade, podem contribuir com a 
melhora ao acesso e a qualidade da atenção em 
saúde a usuários e população do território, 
promovendo uma maior satisfação no trabalho dos 
profissionais envolvidos. Além do que, o trabalho 
interprofissional visualiza o paciente sobre uma nova 
perspectiva, em que o paciente é tratado de forma 
integral e se torna co responsável pelo seu cuidado, 

portanto o paciente ganha autonomia no seu cuidado 
e a equipe de saúde como também os níveis 
assistenciais de saúde do SUS reduzem demandas 
que muitas vezes sobrecarregam o sistema, pois o 
paciente se torna dependente dos serviços ou busca 
serviços que não condizem com sua condição de 
saúde, sobrecarregando as urgências e emergências 
dos hospitais que poderiam ser resolvidos na atenção 
primária.      
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INTRODUÇÃO 

A deficiência da percepção gustativa relacionada à 
idade, apesar de não ser claramente elucidada, é 
considerada um determinante da diminuição do 
prazer relacionado à alimentação podendo elevar o 
risco de doenças de origem alimentar, redução do 
consumo alimentar e alterar escolhas alimentares 
(MURPHY, 2008). 

         Portanto, torna-se importante a realização de 
estudos que avaliem os fatores que podem afetar o 
paladar, em especial da população acima de 60 anos. 
Visto que, quando alterado, pode estar relacionado à 
qualidade de vida, condições de saúde e de escolhas 
alimentares dos mesmos (ATZINGEN; SILVA, 2010; 
SIMPSON et al.2012). Desta forma, o propósito desse 
trabalho foi  Identificar o perfil gustativo de idosas 

ativas, frequência de hipogeusia e  aspectos sociais e 
de saúde.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram avaliadas idosas participantes de um grupo de 
convivência da cidade de Santa Maria, aptas para 
cognição de acordo com o Mini Exame de Estado 
Mental (MEEM), isentas da presença de lesões e/ou 
feridas e/ou sangramento na boca, sem tratamento 
recente de quimioterapia e/ou radioterapia e 
internação hospitalar no período. As idosas foram 
investigadas com auxílio de uma entrevista, que 
continha variáveis sociodemográficas, de hábitos de 
vida e saúde. Para avaliar o perfil gustativo foram 
utilizadas “tiras” feitas de papel filtro e 
posteriormente foram embebidas em soluções de 
diferentes concentrações dos gostos doce (0,4, 0,2, 
0,1, 0,05 g / ml de sacarose), salgado (0,25, 0,1, 0,04, 



 

 

  

 
 

0,016 g / ml de cloreto de sódio), amargo (0,006, 
0,0024, 0,0009, 0,0004 g/ml de cloridrato de quinina 
) e ácido  (0,3, 0,165, 0,09, 0,05 g / ml de ácido cítrico)  
e água destilada, sendo ofertadas 18 fitas para cada 
participante(MULELLER et al.,2003). Cada um dos 
sabores foi apresentado em quatro concentrações 
diferentes (quatro sabores x quatro concentrações) e 
mais duas que não continham gosto em ordem 
aleatória do sabor do mais concentrado ao menos. 

As tiras foram mantidas na língua das voluntárias 
durante 10 segundos de boca fechada, na superfície 
dorsal da língua, posteriormente orientadas a 
movimentarem internamente até a possível 
identificação do sabor, para cada fita identificada 
corretamente o participante marcava um ponto. O 
reconhecimento ocorria quando era identificado o 
sabor correto. Para a classificação da hipogeusia foi 
considerado quando igual ou abaixo do percentil 10 e 
sem pontuação, considerada ageusia (KOBAL, 2000). 

RESULTADOS 

No total, compuseram a amostra, 64 idosas, com 
média de idade de 69,8±7,3 anos, 64,1%, ganhava 

menos de R$ 2.500,00, possuía escolaridade igual ou 
superior a 5 anos de estudo (81,2%), a maioria das 
idosas tem duas ou menos comorbidades (78,1%,) e 
fazem uso de até 3 medicamentos (76,6%); alta 
preponderância do uso de próteses dentárias 
(85,9%,),auto avaliação benéfica da  qualidade de 
vida de 84,4% e saúde de 54,7%;  predomínio de 
sobrepeso e obesidade (56,2%). O percentil 10º 
(identificação correta de  até 8 sabores) foi adotado 
para categorizar a amostra  como tendo ou não 
hipogeusia. Na amostra, 14,1% (n=9) das idosas 
avaliadas apresentavam hipogeusia. Sabores doce 
(81,2%) e salgado (89,6%) apresentaram maior 
percentual de acertos e o ácido o menor (62,5%).  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verificou-se reduzida frequência de hipogeusia e não 
foi associada estatisticamente com asituação social e 
de saúde das idosas. Os gostos salgado e ácido foram 
os que demonstraram as maiores diferenças para 
detecção e acerto entre os indivíduos com e sem 
hipogeusia.  

 

Palavras-chave: Limiar Gustativo. Hipogeusia. Pessoas idosas.  
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INTRODUÇÃO 

A adesão a estratégia nutricional desempenha papel 
essencial no sucesso do tratamento. Entre os fatores 
que podem dificultar a adesão a proposta 
terapêutica, destacam-se os problemas pessoais, a 
ausência de apoio familiar, a falta de motivação e os 
resultados negativos na perda de peso durante o 
tratamento (INELMEN, 2005).  

A baixa adesão ao tratamento nutricional pode 
ocasionar ajustes na terapêutica devido à falta de 
resultados positivos, frustração dos profissionais de 
saúde e aumento de custos no cuidado à saúde com 
elevação das taxas de hospitalização e tratamento 
das complicações (RODRIGUES, MOREIRA, ANDRADE, 
2014). 

Diante do exposto, objetivou-se com este estudo 
avaliar a adesão ao tratamento nutricional de adultos 

e idosos atendidos em uma Unidade Básica de Saúde 
do interior do Estado do Rio Grande do Sul. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal descritivo e 
retrospectivo, de cunho observacional e de 
abordagem quantitativa com utilização de dados 
secundários. Foram avaliados prontuários de 
pacientes adultos e idosos, de ambos os sexos, 
atendidos pelo serviço de nutrição de uma Unidade 
Básica de Saúde do interior do Estado do Rio Grande 
do Sul, sendo excluídos os prontuários de gestantes, 
crianças, adolescentes e os incompletos no seu 
preenchimento. Foram avaliadas as características 
demográficas, adesão ao tratamento nutricional com 
presença na evolução do paciente de pelo menos um 
retorno após a primeira consulta, retorno ao 
atendimento nutricional com a respectiva 
freqüências de consultas. Os dados foram tabulados 



 

 

  

 
 

no Microsoft Office Excel 2016 e analisados pelo IBM 
SPSS Statistics versão 18.0. Na análise das associações 
foi aplicado o teste qui-quadrado, considerando-se 
nível de significância de 95%. O estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de 
Passo Fundo sob o parecer nº 1.707.989. Os 
participantes foram preservados através do Termo de 
Compromisso para Utilização de Dados (TCUD). 

RESULTADOS 

Foram avaliados prontuários de pacientes adultos e 
idosos, destes, 76,1% (121) eram do sexo feminino e 
23,9% (38) do sexo masculino. A maioria dos 
pacientes eram adultos 78,6% (125) e 21,4% (34) 
idosos, a média de idade foi de 47,9±14,02 anos, 
variando de 20 a 86 anos. 

Em relação ao retorno ao atendimento nutricional, ou 
seja, número de consultas, a média foi de 3,2±3,72 
retornos nutricionais. Foi constatado que 81,1% (129) 
dos pacientes retornaram ao atendimento, destes, 
62,8% (81) tiveram a freqüência ao retorno de uma a 
três vezes, seguido de quatro a seis vezes com 20,9% 
(27) e 16,3 (21) seguiram em acompanhamento 
nutricional por mais de sete vezes, sendo semelhante 
ao estudo de Koehnlein (2008), quanto ao terceiro 
retorno, onde 66,7% dos indivíduos permaneceram 
em tratamento. Bauer et al., (2011) afirmam que 
indivíduos que passaram por aconselhamento 
nutricional   apresentam   maior   nível   de 
conhecimento e  estão  mais  predispostos  a  ter uma 
melhor qualidade na dieta e maior aderência ao 
tratamento dietético.  

Ao associar o retorno ao tratamento nutricional com 
o sexo, constatou que as mulheres tiveram mais 

adesão ao tratamento do que os homens, sendo 
76,7% (99) para o sexo feminino e 23,3% (30) para o 
sexo masculino (p= 0,428). Já ao associar o retorno ao 
tratamento nutricional com a população adulta e de 
idosos, verificamos associação estatisticamente 
significativa (p=0,025), sendo que dos pacientes que 
retornaram ao tratamento 82,2% (106) eram adultos  

 

e 17,8% (23) idosos. Veras e Oliveira (2009) afirmam 
que indivíduos com idade mais avançada são mais 
resistentes à adesão, apresentam dificuldades em 
adotar mudanças efetivas após anos de hábitos. A 
situação familiar do sujeito também pode influenciar 
na adesão ao tratamento dietético. O nível de 
escolaridade influencia diretamente na adesão, pois 
quanto mais baixa escolaridade mais difícil o 
entendimento e compreensão do tratamento e das 
suas orientações dietéticas. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se diante dos achados que a maioria dos 
pacientes tiveram uma boa adesão ao tratamento 
nutricional, visto que diversos estudos apontam 
altos índices de frustração do tratamento 
principalmente pela baixa adesão aos planos 
alimentares, dificuldade de emagrecimento e 
precária manutenção dos resultados. Tornam-se 
necessárias novas estratégias de atendimento 
nutricional desenvolvidas para promover a 
motivação, vínculo entre o profissional da saúde e o 
paciente para a melhora da qualidade de vida e de 
saúde desta população.  

 

Palavras-chave: Adesão ao tratamento. Nutrição em Saúde Pública.  Unidade básica de saúde.  
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INTRODUÇÃO 

O diabetes é uma doença metabólica crônica 
caracterizada por níveis elevados de glicose no 
sangue, que levam ao longo do tempo danos graves 
no coração, vasos sanguíneos, olhos, rins e nervos. O 
mais comum é o diabetes tipo 2, ocorre geralmente 
em adultos quando o corpo se torna resistente à 
insulina ou não produz insulina suficiente. Nas 
últimas três décadas, a prevalência de diabetes tipo 2 
aumentou drasticamente em países de todos os 
níveis de renda. Em 2016, a morte causada pela 
diabetes foi de 1,6 milhões de indivíduos, o que 
revela um fato alarmante, pois a mortalidade 
ocasionada a está doença está diretamente 
relacionada com a falta de controle ou 
desconhecimento dos portadores desta 

enfermidade. Há uma forte relação entre o estado 
nutricional e o surgimento do diabetes, 
principalmente em indivíduos que apresentam 
excesso de peso (WHO, 2019). Diante do exposto, 
este estudo tem como objetivo avaliar o estado 
nutricional de pacientes diabéticos atendidos em 
uma Unidade Básica de Saúde do interior do Estado 
do Rio Grande do Sul. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal descritivo e 
retrospectivo, de cunho observacional e de 
abordagem quantitativa com utilização de dados 
secundários. Foram avaliados prontuários de 
pacientes adultos e idosos, de ambos os sexos, com 
diagnóstico de Diabetes mellitus (DM) atendidos pelo 
serviço de nutrição de uma Unidade Básica de Saúde 



 

 

  

 
 

do interior do Estado do Rio Grande do Sul, sendo 
excluídos os prontuários de gestantes, crianças, 
adolescentes e os incompletos no seu 
preenchimento. Foram avaliadas as características 
demográficas e o estado nutricional através do Índice 
de Massa Corporal (IMC) e a circunferência da cintura 
(CC). Para análise do IMC de adultos utilizou-se os 
critérios adotados pela Organização Mundial da 
Saúde (1995) e para idosos >60 anos propostos pela 
Organização Pan-americana de Saúde (OPAS, 2002). 
O excesso de peso foi considerado quando o IMC ≥ 
25kg/m2 (OMS, 1998), já a CC foi classificada 
conforme os critérios adotados pela OMS (1998). Os 
dados foram tabulados no Microsoft Office Excel 
2016 e analisados pelo IBM SPSS Statistics versão 
18.0. Na análise das associações foi aplicado o teste 
qui quadrado, considerando-se nível de significância 
de 95%. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
e Pesquisa da Universidade de Passo Fundo sob o 
parecer nº 1.707.989. Os participantes foram 
preservados através do Termo de Compromisso para 
Utilização de Dados (TCUD). 

RESULTADOS 

Foram avaliados 46 prontuários de pacientes 
diabéticos, destes, 58,7% (27) eram do sexo feminino, 
o que corrobora com estudo de Vinholes e Pacheco 
(2014) e pode ser explicado em virtude da maior 
procura desse gênero ao serviço de saúde. A maioria 
dos pacientes eram adultos 67,4% (31) e 32,6% (15) 
idosos, a média de idade foi de 52,6±13,09 anos, 
variando de 29 a 81 anos. 

Quanto ao estado nutricional através do IMC, 
prevaleceu o excesso de peso em 89,1% (41) dos 
pacientes diabéticos, sendo 60,9% (28) na população 

adulta e 28,3% (13) em idosos, somente 10,9% (5) dos 
pacientes diabéticos estavam com estado nutricional 
adequado.  

Em relação a CC, constatou que 89,1% (41) dos 
pacientes apresentaram risco para doenças 
cardiovasculares, prevalecendo em 56,5% (26) dos 
adultos e 32,6% (15) nos pacientes idosos. 

Ao associar o IMC com a CC verificou que 84,8% (39) 
dos pacientes com risco para doenças 
cardiovasculares estavam com excesso de peso pelo 
IMC e 4,3% (2) dos pacientes com risco estavam com 
o estado nutricional adequado (p= 0,006). Ainda ao 
associar o IMC e a CC com o sexo, constatamos 
associação estatisticamente significativa para CC e 
sexo (p= 0,003), já para o IMC e sexo não obtivemos 
associação estatisticamente significativa (p=0,333), 
entretanto dos pacientes que apresentaram 
obesidade 54,3% (25) eram do sexo feminino e 34,8% 
(16) do sexo masculino e dos que apresentaram risco 
para doenças cardiovasculares 58,7% (27) eram do 
sexo feminino e 30,4% (14) eram do sexo masculino. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos achados, foi evidente o excesso de peso 
pelo IMC e o risco de doenças cardiovasculares pela 
CC nos pacientes diabéticos. Desta forma, devem-se 
priorizar ações de prevenção e promoção da saúde na 
atenção primária, através da alimentação saudável e 
da prática de atividade física evitando o surgimento 
de doenças crônicas não transmissíveis, 
principalmente para os idosos que com o avançar da 
idade diminuem a massa magra e aumentam o tecido 
adiposo no abdômen.  

 

Palavras-chave: Índice de Massa Muscular. Circunferência da Cintura. Diabetes Mellitus. Unidade Básica de Saúde.  
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INTRODUÇÃO 

A Doença de Parkinson (DP) é uma doença 
progressiva, que ocasiona disfunções motoras e não 
motoras, que em sua maioria, a longo prazo, leva a 
perda da funcionalidade geral e redução de níveis de 
atividade e participação social, gerando alto impacto 
negativo físico, emocional e cognitivo no 
envelhecimento. Os tratamentos hoje propostos, tem 
em sua maioria o objetivo de retardar a progressão 
dos sintomas, de maneira a prolongar a vida e a 
qualidade desta. Dentre os tratamentos não 
medicamentosos e não cirúrgicos, a Fisioterapia tem 
papel fundamental no que diz respeito a manutenção 
da capacidade física e da funcionalidade das pessoas 
com DP. As possibilidades mais recentes de 
tratamento Fisioterapêutico das disfunções 
ocasionadas pela DP, se voltam para a utilização de 
técnicas de Neuromodulação Transcraniana, 
associadas à Fisioterapia Neurofuncional e ao 
entendimento do Controle Postural para a adequada 
realização de Atividades de Vida Diária. Alguns 
conceitos sobre o papel da visão e da motricidade 
ocular também tem sido empregados na prática 
clínica, pois há indicios de forte correlação com a 

instabilidade postural e congelamento da marcha 
nesta população. Diante do exposto, o objetivo deste 
estudo é avaliar a influência de um protocolo de 
Neuromodulação Transcraniana, associado a 
Fisioterapia Neurofuncional, Realidade Virtual e 
exercícios oculares na qualidade da marcha de um 
indivíduo com Doença de Parkinson.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um relato de caso de um homem de 64 
anos de idade, com diagnóstico clínico de DP, queixa 
principal de bradicinesia e disfunção do padrão da 
marcha independente. Foi realizado um protocolo de 
Neuromodulação não invasiva, por meio de um 
aparelho de Estimulação Magnética Transcraniana 
associado à Óculos de Realidade Virtual e Fisioterapia 
Neurofuncional baseada nos Conceitos "Bobath" e 
"PNF". Também foi realizado treinamento da função 
oculomotora, com exercícios de fixação, 
convergência e sácadas. Para a mensuração de 
aspectos como velocidade da marcha, tamanho e 
cadência de passo e equilíbrio foi utilizado o teste 
"Time Up and Go" (TUG) com gravação de vídeo 
associado. Como avaliação de aspectos motores e 



 

 

  

 
 

não motores gerais, foi utilizada a escala "UPDRS". Os 
movimentos oculares foram testados clinicamente 
com a utilização do Teste do Ponto Próximo de 
Convergência (PPC) e com a observação dos 
movimentos sacádicos. 

RESULTADOS 

 Após a realização do protocolo de atendimento com 
duração de 10 sessões, houve redução no tempo de 
realização do TUG, melhora na pontuação geral da 
UPDRS, com ênfase nos aspectos motores, além da 
evolução do PPC e da precisão dos movimentos  

sácadicos. Estes resultados favoreceram o 
desempenho da marcha independente, bem como 
reduziram o risco de quedas relacionados à idade e 
patologia base. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A literatura a respeito da utilização de técnicas de 
neuromodulação transcraniana para tratamento de 

aspectos motores e não motores da DP é ampla e, 
tem sido relatada com sucesso em estudos que 
orientam as diretrizes para sua utilização na prática 
clínica, considerando que esta, é uma doença 
progressiva. A Fisioterapia Neurofuncional, em suas 
diversas linhas de tratamento, também mostra 
eficácia, principalmente no que diz respeito ao atraso 
da progressão dos sinais e sintomas. Neste caso, a 
associação à Realidade  

Virtual e aos exercícios oculares proporcionam uma 
nova possibilidade para o prolongamento da 
funcionalidade de pessoas com DP e para o 
incremento da qualidade de vida no envelhecimento, 
já que segue ao encontro de novas perspectivas 
relacionadas a importância da visão para o controle 
postural, bem como da relação entre o movimento 
sacádico, a instabilidade postural e o congelamento 
da marcha na DP. 

 

Palavras-chave: Doença de Parkinson. Estimulação Magnética Transcraniana. CIF. Controle Postural. Reabilitação. 
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INTRODUÇÃO 

A pandemia do coronavírus implementou medidas 
de saúde pública em todo o mundo para o combate 
e prevenção do adoecimento, em que se destacam 
o distanciamento físico, o auto-isolamento e a auto-
quarentena (OMS, 2020). Em consequência disso, 
ocorreu a redução repentina e brusca do convívio 
social. Neste cenário, as tecnologias foram vistas 
como as grandes aliadas para a diminuição dos 
impactos que as medidas sanitárias pudessem 
causar na rotina das pessoas. Considerando este 
contexto, evidencia-se a importância da inclusão 
digital para idosos, uma vez que a inserção no 
mundo digital possibilitará a execução de diversos 
serviços do cotidiano, como pagar contas e realizar 
compras, além de poder contribuir com 

passatempos e jogos digitais e para manter as 
relações sociais, uma vez que as tecnologias atuais 
permitem estas múltiplas funções (MEDEIROS et 
al., 2011; PETERSEN et al, 2013). Dessa maneira, 
o presente trabalho teve como objetivo descrever 
as vivências das acadêmicas de Terapia 
Ocupacional junto a idosos participantes de um 
projeto de inclusão digital para a 
instrumentalização no uso de Smartphones, no 
período da pandemia do COVID-19. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um relato de experiência sobre a 
vivência de sete estudantes de Terapia 
Ocupacional, do Instituto Federal do Rio de Janeiro 
- Campus Realengo, monitoras do projeto de 



 

 

  

 
 

Inclusão Digital de Idosos que foi realizado na 
modalidade virtual durante o período de pandemia, 
entre abril a julho de 2020. Esse projeto tem uma 
abordagem centrada nas demandas e 
necessidades dos idosos. As monitoras 
trabalharam em duplas e/ou trio com cada idoso, os 
encontros ocorriam uma vez por semana, com 
duração de aproximadamente 30 minutos e 
participaram dessa experiência dezesseis pessoas. 
Os encontros eram feitos em dois formatos: 
assíncrono para o envio do material didático com o 
conteúdo que o idoso escolheu aprender e 
síncrono, em que era feito um fórum de 
aprendizagem via chamada de vídeo. Após cada 
encontro, as monitoras elaboravam um relatório 
com dados sobre as barreiras e facilitadores para a 
aprendizagem, assim como registros pertinentes 
ao encontro. 

RESULTADOS 

As alunas fizeram convite aos idosos através do 
grupo do WhatsApp®, após manifestação de 
interesse destes, entraram em contato 
individualmente para levantamento das demandas. 
Em seguida, confeccionaram o material, da 
preferência do participante (vídeo ou apostila) onde 
foi verificado que a forma mais adequada de 
confecção era o vídeo com áudio e legenda e as 
apostilas no formato de arquivo PDF. O material era 
personalizado, com tamanho de letra adequado 
para a leitura no próprio Smartphone e com o passo 
a passo para ensinar o conteúdo de interesse do 
participante. Com os relatórios, foi possível 
observar que todas monitoras apresentaram algum 
tipo de insegurança no primeiro contato com o 
idoso. Acredita-se que isso ocorreu devido ao fato 
de ser uma experiência nova e diferente do 
habitual, já que essa atividade era feita 
presencialmente. No entanto, no decorrer dos 
encontros foi criado um vínculo do participante com 

as monitoras, facilitando assim a condução do 
fórum de aprendizagem e nos proporcionando mais 
segurança, este foi realizado através de 
videochamada via WhatsApp® para verificar a 
aprendizagem e solucionar dúvidas sobre algum 
detalhe do conteúdo ensinado. Os temas 
abordados foram diversos, tais como fazer 
chamada de vídeo, limpar memória, utilizar a 
nuvem, e-mail, aumentar e diminuir o som do 
aparelho, enviar foto para o computador, QRCode 
e uso das redes sociais. Identificamos como 
barreiras da oficina virtual: a presença de idosos 
que apresentavam dificuldade auditiva, problemas 
com a memória do celular para visualização do 
vídeo, ausência de auxílio familiar, idosos que não 
sabiam tirar print para mostrar sua dúvida e outros 
que demoravam a responder as mensagens ou 
ausência de uma internet que fosse adequada para 
realizar o fórum de aprendizagem. Quanto aos 
facilitadores da condução da oficina foram 
identificados a utilização de exercícios repetitivos 
para memorizar a tarefa, interesse dos 
participantes, a dedicação nos estudos dos novos 
aprendizados e rápida adaptação e compreensão 
do material. Vale ressaltar que a presença de uma 
docente e terapeuta ocupacional como orientadora 
contribuiu de forma significativa, uma vez que esta 
auxiliava no que fazer quando o idoso deixava de 
estudar o material ou não entendia a linguagem 
abordada, dando suporte quando havia 
inseguranças das monitoras e orientando quanto 
ao melhor processo de ensino e aprendizagem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A experiência vivenciada pelas monitoras, 
estudantes de Terapia Ocupacional junto aos 
idosos participantes da Oficina do Celular durante 
a pandemia do COVID-19 contribuiu de forma 
valiosa no processo de formação, agregando uma 
experiência intergeracional na vida acadêmica 



 

 

  

 
 

destas. A oficina proporcionou um espaço de troca 
de experiências entre as acadêmicas e os idosos, 
promoveu momentos de socialização, além de 
possibilitar que os idosos adquirissem novos 
conhecimentos acerca dos Smartphones. As 
monitoras também tiveram que aprimorar seus 
conhecimentos sobre funções e aplicativos para 
elaborar os materiais durante esse período de 
distanciamento físico. O fórum de aprendizagem foi 
uma ferramenta que possibilitou um contato mais 
próximo com o usuário, permitindo acompanhar 
como estavam conduzindo suas vidas neste 
período de isolamento social, além de diminuir os 
efeitos negativos causados pela pandemia e pelo 
novo formato do projeto, como o medo e 

insegurança de não conseguirmos alcançar o 
objetivo de instrumentalizar os idosos no uso de 
Smartphones. Concluímos que a inclusão digital 
para idosos não beneficia apenas eles, uma vez 
que todos os participantes envolvidos precisam 
renovar constantemente os aprendizados e 
habilidades, além de ser necessário aprender a 
lidar com os sentimentos que permeiam as novas 
experiências. Essa oficina permitiu mais do que 
conhecimentos teóricos, permitiu a manutenção da 
independência de cada participante, bem como o 
exercício da empatia e a consideração de todas as 
barreiras e facilitadores, ou seja, todos foram 
beneficiados com experiências técnicas e de vida.

Palavras-chave: Idosos. Inclusão Digital. Pandemia. 
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INTRODUÇÃO 

A pandemia da COVID-19, que em agosto de 2020 já 
havia implicado na morte de mais de 100 mil 
brasileiros, traz consigo uma série de impactos para o 
envelhecimento populacional. Muitos desses 
impactos não estão diretamente ligados à 
contaminação pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), 
são efeitos secundários que decorrem das medidas 
de controle e prevenção da doença (BECERRA-
GARCÍA J.A. et al., 2020). O distanciamento social, o 
isolamento social e a quarentena são as principais 
medidas adotadas por muitos países para controlar a 
propagação do vírus, com isso, mudanças radicais 
foram impostas na forma como sujeitos vivenciavam 
momentos de lazer, como trabalham e interagiam 
entre si (FIOCRUZ, 2020). Essas súbitas rupturas 
afetam o funcionamento psíquico de quem as 
vivencia, ocasionando uma série de sintomas que vão 
desde o medo até a esgotamento físico e mental. Um 
dos sintomas comumente associado a essas situações 
é a ansiedade, a qual se caracteriza com uma resposta 

multifacetada diante de alguma “ameaça”, ela pode 
ser conceituada como uma condição emocional 
transitória do indivíduo, caracterizada por 
sentimentos de tensão, experimentados 
subjetivamente, acompanhada de uma atividade 
intensificada do sistema nervoso autônomo (LIN et al. 
2020). Diariamente muitas pessoas apresentam sinais 
de ansiedade em suas rotinas, porém, ela só é 
considerada patológica quando apresenta-se de 
modo persistente e intenso.  A justificativa se dá pelo 
fato de que a pandemia segue mobilizando boa parte 
da população mundial e promovendo mudanças 
bruscas na rotina da vida diária e do trabalho, assim, 
é esperado que desencadeiem-se respostas 
indesejáveis ao bem-estar psicológico dos sujeitos 
quando esses sentem-se de algum modo ameaçados. 
O objetivo deste estudo é verificar o estado de 
ansiedade na população adulta diante dos impactos 
da pandemia na saúde mental. 

MATERIAIS E MÉTODOS 



 

 

 

   

 
 

Foi realizada uma revisão sistemática no período de 
maio a junho de 2020 nas seguintes bases de dados: 
PsycoInfo; PubMed e Scielo com os descritores:  
“Saúde Mental” e “Covid-19” ou “Covid 19”. Foram 
incluídos todos os estudos sem limite de data e dessa 
busca resultaram 1147. Foram eliminados 844 que 
eram publicações pagas, cartas ao editor, informes 
breves, editoriais restando 303 artigos. Destes, foram 
selecionados apenas aqueles que continham no título 
e/ou no resumo a palavra “ansiedade” e que tinham 
como público-alvo a população de adultos, o que 
resultou em 19 artigos, os quais foram lidos 
integralmente e analisados em relação ao local de 
origem da amostra, instrumentos utilizados, faixa 
etária, gênero e fatores desencadeantes da 
ansiedade. O percurso metodológico empregado na 
seleção dos artigos, seguiu o método Prisma (MOHER, 
LIBERATI, TELZLAFF, & ALTMAN, 2009). 

RESULTADOS 

Os estudos mostram que as mudanças decorrentes 
das determinações de distanciamento e isolamento 
social impactam a saúde mental de quem as vivencia. 
A incerteza quanto a duração dessas medidas, é 
considerada como um fator desencadeador de 
reações e sintomas de ansiedade, estresse e 
depressão (FIOCRUZ, 2020). A partir disso, muitos 
estudos começaram a ser realizados em vários países 
para a compreensão dos impactos psicológico na 
saúde da população. Em relação ao local de origem: o 
maior número de publicações foi da China (42%, n=8) 
seguido de Índia e Espanha (15%, n=3), os outros 
locais foram: Reino Unido, Turquia, Jordânia, 
Austrália, Itália com 1 publicação cada. Instrumentos 
utilizados: Todos os estudos utilizaram ferramentas 
online para coleta de dados, sendo 15 escalas (78%), 

09 questionários semiestruturados (47%) 04 
inventários (21%), destes destacam-se a Escala de 
Transtorno de Ansiedade Generalizada (GAD-7) 
utilizada em 4 estudos e a Escala de Depressão, 
Ansiedade e Estresse (DASS-21) utilizada em 3 
estudos. Alguns estudos utilizaram mais de um 
método de coleta. Entre os critérios de seleção das 
amostras, destaca-se: ter idade superior a 18 anos e 
ter acesso à internet, a forma de contato se deu 
através de redes sociais. As idades dos participantes 
variaram de 18 a 85 anos, média de idade até 35 anos 
(73%, n=14), sendo que em 18 artigos (94%) a 
amostra era composta majoritariamente por 
mulheres. A forma de seleção das amostras, através 
de redes sociais, foi considerado um fator importante 
para que a maioria dos participantes fossem adultos 
jovens (menos de 35 anos). Em 52% dos estudos, os 
adultos jovens, especialmente mulheres, estiveram 
associados a níveis mais altos de ansiedade, por outro 
lado, os adultos idosos estiveram associados a relatos 
de menor risco de ansiedade (SANGUINO et al. 2020). 
Fatores desencadeantes da ansiedade: As medidas de 
distanciamento e isolamento social, as quais afetam 
a rotina, limitam as atividades e podem desencadear 
dificuldades econômicas, foram consideradas pelos 
estudos, como o principal fator desencadeante de 
ansiedade (58%, n=11). Outros fatores foram: 
contrair a COVID-19 ou ter um familiar ou amigo com 
a doença (37%, n=7), ser solteiro ou ausência de 
companheiro (26%, n=5). Também foi encontrado em 
15% (n=3) dos artigos, que, estar em constante 
exposição a informações sobre COVID-19, ter 
histórico de doença mental e ou depressão, e 
ausência de apoio social e psicológico, menor nível de 
renda e ou espaço por pessoa no domicílio, 
consistiam em fatores que tornavam esses públicos 



 

 

 

   

 
 

mais vulneráveis ao desenvolvimento de ansiedade. 
Entre os fatores de proteção para enfrentamento da 
ansiedade diante da pandemia encontra-se: contar 
com apoio médico, psicológico e/ou familiar (31%), 
ter estabilidade econômica/emprego (26%), ser 
casado/ter companheiro (26%). De modo geral, os 
estudos apresentam que, ser mulher, jovem, solteira 
e não dispor de estabilidade econômica, são 
condições que colocam esse grupo como sendo o 
mais vulnerável a apresentar sintomas de ansiedade. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os achados delineiam a existência de grupos sociais 
especialmente vulneráveis ao impacto da pandemia e 
sugerem linhas de ação que ajudem a reduzir as 
consequências psicossociais da COVID-19. A 
pandemia pode estar afetando 
desproporcionalmente a população mais jovem e 
também as mulheres e este fenômeno precisa ser 
melhor entendido através de estudos futuros, se 
devido ao declínio das perspectivas econômicas, o 
isolamento social, o excesso de exposição a 
informações sobre o COVID, predisposição a doenças 

psiquiátricas ou ausência de apoio social e ou 
psicológico. É fundamental que os governos adotem 
posicionamentos claros sobre a atual pandemia, pois 
a incerteza frente uma ameaça é um fator que 
predispõe os adultos a apresentarem sintomas de 
ansiedade. O fato de as amostras serem compostas 
na sua maioria por jovens adultos, reforça a 
necessidade de futuros estudos avaliarem como a 
ansiedade impacta a vida de outros grupos sociais, 
como adultos idosos. Além de ser importante que 
sejam realizados estudos com a população do Brasil, 
que não esteve contemplada nessa pesquisa. É 
necessário intensificar programas de conscientização 
e de abordagem sobre a saúde mental, para toda a 
população adulta. É fundamental também, o 
planejamento de estratégias e de intervenções 
eficazes, de vigilância contínua das consequências 
psicológicas para surtos, essas devem se tornar rotina 
como parte dos esforços de preparação e suporte em 
todo o mundo. 

 

Palavras-chave: Adultos. Idosos. Isolamento Social. Populações Vulneráveis. Desenvolvimento Humano . 

REFERÊNCIAS 

BECERRA-GARCÍA J.A., et al. Síntomas psicopatológicos durante la cuarentena por Covid-19 en población general 
española: un análisis preliminar en función de variables sociodemográficas y ambientales-ocupacionales. Revista 
espanola de salud publica, Espanha, Vol. 94, 2020. Disponível em: 
<https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL94/O_BREVES
/RS94C_202006059.pdf> Acesso em: 03 jun 2020.  

FIOCRUZ, Fundação Oswaldo Cruz. Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Pandemia COVID-19. Recomendações 
Gerais. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 2020.  



 

 

 

   

 
 

GONZÁLEZ-SANGUINO C. et al. Mental health consequences during the initial stage of the 2020 Coronavirus 
pandemic (COVID-19) in Spain.  Brain, behavior, and immunity, Espanha, Vol. 87, 172-176, 2020. Disponível em: 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219372/pdf/main.pdf> Acesso em: 03 jun 2020. 

LIN Y, et al. Knowledge, Attitudes, Impact, and Anxiety Regarding COVID-19 Infection Among the Public in China. 
Frontiers in public health. China, Vol. 8, 2020. Disponível em: 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7266871/pdf/fpubh-08-00236.pdf> Acesso em: 03 jun 2020.  

MOHER, D., LIBERATI, A., TETZLAFF, J., & ALTMAN, D. G. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 
Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS medicin, Vol. 6, 2009. Disponível em: 
<https://journals.plos.org/plosmedicine/article/file?id=10.1371/journal.pmed.1000097&type=printable> Acesso 
em: 05 ago 2020.  

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos a Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS). 



 

 

  

 
 

ÁREA TEMÁTICA 
2 Saúde, Trabalho e Sociedade 

SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM MEIO AO COVID-19 
Maria Augusta Lösch1, Eduardo Dos Santos De Lima2, Silvana Alba Scortegagna3 

1 Graduação em andamento em Psicologia; Universidade de Passo Fundo; <148548@upf.br> 

2 Psicólogo, Mestre em Envelhecimento Humano; Universidade de Passo Fundo; <110199@upf.br> 

3 Psicóloga, Doutora em Psicologia; Universidade de Passo Fundo; <silvanalba@upf.br> 

 

 

INTRODUÇÃO 

A emergência de saúde pública mundial ocasionada 
pela pandemia do COVID–19, além de constituir-se 
como uma crise sanitária, pode ter repercussões na 
esfera da saúde mental da população. Em situações 
de pandemia, o número de pessoas psicologicamente 
afetadas costuma ser maior que o de pessoas 
acometidas pela infecção, sendo estimado que um 
terço a metade da população possa apresentar 
consequências psicológicas e psiquiátricas caso não 
recebam cuidados adequados (ORNELL et al., 2020). 
Neste contexto, crianças e adolescentes podem ser 
especialmente afetadas devido as suas 
vulnerabilidades físicas e psíquicas, correndo o risco 
de sofrerem prejuízos em seus processos de 
desenvolvimento biopsicossocial (OOSTERHOFF, 
2020). 

Fargert et al., (2020) relataram em seu trabalho de 
revisão, como as experiências traumáticas, tal qual a 
pandemia de COVID-19, quando vivenciadas na 
infância, podem gerar consequências duradouras ao 
longo da vida. Segundo os autores, alguns efeitos de 
longo prazo incluem: aumento do risco de 

desenvolver transtornos mentais e físicos, redução da 
qualidade de vida, prejuízos no desenvolvimento 
cognitivo, problemas sociais e uma redução de até 20 
anos na expectativa de vida. Os efeitos da pandemia 
na adolescência merecem ainda maior atenção, visto 
que segundo Lee et al., (2014), a adolescência é um 
período associado a risco aumentado para o 
desenvolvimento de muitos transtornos 
psiquiátricos, como ansiedade e depressão.  

Portanto, além da necessidade de reduzir a 
transmissão e frear a rápida disseminação do vírus, 
também é necessário compreender os impactos na 
saúde mental e os efeitos psicossociais da pandemia 
em grupos mais vulneráveis. Nesse sentido, o 
presente trabalho tem como objetivo identificar os 
efeitos da pandemia de COVID-19 na saúde mental de 
crianças e adolescentes.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Realizou-se revisão sistemática da literatura científica 
a partir das recomendações do Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 
PRISMA (MOHER et al., 2009). Como critérios de 
elegibilidade a este trabalho foram incluídos artigos 



 

 

  

 
 

que abordaram a saúde mental de crianças e 
adolescentes no enfrentamento ao COVID-19 e que 
estavam classificados como Open Access. Excluíram-
se comentários, editoriais, estudos pagos, artigos de 
revisão e estudos que não se encaixavam na temática 
proposta. A busca dos estudos foi efetuada nas bases 
de dados Pubmed, PsycINFO e Scielo, utilizando-se 
como palavras-chave: “saúde mental e COVID-19”, 
“saúde mental e COVID19”, saúde mental e COVID 
19” e seus correlatos em inglês “mental health and 
COVID-19”, “mental health and COVID19” e “mental 
health and COVID 19”. A extração dos dados ocorreu 
no dia 3 de Junho de 2020, com busca de artigos sem 
limites de data. Todos os resumos que não 
forneceram informações suficientes para os critérios 
de inclusão e exclusão foram avaliados na íntegra, e 
selecionados de acordo com os critérios de 
elegibilidade. A extração de dados buscou 
sistematizar informações sobre características 
metodológicas, sintomas descritos e conclusões dos 
estudos. Foram localizados 1147 artigos nas bases de 
dados. Inicialmente 415 materiais foram excluídos 
por serem estudos pagos, informes breves, cartas ao 
editor, artigos de revisão e editoriais. A amostra deste 
estudo foi composta de 7 artigos, selecionados por 
contemplarem a temática saúde mental de crianças e 
adolescentes em relação ao COVID-19. Extraíram-se 
os dados sobre metodologia, participantes, 
resultados e conclusões/considerações finais. 

RESULTADOS 

Os estudos foram realizados na China (n=3), Estados 
Unidos (n=2), França (n=1) e Índia (n=1). As amostras 
pesquisadas variaram entre crianças e adolescentes – 
6 a 18 anos (n=3) -  amostras mistas de crianças e 
adultos - 12 a 35 anos (n=2) e entrevistas com pais de 
crianças (n=2).  

Os artigos da amostra contemplaram os seguintes 
objetivos, todos relacionados à pandemia do covid 
19: motivações e envolvimento dos adolescentes 
para o distanciamento social (1); implementação da 
telemedicina (1); saúde mental dos jovens após 2 
semanas do coronavírus (1); prevalência e correlatos 
sociodemográficos de sintomas depressivos e de 
ansiedade entre adolescentes (1); saúde e saúde 
mental de crianças e adolescentes com TDAH (2); 
compreensão, conformidade e o impacto psicológico 
da experiência da quarentena para os jovens (1); 

Em 5 artigos foram utilizados questionários 
semiestruturados que avaliaram aspectos de saúde 
mental dos participantes. Também foram utilizados 
os instrumentos General Health Questionnaire (GHQ-
12), PTSD Checklist-Civilian Version (PCL-C), Negative 
Coping Styles Scale. Patient Health Questionnaire 
(PHQ-9), Generalized Anxiety Disorder (GAD-7) 
Swanson, Nolan Pelham Scale (SNAP- IV) – Parent 
Form e The Child Stress Disorders Checklist (CSDC), 
porém nenhum destes instrumentos foi utilizado em 
dois artigos diferentes. 

Foram relatados sintomas de estresse pós-
traumático, ansiedade e depressão, piora nos 
sintomas de TDAH, manifestação de 
comportamentos opositores ou desafiadores e 
explosões emocionais decorrentes do isolamento 
social imposto às crianças e adolescentes. Crianças 
em quarentena vivenciaram maior sofrimento 
psicológico do que crianças que não estavam em 
quarentena.  

O fechamento das escolas, como medida de 
distanciamento social adotada para prevenir a 
propagação da pandemia, pode dificultar o 
desenvolvimento saudável das crianças. Além disso, 



 

 

  

 
 

interrupções de desenvolvimento ou atrasos em 
processos de aprendizagem e progresso educacional, 
são efeitos negativos esperados desse fechamento.  

Intervenções com o uso de telemedicina mostraram-
se úteis para auxiliar adolescentes a enfrentarem 
diversas questões emocionais e físicas, entretanto os 
resultados precisam ser melhor avaliados. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A saúde mental de crianças e adolescentes no 
enfrentamento ao COVID-19 mostrou-se afetada de 
diversas formas. O isolamento social imposto como 
forma de conter o avanço do vírus suscitou 
sentimentos disfóricos e motivou piora nos sintomas 
psíquicos já existentes. 

Os efeitos traumáticos de vivenciar uma pandemia, 
mesmo não contraindo a doença, podem ser 
observados pelo aumento de ansiedade, depressão e 

de sintomas de estresse pós-traumático, compatíveis 
com vivências traumáticas de diferentes ordens. 

Contudo, é importante observar as limitações deste 
estudo. Nenhum dos artigos selecionados avaliou 
crianças e adolescentes brasileiros, com isso, as 
diferenças culturais e socioeconômicas podem 
predizer resultados diferentes. Os critérios de 
inclusão/exclusão buscaram responder ao objetivo 
proposto e novos objetivos ou critérios podem gerar 
resultados diferentes.  

Têm-se a necessidade de novos estudos longitudinais 
que busquem identificar os prejuízos no 
desenvolvimento dessas crianças e adolescentes ao 
longo do tempo, uma vez que já foi observado 
sentimentos disfóricos no curto prazo. 
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INTRODUÇÃO 

O padrão de consumo alimentar da população 
brasileira sofreu significativa modificação nos últimos 
anos. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição 
(BRASIL, 2013) aponta que a diminuição da fome e da 
desnutrição veio acompanhada do aumento 
vertiginoso da obesidade em todas as camadas da 
população, norteando para um porvindouro de 
problemas relacionados. Tendo em vista que o 
excesso de peso se torna uma realidade e impacta 
diretamente na saúde e na qualidade de vida da 
população e, considerando que essa comorbidade 
nos idosos tem a capacidade de potencializar doenças 
que já são mais prevalentes nessa faixa etária 
(CABRERA; JACOB FILHO, 2001), esta pesquisa visa 
analisar a prevalência do excesso de peso na 
população idosa atendida na Atenção Primária à 
Saúde (APS) e sua relação com outros indicadores 
epidemiológicos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal conduzido em 
Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Os critérios de 
inclusão foram idade igual ou superior aos 60 anos, 
ambos os sexos, residentes na cidade e usuários da 
rede urbana de APS; e os de exclusão foram 
acamados e portadores de deficiência que os 
impedisse de responder ao questionário. Os dados 
foram coletados nas unidades de saúde, através da 
aplicação de questionário, pré-testado e pré-
codificado, por acadêmicos treinados, entre maio e 
agosto de 2019. A partir do Índice de Massa Corporal 
(IMC), sendo altura e peso autorreferidos, os 
participantes foram classificados como sendo ou não, 
portadores de sobrepeso (IMC ≥ 27 kg/m2). Além de 
variáveis sociodemográficas, foram autorreferidos 
diagnósticos médicos de comorbidades que possam 
estar relacionadas: Diabetes Mellitus (DM) e 
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Após dupla 
digitação e validação, foi realizada estatística 



 

 

 

   

 
 

descritiva da amostra, prevalência do sobrepeso e 
verificação da sua distribuição de acordo com as 
demais variáveis (teste do qui-quadrado, 5%). O 
protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 
Universidade Federal da Fronteira Sul. 

RESULTADOS 

A amostra foi constituída por 403 participantes, dos 
quais 61,3% eram mulheres, 66,5% tinham de 60 a 69 
anos, 67,6% autorreferiram cor de pele branca, 61,4% 
referiram renda familiar per capita ≤ a 1 salário 
mínimo (R$ 998,00), 33,7% referiram DM e 70%, HAS. 
A prevalência do sobrepeso foi de 42,9% e, embora 
sem diferença significativa em relação ao sexo, 
observou-se que das mulheres, 57,7% apresentaram 
a comorbidade. A relação entre o desfecho e a idade 
foi significativa, verificando-se maior prevalência 
entre aqueles de 60 a 69 anos (61,9%). De modo 
também significativo, maior frequência de sobrepeso 
foi verificada entre os hipertensos (63%). Ao analisar 
a HAS, Feijão et al. (2005) identificaram o dobro da 
prevalência em pacientes com excesso de peso. 
Apesar de o estudo ter sido realizado com população 
geral, os achados acabam por ser idênticos em grupos 
de idosos, já que o presente estudo comunga de 
resultados semelhantes. Comparando-se idosos com 
e sem DM, não se observou diferença significativa de 
sobrepeso. Entretanto, cabe destacar que, dentre os 
diabéticos, 63,2% foram classificados em sobrepeso. 
Tavares et al. (2018) também observaram conexão 
importante entre as duas comorbidades e, Sinaiko 
(2007) aponta para a relação direta entre o sobrepeso 
e o aumento da resistência à insulina, facilitando 

assim, o surgimento do diabetes. Quando comparada 
a prevalência do sobrepeso de acordo com a renda, 
não se observaram diferenças estatísticas 
significativas, ainda que, entre os participantes de 
menor renda tenha sido constatada maior proporção 
do desfecho (57,8%). O resultado sugere que o menor 
poder aquisitivo leve a piores condições alimentares 
e, por conseguinte, ao sobrepeso. Entretanto 
segundo Tavares et al. (2018), esse ponto ainda não é 
consenso e merece um aprofundamento nas 
discussões visando fornecer argumentos mais sólidos 
para a abordagem em face da obesidade. Sabe-se que 
além do perfil metabólico alterado, indivíduos com 
excesso de peso desenvolvem várias 
adaptações/alterações cardíacas estruturais e 
funcionais, associando-se intimamente a inúmeras 
complicações cardiovasculares e morte súbita, 
mesmo na ausência de comorbidades (SANTOS et al., 
2013). Desse modo, o Ministério da Saúde estimula as 
equipes atuantes na APS, para que orientem a 
população quanto à alimentação saudável no 
contexto da atenção integral à saúde (BRASIL, 2013), 
visando ao alcance e à manutenção do peso corporal 
adequado. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O excesso de peso não somente ocasiona 
desequilíbrios orgânicos, mas também exerce 
influência em aspectos emocionais da população. 
Diante disso, é mister que as equipes da APS 
elaborem planos de enfrentamento aos quadros de 
excesso de peso e de obesidade, tendo por objetivo a 
redução da morbimortalidade. 
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INTRODUÇÃO 

A covid-19 é uma doença que afeta o sistema 
respiratório e que possui uma alta taxa de 
transmissão. Com o intuito de evitar um aumento 
descontrolado no número de infectados e para não 
sobrecarregar o sistema de saúde foram criadas 
estratégias de intervenções para reduzir a 
disseminação do SARS-Cov-2. Governos 
aconselharam que a população permanecesse em 
casa, saindo apenas em casos de extrema 
necessidade (AQUINO et al.,2020). 

Devido à falta de medicação eficaz e de vacina para 
cura da doença, o isolamento social é um dos 
principais métodos de prevenção para impedir a 
disseminação do vírus da covid-19. No entanto, por 
conta desse isolamento, a autonomia e 
independência das pessoas com doença de Parkinson 

(DP) podem sofrer mudanças inerentes. Por ser uma 
doença neurodegenerativa e que afeta os 
movimentos, a DP prejudica a realização das 
atividades diárias (BHATIA; GUPTA, 2003). Logo, com 
o isolamento social a funcionalidades dessas pessoas 
podem sofrer alterações negativas. 

Dessa forma esta pesquisa tem como objetivo avaliar 
a influência do isolamento social provocado pela 
pandemia da covid-19 nas atividades diárias de 
pessoas com doença de Parkinson.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo de corte transversal, aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa (CAAE: 36160620.6.0000.5208) e 
desenvolvido pelo Programa Pró-Parkinson da 
Universidade Federal de Pernambuco.  



 

 

  

 
 

A pesquisa está sendo desenvolvida remotamente de 
forma síncrona e efetiva utilizando o ambiente 
corporativo do Google Suite por meio da ferramenta 
de reuniões virtuais Google Meet. O link para reunião 
gerado é disponibilizado para o participante por meio 
do aplicativo de Whatsapp. O telefone é um 
dispositivo largamente utilizado pelas pessoas em 
qualquer faixa etária constituindo uma ferramenta de 
alcance relevante no contexto atual de afastamento 
social. As vantagens da utilização das ferramentas do 
g-suite são a segurança das informações certificada 
pela HIPAA (Health Insurance Portability and 
Accountability Act), sendo um ambiente apropriado 
para a pesquisa proposta.  

A amostra de conveniência entrevistada é constituída 
por pessoas com DP cadastradas e previamente 
acompanhadas no Programa Pró-Parkinson. Foram 
excluídos aqueles com comprometimento cognitivo, 
de acordo com o instrumento de triagem da 3ª edição 
da caderneta de saúde da pessoa idosa e aqueles com 
déficit auditivo que dificultasse a comunicação 
remota.  

Foram coletados dados sociodemográficos e 
investigada a percepção dos pacientes sobre 11 itens 
da seção II (atividades de vida diária) da Escala 
Unificada de Avaliação da DP (UPDRS-AVD) adaptado 
com as seguintes possibilidades de resposta em cada 
item: “pior do que antes da pandemia” ou “igual a 

antes da pandemia”. Os dados preliminares deste 
estudo foram tabulados e analisados com estatística 
univariada qualitativa.. 

RESULTADOS 

Amostra composta por 20 sujeitos, com média de 
escolaridade correspondente ao ginásio ou ensino 
médio (média: 8±4 anos de estudo), 10 homens e 10 
mulheres, com média de idade 65 (±8), variando 
entre 52 a 76 anos, sendo 14 idosos (idade ≥ 60 anos) 
e 6 adultos (idade > 50 anos). A maioria residindo em 
Recife (n=8 – 40%) e Jaboatão (n=4 – 20%), 
aposentados (n=19 – 95%), vivendo com 
companheiro (n=13 – 65%).  

A percepção de piora durante a pandemia 
apresentou a seguinte distribuição nos itens: Freezing 
(n=17 – 85%), Marcha (n=1 – 75%), Vestir (n=13 – 
65%), Girar no leito (n=12 – 60%), Cortar alimentos, 
higiene e tremor (n=11 em cada – 55%), Escrita (n=10 
– 50%), Salivação (n=9 – 45%), Fala (n=8 – 40%) e 
Deglutição (n=5 – 25%).  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O isolamento social provocado pela pandemia da 
covid-19 piorou a realização das atividades diárias de 
pessoas com doença de Parkinson, com ênfase para 
freezing, marcha, vestir-se e girar no leito. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento populacional, no Brasil, é uma 
tendência que vem se confirmando. De acordo com 
as previsões do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), em 2050, a população brasileira, 
que apresentará cerca de 259,8 milhões de pessoas, 
deverá ser predominantemente adulta e idosa 
motivadas pela redução na taxa de natalidade e 
aumento da expectativa de vida. Atualmente, estima-
se que a população acima de 65 anos representa 
9,83% nas taxas demográficas brasileiras, com a 
expectativa de atingir, em 2050, a taxa de 21,87% 
(IBGE, 2020). 

Esta configuração deverá condicionar novas relações 
na sociedade, tornando necessária uma discussão 
sobre políticas públicas para este perfil demográfico. 
Apesar de o envelhecimento ser caracterizado pela 
progressão de incapacidades em relação às 
atividades diárias, estas limitações não devem 
impedir a perspectiva de uma vivência plena. 
Conforme o estatuto do idoso, no seu Art.2°, é 
assegurado por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, para preservação de sua 

saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 
intelectual, espiritual e social, em condições de 
liberdade e dignidade (BRASIL, 2013). 

Nesse sentido, segundo Silva e Günther (2000), o 
entendimento de qualificar a vida dos idosos decorre, 
entre outros, pela função social e evolutiva da 
temática habitacional e de espaços públicos. Estes, ao 
condicionarem o desempenho das atividades, são 
objetos de avaliação para o planejamento estratégico 
em políticas futuras. Assim, considerando o 
fenômeno do envelhecimento populacional, 
percebe-se a necessidade de compreender os fatores 
que delimitam a vivência na população idosa para 
que possam ser criadas condições que promovam a 
sua autonomia. O objetivo deste estudo, então, é 
realizar uma revisão de literatura interdisciplinar 
sobre os fatores que condicionam a autonomia dos 
indivíduos idosos quanto ao desempenho de 
atividades e sua relação com a configuração dos 
espaços. 

MATERIAIS E MÉTODOS 



 

 

  

 
 

Realizou-se uma revisão de literatura por meio de 
pesquisa bibliográfica de artigos publicados no 
período de 2010 a 2020, utilizando como base de 
dados as plataformas Pubmed, Lilacs e Scielo, em 
artigos com texto completo e gratuito, onde a 
população era prioritariamente de idosos e 
desvinculados de patologias que limitassem sua 
autonomia. Os descritores utilizados foram: idoso 
(aged), arquitetura (architecture), fisioterapia 
(physical therapy), terapia ocupacional (occupational 
therapy), autonomia (personal autonomy) e 
acessibilidade arquitetônica (architectural 
accessibility). Com os operadores boleanos AND, OR 
e NOT, combinadas entre si nas línguas portuguesa, 
espanhola e inglesa. Inicialmente, os artigos foram 
encontrados utilizando todos os descritores 
combinados no Pubmed (3 artigos, nenhum 
correspondia a pesquisa) e Lilacs (2 artigos, 1 para 
leitura). Posteriomente, utilizando os descritores 
architectural accessibility AND aged, foram 
encontradas pesquisas na plataforma Pubmed (78 
artigos, 5 para leitura), Lilacs (14 artigos, 5 para 
leitura) e Scielo (3 artigos, 2 repetiam-se e todos já 
haviam sido encontrados em outras plataformas).  

A leitura dos artigos selecionados foi realizada por 
dois revisores em um entendimento interdisciplinar, 
relacionando os campos da arquitetura, fisioterapia e 
terapia ocupacional, em uma análise que 
contextualiza a autonomia dos indivíduos com o 
espaço. Dessa forma, os dez artigos foram 
classificados quanto aos ambientes de espaços 
públicos, como locais de relação social, ambientes 
habitacionais, de função domiciliar, e mobiliário, 
como componente para as condições de autonomia 
no espaço. 

RESULTADOS 

Nos estudos de espaços públicos, Freire et al (2013) 
avaliaram a acessibilidade de idosos no espaço 
urbano da cidade de Caratinga (MG). Entre os 
resultados, identificaram os obstáculos nas calçadas 
e dificuldades para atravessar a rua como fatores 
comprometedores da autonomia dos idosos. Marcak 
et al (2019), por sua vez, buscaram determinar os 
obstáculos físicos existentes em áreas habitacionais 
para idosos, na Polônia. Assim, identificaram que 
pessoas acima de 55 anos sofrem por limitações de 
mobilidade e indicam a necessidade de assistência 
durante a movimentação fora de suas casas. 

Em estudos de ambientes habitacionais, Granbom et 
al (2016) realizaram um inventário de obstáculos 
físicos em um parque habitacional, na Suécia; 
relacionando a capacidade funcional dos idosos com 
as tipologias das habitações. Em seus resultados, 
encontraram problemas de acessibilidade, 
principalmente, para os que dependem de 
dispositivos que auxiliam sua mobilidade, o que torna 
necessário esforços sistemáticos. Farage et al (2012) 
apresentam orientações a projetistas para atender as 
necessidades sensoriais, de mobilidade e memória 
em idosos, sob uma perspectiva de design inclusivo. 
Slaug et al (2017) simularam políticas de 
acessibilidade à habitação, visando remover as 
barreiras prejudiciais para a independência do idoso; 
enquanto Prado et al (2010), discutiu políticas de 
habitação, no Brasil, explorando componentes 
construtivos e de detalhamento a serem observados 
em projetos para um maior conforto e segurança em 
habitações de idosos. 

Em relação às Instituições de Longa Permanência de 
Idosos (ILPIs), Stineman et al (2012) investigaram 
fatores que levaram idosos a residir nestas moradias. 
Os autores constataram que morar sozinho e a 



 

 

  

 
 

autopercepção de barreiras domésticas ampliam em 
40% a possibilidade de o idoso residir em ILPIs. Vanzin 
et al (2017), ao avaliar ILPIs no município de Santa 
Maria (RS), identificou que a maioria dos quartos 
apresentava proximidade entre as camas, 
dificultando a privacidade e o acesso às camas e 
objetos pessoais. Ainda, identificou deficiências na 
iluminação; como no controle de luz natural e 
artificial, prejudicando a autonomia dos idosos. 
Assim, verificou-se a necessidade de projetar 
dormitórios funcionais com base nos critérios legais, 
arquitetônicos e do ponto de vista dos usuários. 

Martinez e Emmel (2013) elaboraram um checklist 
para avaliar condições espaciais em residências de 
idosos, possibilitando a identificação de barreiras ou 
de facilitadores de independência. Dessa forma, 
contemplaram critérios de acessibilidade, tornando-
se uma ferramenta para avaliar aspectos que 
envolvam segurança e funcionalidade na residência. 
No estudo de mobiliário, Vizioli et al (2010), propõem 
um sistema de baixo custo para adaptar barras de 
apoio em banheiros de idosos. Sua metodologia é 
reproduzível, todavia apresenta adaptações restritas 
a um cômodo; sendo necessários estudos 
interdisciplinares para expandir seu uso. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A tendência de alteração no perfil demográfico, no 
Brasil, para o predomínio de uma população 
envelhecida, torna necessária a discussão sobre a 
qualidade dos espaços para públicos idosos, 
atualmente, e a construção de planos estratégicos 
subsequentes para espaços públicos, moradias e 
mobiliários. Diante disso, uma revisão bibliográfica 
interdisciplinar, que contextualiza estudos sobre o 

objeto arquitetônico com as limitações progressivas 
no público idoso, possibilita decodificar um 
entendimento complexo a fim de permitir a 
construção conjunta de políticas públicas precisas. 

Assim, neste trabalho, buscou-se reunir estudos que 
delimitam as temáticas da autonomia do idoso e sua 
relação com o espaço em níveis de escala macro e 
micro: espaços públicos, em suas moradias e seus 
mobiliários. Os estudos abordados foram 
desenvolvidos em contextos localmente distintos, 
através de metodologias próprias, e se particularizam 
por identificarem os parâmetros que condicionam a 
autonomia do público idoso e abordam planos de 
medidas que favoreçam a sua independência. 

Com essa pesquisa, foi possível perceber a articulação 
entre a acessibilidade e a autonomia dos idosos 
frente aos condicionantes espaciais, e as 
especificidades que estas implicam na elaboração de 
espaços inclusivos. Durante a leitura dos artigos, 
observamos a necessidade de maior engajamento 
político, social e profissional para garantir acesso, 
qualidade de vida e autonomia à essa população. 
Enfim, espera-se, que os resultados dessa pesquisa 
propiciem uma visão interdisciplinar em relação à 
temática da acessibilidade de idosos, aos fatores que 
condicionam a sua autonomia, desempenho de 
atividades e sua relação com a configuração dos 
espaços. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento da população brasileira impactou 
e trouxe mudanças no perfil demográfico e 
epidemiológico em todo país, exigindo cada vez mais 
respostas por meio de políticas sociais para sanar as 
demandas das pessoas idosas (KÜCHEMANN, 2012; 
SANTOS et al., 2011). Este cenário conduz às 
modificações na organização social e cultural desta 
população, incluindo preocupações referentes ao seu 
cuidado e moradia. As Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI) são uma alternativa 
existente para o cuidado da população idosa e que 
visa a atenção integral sob olhares de uma equipe 
multiprofissional (SANTOS et al., 2011). São 
instituições de caráter domiciliar, governamentais ou 
não, com o objetivo de abrigar coletivamente pessoas 
com idade igual ou superior a 60 anos, independentes 
ou não, com ou sem suporte familiar e em condição 

de liberdade, dignidade e cidadania (ANVISA, 2005). 
Neste ambiente, a enfermagem é a categoria 
profissional que atua ininterruptamente, 
desenvolvendo suas atividades nas 24 horas de 
funcionamento (RODRIGUES et al., 2018). O processo 
de morte e morrer em ILPI, em sua maioria, é 
acompanhado por diversas comorbidades e 
debilidades em um longo período de tempo (SIMÕES, 
2013). Neste interim, a assistência aos idosos gera 
uma gama de sentimentos que também influenciam 
diretamente na qualidade deste atendimento 
(TAVARES et al., 2010). Observa-se uma lacuna 
importante no que diz respeito a temática do 
processo de morte e morrer em ILPI. Tendo em vista 
essa falta de preparo e conhecimento, existe a 
necessidade de ampliar as reflexões e a educação dos 
trabalhadores frente os cuidados no fim de vida, uma 
vez que interferem sobremaneira no cuidado ao 
idoso (CHERIX; KOVÁCS, 2012). Frente ao exposto, o 



 

 

  

 
 

objetivo deste estudo foi conhecer a percepção de 
técnicos de enfermagem frente ao processo de morte 
e morrer em ILPI. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo de abordagem qualitativa, descritiva, 
realizado com 08 técnicos de enfermagem que 
trabalham em ILPI, localizada em um município ao 
norte do Rio Grande do Sul, nos meses de agosto e 
setembro de 2019. Ressalta-se que este número foi 
estipulado aletoriamente pelo pesquisador e as 
entrevistas realizadas até a saturação dos dados. 
Como critérios de inclusão: ser técnico de 
enfermagem; estar trabalhando na ILPI há mais de 
três meses; aceitar fazer parte da pesquisa e; assinar 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
e de uso de voz. E, os critérios de exclusão: ser 
funcionário temporário, substituto de férias ou folga; 
ser Cuidador de Idosos e; desmarcar a entrevista por 
mais de duas vezes. O estudo segue as diretrizes da 
Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS) que trata de pesquisa envolvendo seres 
humanos e foi aprovado pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa (CEP) da Universidade Regional Integrada do 
Alto Uruguai e das Missões (URI), Erechim - RS sob o 
parecer 3.425.239. Posteriormente, houve 
autorização da responsável pela ILPI para realização 
da pesquisa e para o uso de materiais, equipamentos 
e dependências. Com a aceitação dos participantes e 
a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) e de uso de voz, a entrevista foi 
individual e realizada em uma sala da ILPI, durante o 
turno de trabalho, com duração de aproximadamente 
30 minutos. A coleta de dados ocorreu por meio de 
uma entrevista semiestruturada, contendo questões 
norteadoras para responder aos objetivos da 
pesquisa, com auxílio do uso de gravador, sendo que 

houve prévia autorização do entrevistado. Para 
manter o anonimato das entrevistadas e sigilo dos 
dados, a identificação dos participantes foi através da 
letra E seguida por número. A técnica de análise 
empregada para o tratamento dos dados foi a análise 
temática proposta por Minayo (2014). 

RESULTADOS 

Os participantes da pesquisa foram 08 técnicos de 
enfermagem, sendo todos do sexo feminino e com 
faixa etária entre 22 e 53 anos. O tempo de atuação 
como técnica de enfermagem entre 2 a 17 anos e na 
ILPI entre 12 meses a 17 anos. A análise das 
entrevistas possibilitou a construção de três 
categorias: Atuação de técnicos de enfermagem em 
IPLI; Vivenciando o processo de morrer e morte em 
ILPI e; Dificuldades e facilidades da enfermagem 
frente ao processo de morrer e morte em ILPI. Na 
categoria atuação de técnicos de enfermagem em 
IPLI, os resultados demonstraram que a equipe de 
enfermagem sente gratidão e felicidade em atuar na 
ILPI, pelo cuidado e atenção ao idoso, além de sentir-
se membro de sua família. Ainda, estes trabalhadores 
referem que é um aprendizado e uma lição de vida. 
Na categoria vivenciando o processo de morrer e 
morte em ILPI, no que se refere a temática morte, os 
profissionais consideram um ciclo de vida, uma 
passagem e em situações de sofrimento do idoso, se 
torna um descanso. Toda morte é difícil pelos 
vínculos fortalecidos e emerge diferentes 
sentimentos para os profissionais. Contudo, se torna 
imprescindível a organização, a tranquilidade e o 
respeito para com o idoso que faleceu, família e 
demais idosos residentes. E, na categoria dificuldades 
e facilidades da enfermagem frente ao processo de 
morrer e morte em ILPI; entre as dificuldades 
reveladas no processo de morrer e morte, em razão 



 

 

  

 
 

do intenso envolvimento, é inevitável a emoção 
frente a perda. Outro aspecto diz respeito às reações 
familiares e a comunicação neste momento. Das 
facilidades, observou-se que a experiência na atuação 
e a certeza de um cuidado permeado por amor e 
carinho, promoveram conforto e aceitação. Também 
notou-se que a temática morte não é abordada pela 
instituição, sendo justificada pela falta de tempo e 
pela naturalidade em que é tratada na ILPI.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este estudo, foi possível ampliar os olhares 
frente ao tema estudado, o que contribuiu 
significativamente para o aprendizado profissional. 
Pode-se observar a escassez de pesquisas sobre a 
temática em questão, deste modo, pode-se ampliar o 
conhecimento científico. Os profissionais de saúde 
são preparados desde a graduação para recuperar a 
saúde e preservar a vida e, em situações onde a 
morte é inevitável, poderá ocorrer sentimento de 

tristeza, impotência e fracasso. É um momento que 
direciona estes trabalhadores para a reflexão de sua 
própria finitude e de seus familiares. Portanto, a 
qualificação é indispensável para a promoção de uma 
assistência digna e resiliência no processo de luto. Os 
dados desta pesquisa poderão auxiliar as instituições 
na elaboração de estratégias que visem a superação 
da terminalidade e o aperfeiçoamento do cuidado 
prestado aos idosos em processo de morte e morrer, 
permeado por uma conduta humanística e sensível. 
Na realização da pesquisa, não houve limitação no 
que diz respeito a coleta de dados na instituição. 
Contudo, por se tratar de um assunto pouco 
discutido, observou-se escassez de estudos para 
embasar o referencial teórico.  Considerando as 
dificuldades que surgem com os cuidados no fim da 
vida e ao conhecer a percepção de técnicos de 
enfermagem frente ao processo de morte e morrer 
em ILPI, sugere-se novos estudos e debates acerca 
deste tema. 
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INTRODUÇÃO 

A sarcopenia consiste em uma doença muscular 
citada na Classificação Internacional de Doenças (CID-
10) M62.5, que se refere a perda e atrofia muscular 
não classificadas em outra parte. Para o European 
Working Group on Sarcopenia in Older People 
(EWGSOP), a sarcopenia consiste na baixa massa 
muscular associada com à baixa força muscular ou 
baixo desempenho físico (CRUZ-JENTOFT et al., 
2010). Com etiologia multifatorial, a sarcopenia 
impacta na saúde dos idosos, ocasionando efeitos 
deletérios como quedas, dependência e 

hospitalizações. Como métodos de intervenções 
potenciais em sua etiologia e com intuito de prevenir 
e atenuar seu processo de desenvolvimento, o 
consumo de uma alimentação saudável rica em 
proteína, frutas, vegetais, grãos integrais e a prática 
de atividade são essenciais. Idosos que praticam 
atividades físicas, possuem menor propensão à 
sarcopenia e maior chance de se manterem 
independentes para a realização de suas atividades 
de vida diária. Os idosos socialmente ativos são 
aqueles que participam de ações que promovem 
interação social, como os grupos de convivência, que 



 

 

  

 
 

proporcionam momentos de práticas de atividades 
físicas e recreativas. Além disso, esses idosos tendem 
a ser mais informados sobre saúde, o que refletiria 
em hábitos de vida mais saudáveis. Entretanto, há 
uma incipiência de estudos que avaliem a frequência 
de sarcopenia nessa população de idosos, bem como 
a relação entre a sarcopenia e o nível de atividade 
física. Sendo assim, o presente trabalho tem por 
objetivo avaliar a associação de sarcopenia e seus 
critérios diagnósticos com o nível de atividade física 
em idosos socialmente ativos.      

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal realizado entre 
maio e novembro de 2015, com idosos socialmente 
ativos (≥60 anos), frequentadores de grupos de 
convivências do município de Santa Maria-RS-Brasil. 
Foram excluídos os idosos com quadros infecciosos 
agudos, amputações de membros que 
impossibilitaram a avaliação antropométrica, ou 
aqueles com histórico de cirurgia bilateral nos 
braços/mãos nos três meses antecedentes à coleta. 
Os estágios de sarcopenia foram classificados em: 
ausência de sarcopenia (ausência do critérios 
diagnósticos), pré-sarcopenia (baixa massa muscular) 
e sarcopenia (sarcopenia+sarcopenia grave= baixa 
massa muscular associada à baixa força muscular 
e/ou baixo desempenho físico) (CRUZ-JENTOFT et al., 
2010). A massa muscular esquelética (MME) foi 
mensurada por bioimpedância (BIA) tetrapolar 
Biodynamics modelo 310e®. Os valores de resistência 
foram utilizados na equação de Janssen et al. (2004) 
para estimar a MME e após foi calculado o Índice de 
Massa Muscular Esquelética (IMME - adequado 
≥10,76 kg/m² para homens e ≥6,76 kg/m² para 
mulheres). A força muscular foi avaliada pela Força de 
Preensão Palmar (FPP) com dinamômetro Jamar®. 

Foram efetuadas três aferições sendo considerado a 
força máxima para classificação de Fried et al. (2001). 
O desempenho físico foi avaliado pela velocidade de 
marcha (VM) com marcha habitual em um percurso 
de quatro metros, sendo utilizada a média de dois 
percursos onde VM inadequado quando <0,8 m/s 
(LAURETANI et al., 2003). O nível de atividade física 
foi avaliado pelo Questionário Internacional de 
Atividade Física (IPAQ) versão curta classificado 
conforme Matsudo et al. (2002). Para a análise de 
associação entre as variáveis categóricas utilizou-se o 
teste Qui-quadrado de Pearson (P<0,05).  O estudo foi 
aprovado pelos Comitês de Ética e Pesquisa da PUCRS 
e da UFN (Parecer número 1.054.583 e 1.080.249, 
respectivamente).  

RESULTADOS 

Participaram do estudo 400 idosos com média de 
idade de 70,3±6,4 anos (60 a 89 anos). A maioria do 
sexo feminino (85,5%; N=342), na faixa etária 60-79 
anos (89,8%; N=359). A frequência de pré-sarcopenia 
foi de 9,0% (N=36) e de sarcopenia foi de 27,8% 
(N=111). Quanto ao nível de atividade física, 73,5% 
dos idosos (N=294) foram classificados como 
irregularmente ativos (aqueles que realizaram 
atividade física, porém insuficiente para serem 
classificados como ativos, pois não cumpriram as 
recomendações quanto à frequência ou duração, e 
26,5% (N=106) foram classificados como ativos 
[aqueles que cumpriram as recomendações de 
atividade vigorosa (≥ 3 dias/sem e ≥20 minutos por 
sessão) e/ou atividade moderada ou caminhada (≥5 
dias/sem e ≥30 minutos por sessão) e/ou qualquer 
atividade somada (≥5 dias/sem e ≥150 minutos/sem 
entre caminhada, atividade moderada e vigorosa)]. 
Nenhum idoso foi classificado como sedentário ou 
muito ativo. Não se observou associação entre os 



 

 

  

 
 

estágios de sarcopenia e o nível de atividade física 
(P=0,164). A frequência de sarcopenia nos idosos 
irregularmente ativos foi 25,9% e nos ativos foi 33%; 
a frequência de pré-sarcopenia nos idosos 
irregularmente ativos foi 8,2% e nos ativos foi 11,3%; 
e a frequência de ausência de sarcopenia entre os 
idosos irregularmente ativos foi 66,0% e nos ativos foi 
55,7% . Também não foi observada associação entre 
os critérios diagnósticos de sarcopenia e o nível de 
atividade física, sendo a frequência de baixa massa 
muscular nos idosos irregularmente ativos em 
relação aos ativos  34,0% e 44,3%  (P= 0,059); de baixa 
força muscular 60,9% e 62,3%  (P= 0,803); e de baixo 
desempenho físico 36,4% e 42,5% (P= 0,271), 
respectivamente.       

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A maioria dos idosos avaliados foi classificada como 
não sarcopênicos e irregularmente ativos. A ausência 
de associação entre sarcopenia e seus critérios 

diagnósticos e nível de atividade física pode ser 
justificada pelo fato de os idosos socialmente ativos 
praticarem exercícios que estimulam a mobilidade e 
a manutenção da massa muscular em seus grupos de 
convivência. Também deve ser considerado o 
tamanho amostral e o desenho do estudo. Por fim, 
sugere-se a realização de novos estudos, que 
analisem a associação de sarcopenia com o nível de 
atividade física avaliado através de instrumentos que 
verifiquem o gasto energético, pois que o IPAQ 
apresenta limitações como depender da memória e 
da percepção do entrevistado frente ao esforço físico 
despendido. Sugere-se, também, que seja avaliado o 
tipo de exercício físico realizado (aeróbico, resistido 
ou combinado) e que sejam conduzidos estudos caso-
controle (com pareamento da amostra) e estudos 
longitudinais.  

 

Palavras-chave: Sarcopenia. Músculo esquelético. Força muscular. Desempenho físico funcional. Idoso. 
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INTRODUÇÃO 

A alimentação saudável é essencial para saúde, por 
isso, é importante alimentos e nutrientes em 
quantidades adequadas e suficientes. Para os idosos, 
uma alimentação saudável deve ser a base de 
alimentos in natura e minimamente processados, rica 
em grãos integrais, vegetais verde-escuro e laranja, 
legumes e leite. Deve-se também reduzir o consumo 
de alimentos ricos em gordura saturada, açúcares e 
sódio (MAHAN; RAYMOND, 2018). Também deve-se 
ofertar maior aporte proteico, para evitar o déficit de 
massa magra (sarcopenia, fragilidade), realizar a 
manutenção de tecidos, construção de células de 
defesa e recuperação de processos inflamatórios 
(LEITE et al., 2020). Alterações no estado nutricional, 
como desnutrição e excesso de peso estão associados 
a uma maior susceptibilidade às infecções e aumento 
da mortalidade, podendo levar a uma pior qualidade 
de vida nos idosos. Fatores como: diminuição do 

metabolismo basal, mudança da composição 
corporal, alterações do trato gastrointestinal, 
alterações sensoriais, redução da sensibilidade à 
sede, polifarmácia e condições de saúde típicas dessa 
população pode interferir no consumo alimentar e 
absorção de nutrientes (MARTINS et al., 2016). O 
envelhecimento reduz a imunidade e capacidade do 
organismo resistir à infecções, incluindo a COVID-19, 
essa maior fragilidade pode impactar no que estado 
nutricional do idoso, como nas atividades básicas, 
como a do preparo dos alimentos, por isso, é 
importante alertar a importância de uma alimentação 
saudável para os familiares e cuidadores (LEITE et al., 
2020). Mudanças no padrão alimentar de longevos 
podem refletir na redução da capacidade funcional, 
portanto, devem ser avaliadas com frequência, 
principalmente em situações como o isolamento e o 
distanciamento social. A pesquisa teve por objetivo 
investigar possíveis alterações no consumo alimentar 



 

 

  

 
 

de nonagenários e centenários durante a pandemia 
de COVID-19. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo transversal e descritivo com nonagenários e 
centenários da coorte Atenção Multiprofissional ao 
Longevo (AMPAL). Os longevos foram entrevistados 
entre os meses de abril e agosto de 2020 por ligações 
telefônicas ou videoconferência. Os critérios de 
inclusão foram ter idade de 90 anos ou mais, residir 
em Porto Alegre/RS e ter condições de responder as 
perguntas ou familiar/cuidador presente. Foram 
excluídos os participantes que não aceitaram 
responder as questões e/ou realizar as atividades 
previstas. As variáveis investigadas foram gênero, 
raça, faixa etária, estado conjugal, morar sozinho, 
índice de massa corporal (IMC), diminuição e/ou 
aumento no consumo de alimentos, ingestão de 
água, quem prepara as refeições, quem realiza as 
compras, e rendimentos financeiros suficiente para 
manter necessidades básicas, alimentação e 
medicamentos. Para classificação do IMC utilizou-se 
as categorias: baixo peso (<23kg/m²), peso adequado 
(23-28kg/m²), excesso de peso (>28-30kg/m²), 
obesidade (≥30kg/m²) (OPAS, 2002). A pesquisa foi 
aprovada pelo comitê de ética em pesquisa sob nº 
5906216.0.0000.5336 (parecer nº 3.983.666). Os 
dados foram analisados, utilizando a estatística 
descritiva de frequências absolutas, relativas e 
médias.  

RESULTADOS 

Foram entrevistados 59 nonagenários e centenários 
dos quais 77% (n=46) eram mulheres, de raça branca 
76% (n=45) com média de idade de 96±3,8 anos, em 
maior parte na faixa etária dos 90-94 anos (48%, 
n=28), 73% (n=43) viúvos e 81% (n=48) residindo com 

familiar ou cuidador. Os dados antropométricos 
foram avaliados em 34 longevos, dos quais 53% 
(n=18) estavam com peso adequado e 32% (n=11) 
com baixo peso segundo o IMC. O consumo alimentar 
estava alterado em 17% (n=10) dos participantes, 
80% (n=8) desses com diminuição do consumo. A 
carne apresentou a maior redução (50%, n=4). Dois 
participantes relataram aumento de consumo 
(embutidos e doces). O consumo diário de água foi de 
32% (n=19) entre os que consumiam 1 a 2 litros, e 5% 
(n=2) mais que 2 litros água.  O familiar (51%, n=29) 
foi quem mais preparou os alimentos no domicílio, 
bem como, realizava as compras (83%, n=41). Quanto 
aos rendimentos financeiros foram considerados 
suficientes para as necessidades básicas 
(alimentação) em 83% (n=49) dos participantes. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os participantes apresentaram alteração no consumo 
alimentar durante a pandemia de COVID-19, 
principalmente redução na ingestão de carne. 
Martins et al. (2017) verificaram uma tendência de 
redução do consumo de carnes na idade avançada. 
Este fato pode estar associado à fragilidade, que 
reduz a força, capacidade mastigatória, ou ainda do 
declínio do humor devido ao isolamento, acarretando 
na redução da realização das atividades de vida diária, 
como de cozinhar, comprar de alimentos e alimentar-
se sozinho. A presença do familiar foi frequente no 
preparo e aquisição dos alimentos, por isso eles 
devem ser parte importante do acompanhamento 
nutricional dos longevos. Considerando que os 
longevos são uma faixa etária suscetível a alterações 
na saúde, entende-se que o(s) familiar(es) devem se 
envolver no cuidado integral à saúde, desde ajudar na 
aquisição dos itens alimentares como auxiliar no 
preparo de refeições variadas e nutritivas. 



 

 

  

 
 

Observamos baixo consumo hídrico, o que pode estar 
relacionado à percepção de sede o que pode 
contribuir para quadros de desidratação e 
subsequentes perdas à saúde geral. A partir deste 
estudo, verifica-se a importância de pesquisas que 
desenvolvam índices qualidade da dieta, associados à 
saúde e funcionalidade do idoso, principalmente em 
situações críticas, como de isolamento ou restrição 

social. Estratégias visando promover alimentação e 
estilo de vida saudável devem ser priorizadas em 
longevos no período da COVID-19, a fim de melhorar 
a qualidade de vida e a funcionalidade, já que 
apresentam maior vulnerabilidade fisiológica, 
psicológica, social, associados ao maior nível de 
dependência. 

Palavras-chave: Consumo de Alimentos. Idoso de 80 Anos ou mais. Índice de Massa Corporal. 
Infecções por Coronavirus. Saúde do Idoso. 
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INTRODUÇÃO 

A septicemia é um grave distúrbio sistêmico 
decorrente de uma resposta à infecção desregulada, 
conforme definido pelo consenso SEPSIS-3 (2016). É 
desencadeada por uma inflamação que  se espalha 
por todo o organismo e apresenta substancial taxa de 
mortalidade, além de impor custos significativos 
pelos cuidados intensivos que exige, tendo 
correspondido, em 2017, à cerca de 19% de todas as 
mortes ocorridas globalmente (RUDD et al, 2020). 
Com o envelhecimento progressivo da população e 
inversão da pirâmide etária em curso, torna-se mais 
relevante a compreensão desta patologia nas faixas 
etárias mais avançadas, especialmente devido à 
maior prevalência de comorbidades e 
imunossenescência nesse grupo (VARELLA, 2020). 
Esta pesquisa tem por objetivo analisar a taxa de 
mortalidade por septicemia em idosos (pessoas 
acima de 60 anos) durante o ano de 2019 na cidade 
de Passo Fundo/R. As taxas serão comparadas com os 
números do estado, da região e do país, no intuito de 
investigar a existência de discrepâncias nesse 
indicador de saúde nas diferentes áreas geográficas.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizado um estudo ecológico retrospectivo de 
caráter descritivo. Para o cálculo da mortalidade 
proporcional por septicemia, o numerador  
correspondeu ao total de óbitos notificados por 
septicemia em idosos (>60 anos) no ano de 2019, por 
local de residência, e o denominador ao total de 

óbitos por todas as causas ocorridos no mesmo local 
e período. Avaliou-se a mortalidade proporcional por 
faixas etárias nos grupos de 60-69, 70-79 e >80 anos 
de idade, calculando-se a razão entre os mortos por 
septicemia e o mortos por todas as causas na mesma 
faixa etária, obtendo-se a mortalidade por septicemia 
para cada grupo. Os dados de domínio público foram 
obtidos através do Sistema de Informações de 
Mortalidade, do Ministério da Saúde, não havendo a 
necessidade de submissão ao Comitê de Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos.  

RESULTADOS 

Ao analisar a mortalidade proporcional  por 
septicemia em relação ao total de óbitos ocorrido no 
ano de 2019, identificou-se que tanto a cidade de 
Passo Fundo (1,91%) quanto o Estado do Rio Grande 
do Sul (1,92%) estavam com um percentual de mortes 
por septicemia acima dos índices da Região Sul 
(1,70%) e do Brasil (1,78%). Ao passo que, ao analisar-
se o total de mortes por septicemia em idosos versus 
o total de mortes de idosos, percebeu-se que a taxa 
de mortes por septicemia entre os idosos em Passo 
Fundo (2,31%) apresentou-se superior tanto ao 
Estado do RS (1,93%), como a Região Sul (1,94%) e ao 
País (2,01%), sendo que a faixa etária de 70 – 79 anos, 
contribuiu significativamente para este aumento, 
pois concentra um percentual de 3,9%, mais que o 
dobro das outras duas faixas etárias que compõem o 
grupo de idosos  (60-69 anos – 1,46%; 80 anos ou 
mais – 1,69%). Quando analisada especificamente a 
mortalidade por septicemia em idosos comparado às 
demais faixas etárias, os idosos de Passo fundo 



 

 

  

 

(89,29%) apresentaram uma taxa de mortalidade 
superior a média Estadual (74,91%), Regional 
(82,11%) e Nacional (77,59%), mostrando que os 
idosos compõem o grupo majoritário nas mortes 
decorrentes por septicemia. Nesse recorte analítico, 
é importante destacar que se identificou que a Região 
Sul, em relação às demais regiões do Brasil, é o local 
onde os idosos correspondem ao maior percentual 
das mortes por septicemia, sendo o estado de Santa 
Catarina o possuidor da maior taxa (81,25%), 
seguindo por Paraná (77,19%) e por fim pelo Rio 
Grande do Sul (74,91%). Contudo, esses índices, ainda 
que elevados, são inferiores ao encontrado em Passo 
Fundo (89,29%).  

 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É importante destacar que a maior quantidade 
de óbitos por septicemia estava registrado sob o 

CID – A41-9 Septicemia não especificada em 
todas as esferas pesquisadas. Dessa forma, pode-
se concluir que, durante o ano de 2019, a 
mortalidade por septicemia dos idosos de Passo 
Fundo esteve acima das médias estaduais, 
regionais, e nacionais, compondo um fator de 
alerta para a comunidade médica e para as 
organizações de saúde públicas e privadas, pois 
essas informações podem indicar uma possível 
falha no diagnóstico e tratamento dos pacientes 
idosos acometidos por septicemia. Este achado 
ganha ainda mais importância em virtude do 
papel da cidade de Passo Fundo como polo 
regional de saúde, prestando serviços a 
pacientes de  diversos municípios da região. 
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INTRODUÇÃO 

Diante do fenômeno mundial de envelhecimento da 
população, faz-se necessário avaliar o uso de tecnologias 
diversas. Sabe-se que as tecnologias avançam, por isso 
torna-se fundamental a preocupação da inclusão bem 
como da manutenção do acesso da população longeva a 
esses meios de informação e comunicação. Entende-se 
que o poder de acesso aos meios de tecnologia e internet 
podem estar condicionados a uma série de fatores 
socioeconômicos, culturais e psicoemocionais, que 
acabam limitando o acesso apenas a uma parcela dos 
indivíduos idosos. Tal assunto torna-se especialmente 
importante no que tange à promoção da saúde da pessoa 
idosa, uma vez que estudos demonstram que o uso da 
internet tem efeito positivo para a manutenção do seu 
funcionamento cognitivo, qualidade de vida e senso de 
pertencimento nas interações sociais (MEDEIROS et al., 
2012; RIBEIRO; MANHÃES, 2015; VERONA et al., 2006). 
Com isso, o presente trabalho teve como objetivo 
estabelecer a prevalência do acesso à internet em idosos 
atendidos na Atenção Primária em Saúde (APS) de Passo 
Fundo, RS, e determinar sua relação com outras 
características. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal realizado nas 34 
unidades da rede de APS. Os dados foram coletados no 
período de 27/05 até 23/08 de 2019, por estudantes do 
curso de Medicina da Universidade Federal da Fronteira 
Sul (UFFS), previamente treinados, por meio da aplicação 
de questionário a idosos (idade igual ou superior a 60 anos) 
que aguardavam atendimento. Foram coletados dados 
sobre características sociodemográficas, de saúde e de 
hábitos de vida. O desfecho foi avaliado através da 
pergunta: “você tem o costume de acessar a internet?”. Os 
dados foram duplamente digitados e validados, seguido de 
análise descritiva da amostra, com prevalência do 
desfecho e verificação da sua distribuição de acordo com 
as demais variáveis (teste do qui-quadrado, significância 
de 5%). O protocolo de estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFFS - 
Parecer n° 3.219.633. 

RESULTADOS 

Foram entrevistados 403 idosos, sendo 61,3% do sexo 
feminino, 66,5% com idade entre 60-69 anos,  67,6 % 
branca, 61,8% com cônjuge, 55,1% com ensino 



 

 

fundamental completo, 88,3% não exercem atividade 
remunerada, 61,4% com renda familiar per capita menor 
ou igual a um salário mínimo. Ainda, 63,1% declararam 
percepção negativa de saúde. Um total de 33,1% dos 
idosos declararam costume de acessar a internet, com 
maior frequência entre as mulheres (38,2%; p=0,006), 
idade entre 60-69 anos (37,8%; p=0,003), ensino superior 
completo ou mais (78,7%; p<0,001), que exercem 
atividade remunerada (53,2%; p=0,002) e com renda 
familiar per capita maior que um salário mínimo (50,4%; 
p<0,001). A relação da idade com o hábito de acessar a 
internet, tendo os idosos jovens como maiores usuários 
da rede, expõe justamente a questão da exclusão da 
população idosa mais longeva. Pode ainda se considerar 
que esteja havendo algum avanço na inclusão dos recém 
idosos, que pode ser devido a uma bagagem “anterior” e 
maior contato na vida adulta com a web. Ainda, renda e 
exercício de atividade remunerada apresentaram relação 

positiva para o uso da internet, provavelmente devido às 
exigências que o próprio mercado de trabalho traz, o que 
motivaria os idosos a estarem inseridos no meio digital e 
usufruírem das facilidades de informação e comunicação 
que esse meio oferece. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Evidencia-se que o acesso à internet pela população idosa 
tem grande componente socieconômico envolvido. Diante 
disso, considerando os benefícios que o acesso à internet 
e os meios digitais podem proporcionar à saúde mental e 
qualidade de vida do idoso, deve-se atentar a políticas 
públicas que ofereçam subsídios de inclusão digital para os 
mais vulneráveis. Por fim,  é preciso incentivar, motivar e, 
se necessário, ensinar e orientar sobre o uso da internet 
aos idosos para que a mesma não se torne um risco à 
saúde. 

Palavras-chave: Inclusão digital. Saúde do Idoso. Atenção Primária à Saúde . Promoção da Saúde. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento é um processo de curso de vida 
amplamente modulado pelas interações indivíduo-
ambiente, sendo diretamente associado a fatores 
genéticos e ambientais. Dentre os últimos, evidencia-
se a exposição continuada ao estresse, característica 
que vigora em muitas atividades laborais e traz 
preocupação quanto à saúde ocupacional dos 
trabalhadores. Nesse cenário, destaca-se a profissão 
dos Agentes da Polícia Rodoviária Federal (APRF), 
tendo em vista que o estresse é intrínseco às suas 
atividades laborais, fato que potencializa o risco de 
doenças crônicas não-transmissíveis. Como 
consequência, observa-se a diminuição da 
produtividade e da qualidade do trabalho, 
aposentadoria precoce e esperança de vida menor, 
contexto que impacta negativamente não só o 
servidor, mas também a instituição e a comunidade 
em geral. Uma hipótese que vem sendo levantada é 

que a situação apresentada decorre do fato de a 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) não estabelecer 
limite etário para ingresso e aposentadoria, diferente 
de outras instituições policiais. Assim, o presente 
estudo objetiva avaliar, em policiais rodoviários 
federais, a evolução e a frequência de afastamentos, 
bem como a associação da idade com a frequência e 
o tempo de afastamento por licença de saúde (LS). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Análise de uma coorte retrospectiva via fichas 
funcionais dos 8399 APRF ativos entre 01/01/2014 e 
31/12/2018. Foram utilizadas como variáveis 
descritivas idade, sexo, dias de LS e tempo de serviço, 
e como variáveis de estudo a LS e a idade de ingresso. 
A população foi categorizada em indivíduos que 
solicitaram ou não LS comparando-se as diferenças 
principais entre os mesmos. Para identificar possíveis 
variáveis intervenientes entre LS e idade do servidor 
foi realizada regressão logística multivariada modelo 



 

 

  

 
 

Backward Wald, o que permitiu cálculo de risco 
relativo das variáveis preditoras de LS. Os testes 
estatísticos foram considerados significantes quando 
os valores de p<0,05.  

RESULTADOS 

A média anual de servidores com LS foi de 45,7 ± 
9,3%. Observou-se maior percentual de mulheres que 
se afastaram para LS (54,22 ± 3,2%) do que homens 
(37,2 ± 2,7%). A análise da evolução da frequência de 
afastamento ao longo dos anos mostrou tendência de 
permanecer estável, sem linearidade de crescimento 
ou diminuição e confirmando um maior número de 
mulheres que se licenciaram que homens. Em se 
tratando da distribuição dos APRF com e sem LS (%), 
os resultados mostraram que 21,5% (n=1802) não se 
afastou por LS no período. Considerando os sexos, 
este número foi ainda mais reduzido nas mulheres 
(n=72, 9,0%) do que nos homens (n= 1730, 22,8%). 
Em relação à comparação do tempo médio de 
afastamento para LS de APRF, observou-se que o 
tempo de licença em dias foi significativamente maior 

nas mulheres do que nos homens em todos os anos 
analisados. A análise da evolução do tempo de LS (em 
dias a cada ano) no período investigado mostrou 
estabilidade, sem indicação de crescimento ou 
decréscimo tanto nas mulheres (p=0,825), quanto 
nos homens (p=0,261). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados corroboram a ideia de que o tempo de 
serviço policial é limitado, provavelmente por 
aspectos específicos das funções realizadas, e que o 
aumento da idade tem relação direta com o aumento 
da frequência e tempo de afastamento dos 
trabalhadores. Estes dados podem, portanto, auxiliar 
na organização da gestão de pessoas da PRF, 
objetivando que haja uma atenção maior para os 
aspectos do envelhecimento humano dos 
trabalhadores, principalmente no sentido de 
minimizar o impacto da interação trabalho-idade-
saúde. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento. Estresse. Absenteísmo. Policial Rodoviário Federal. Doenças Crônicas. 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985. Dispõe sobre a aposentadoria do servidor público 
policial, nos termos do § 4 o do art, 40 da Constituição Federal. Brasília, DF: Presidência da República, 1985. 
Disponível em: . Acesso em: 05 jul. 2019.      

DFECHINE, B. R. A.; TROMPIERI, N. Processo de envelhecimento: as principais alterações que acontecem com o 
idoso com o passar dos anos. Rev Cient Int, v. 1, n. 7, p. 106-194, 2012.      

DMARGIS, R. et al. Relação entre estressores, estresse e ansiedade. Revista Psiquiatria, RS, v. 5, n. 1, p. 65-74, abr. 
2003 

DFUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Pesquisa da Expectativa de Vida do Policial Rodoviário Federal, do Policial Federal 
e do Policial Civil do Distrito Federal. Brasília, DF: FGV, 2017. 



 

 

  

 
 

DORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Resumo Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde. 2015. Disponível 
em: https://apps.who.int/iris/bitstream/ handle/10665/186468/WHO_FWC_ALC_15.01_por.pdf?sequence=6>. 
Acesso em: 28 jan. 2018,   

AGRADECIMENTOS 

Policia Rodoviária Federal do Brasil.  



 

 

  

 
 

ÁREA TEMÁTICA 
1 Inovação, Gerontecnologia e Longevidade 

POSSÍVEIS EFEITOS ANTIOXIDANTES DO COMPOSTO MULTICAFÉ® MODELO DE ESTRESSE AGUDO 
Joana Grandó Moretto1, Julia Spanhol Da Silva2, Aline Zuanazzi Pasinato3, Rômulo Pillon Barcelos4, Ivana Beatrice Mânica Da 

Cruz5 

1 Mestre e Medicina Veterinária; Pós Graduação em Bioexperimentação - UPF/RS, <joana_grando@yahoo.com.br> 

2 Mestre e Educação Física; Pós Graduação em Bioquímica Toxicológica - UFSM/RS, <juliaspanholdasilva@hotmail.com> 

3 Graduanda e Nutrição;Graduação em Nutrição - UPF/RS, <167298@upf.br> 

4 Doutor e Farmácia; Professor - UPF/RS, <romulopillon@upf.br> 

5 Doutora e Ciências Biológicas - UFSM/RS <ibmcruz@gmail.com> 

 

INTRODUÇÃO 

O estresse crônico, presente no cotidiano 
atualmente, está relacionados à inflamação sistêmica 
e estresse oxidativo (EO), afetando o metabolismo e 
consequentemente, sendo um fator de risco para o 
desenvolvimento do envelhecimento biológico e 
celular. É reconhecido que interações fisiológicas, 
unindo processos inflamatórios e presença de 
radicais livres, estimulam a ativação de vias 
sinalizadoras que controlam o desenvolvimento do 
envelhecimento e/ou susceptibilidade à doenças 
relacionadas ao estresse oxidativo, desencadeando 
as características fisiológicas de senescência e 
envelhecimento (PAPACONSTANTINOU, 2019). O 
termo “Estresse” é utilizado para descrever uma 
variedade de estímulos fisiológicos e/ou psicológicos, 
que podem ter efeitos diretos ou indiretos na função 
corporal (TSIGOS, CONSTANTINE; CHROUSOS, 2002). 
O estado de desequilíbrio celular entre as defesas 
antioxidantes e a produção de espécies reativas de 
oxigênio é caracterizado como estresse oxidativo, 

onde o aumento dos níveis dessas espécies reativas 
de oxigênio (EROS) são danosos ao organismo 
(SEDDON; LOOI; SHAH, 2007). Estudos consistentes 
ressaltam que o café contém propriedades benéficas 
à saúde humana, apresentando um alto potencial 
para ser utilizado como suplemento energético, 
antioxidante e antiinflamatório (BARBISAN F. et al., 
2014;  CAPELETO D. et al., 2015). O presente trabalho 
teve como objetivo verificar se o suplemento 
Multicafé® tem um efeito benéfico em ratos jovens 
submetidos a situações de estresse agudo, possuindo 
em sua base nutricional Guaraná torrado e moído, 
tendo em sua forma disponível bioativa a cafeína, 
além de Farinha de Arroz e Castanha do Brasil. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram utilizados 56 camundongos Swiss com idade 
aproximada de 45 dias (camundongos jovens), sendo 
aclimatizados sob o ciclo claro/escuro, com 
temperatura controlada (22 ± 2ºC) e livre acesso à 
água e comida, com aprovação do protocolo pela 



 

 

  

 
 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 
Universidade de Passo Fundo (UPF). Os animais foram  
divididos em 4 grupos, sendo eles: G1 (controle 
salina), G2 (controle MC), G3 (salina mais estresse) e  
G4 (MC mais estresse). O estresse foi desenvolvido 
dos grupos G3 e G4 através de confinamento dos 
animais em tubos Falcon de 50mL, por 2h, por dia 
durante 10 dias, caracterizando o protocolo de 
estresse por restrição de movimento. A protocolo 
experimetnal teve um total de 11 dias, onde no 11° 
dia os animais foram eutanasiados para coletas de 
amostras teciduais de fígado, rim e cérebro. O 
composto Multicafé® foi administrado por via oral-
gavagem nos grupos G2 e G4, na quantidade de 
2,63mg por animal por dia, em uma diluição total de 
0,210mL, do dia 1° ao dia 10° do estudo. Os testes 
bioquímicos de estresse oxidativo foram realizados 
após a eutanasia, em homogenato de tecidos 
hepático, renal e cerebral.    

RESULTADOS 

Como resultados das as análises laboratoriais 
bioquímicas de padrões redox foi possível observar 
que as EROS mensuradas através da 
diclorofluoresceína (DFC), aumentaram 
consideravelmente no G3 relacionado aos controles 
sem episódios estressantes, indicando 
desenvolvimento de estresse oxidativo neste grupo. 

Observou-se também neste parâmetro, que a 
diminuição apresentada no G4 nos sugere efeito 
benéfico do composto, atuando como antioxidante e 
reduzindo a produção dos EROS. Com relação a 
peroxidação lipídica avaliada pela quantificação das 
substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), 
não foi observada nenhuma alteração significativa 
entre os grupos. Avaliamos também a atividade da 
enzima Catalase, que tem sua função na degradação 
do peróxido de hidrogênio, atuando como parte de 
um sistema antioxidante do organismo, e os 
resultados se mostraram benéficos, uma vez que 
apresentaram maior atividade no G3 e uma redução 
no G4, quando comparados com o grupo G1 
(controle), sendo essa diferença chegando a 
aproximadamente 50% do valor basal, demonstrando 
assim seu potencial efeito antioxidante nos grupos 
estudados.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos que o composto estudado é eficaz em 
atenuar os efeitos do estresse por restrição gerado 
sobre os tecidos dos animais, se tornando assim um 
possível adjuvante na luta contra danos do estresse 
oxidativo utilizando um produto com componentes 
naturais e com mínimos efeitos indesejados. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de envelhecimento é um período 
caracterizado por modificações fisiólogicas, tais como 
alterações no paladar, olfato e digestivas, além de 
modificações na composição corporal com redução 
da massa magra e aumento do tecido adiposo 
(FREITAS; PY, 2016). Todavia, se essa condição não for 
detectada, pode contribuir para agravamento de 
manifestações clínicas associadas à inumeras 
doencas crônicas e para aumento da mortalidade 

(HICKSON, 2006).  Desta forma a avaliação do estado 
nutricional deve ser realizada a fim de identificar e 
avaliar precocemente os disturbios nutricionais, e a 
sistemática avaliação nutricional deve ser 
contemplada pelo exame físico, principalmente para 
avaliar perda de massa magra e gordura corporal 
(ABD et al., 2019). A Circunferência da Panturrilha 
(CP) é uma medida antropométrica muito utilizada 
para indicar redução de massa magra na população 
idosa, sendo uma mensuração prática, de fácil 



 

 

  

 
 

aplicabilidade e um bom preditor de performance 
física, sobrevida e risco de admissão hospitalar (REAL 
et al., 2018). Diante disso, o estudo teve como 
objetivo avaliar a redução de massa muscular por 
meio da circunferência da panturrilha em idosos 
hospitalizados. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo do tipo 
retrospectivo/prospectivo, a partir de dados 
secundários, realizado com pacientes idosos, 
internados em um Hospital de Alta Complexidade do 
Norte do Rio Grande do Sul, no período de maio de 
2015 a maio 2020. O estudo faz parte do projeto 
intitulado “Estado nutricional de pacientes idosos 
internados no Hospital São Vicente de Paulo”. Foram 
incluídos todos os pacientes com idade ≥ 60 anos  e 
excluídos do estudo os pacientes com dados 
incompletos nos prontuários e internados na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI).Foram avaliados dados dos 
prontuários como gênero, faixa etária e CP. A CP foi 
classificada conforme critérios de ≤34cm para 
homens e ≤33cm para mulheres, indicando redução 
de massa magra (BARBOSA-SILVA et al., 2016). Os 
dados foram tabulados em planilha eletrônica do 
programa Microsoft Office Excel 2010 e analisados 
pelo SPSS versão 18.0. Para as análises de associação 
foi aplicado o teste qui-quadrado considerando o 
nível de significância de 95%.Este estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 
Passo Fundo sob parecer 2.560.575. 

 

RESULTADOS 

Foram avaliados 1735 idosos, sendo a maioria do 
gênero feminino 56% (n=972), seguido dos homens 
com 44% (n=763), com média de idade de 72±8,6 
anos, variando de 60 a 101 anos. Quanto ao motivo 
de internação prevaleceu doenças cardiovasculares 
21,9% (n=380), seguido de problemas ortopédicos 
20,9%(n=362), outras doenças 11,7% (n=203), 
doenças respiratórias 11,2% (n=194), câncer 10% 
(n=173), desordens gastrointestinais 9,8% (n=170), 
desordens neurológicas 7,2% (n=125), doenças renais 
5,2% (n=91) e infecção do trato urinário 2,1% (n=37). 
Em relação a avaliação CP prevaleceu a redução de 
massa magra em 57,8% ( n=1002), seguido do normal 
com 42,2% (n= 733). Ao associar CP com gênero, 
verificou-se que os homens apresentaram maior 
redução de massa magra que as mulheres, sendo que 
destes 58,1% (n=443) estavam com diminuição de 
massa magra, e em normalidade 41,9% (n=320), já as 
mulheres com 50% (n=486) para ambas as 
classificações. Em relação a CP e idade, constatou-se 
que quanto maior a idade, maior é a redução de 
massa magra, sendo que idosos entre 60-69 anos 
apresentaram 54,1% (n=389) em normalidade, e 
45,9% (n=330) com redução de massa magra, já entre 
70-79 anos prevaleceu redução de massa magra com 
55,3% (n=357), seguido de normalidade com 44,7% 
(n=288), e idade entre 80 anos ou mais apresentaram 
maior de redução de massa magra com 65,2% 
(n=242), seguido de normalidade com 24,8% (n=129). 

 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observou-se nesse estudo que CP foi capaz de 
caracterizar grande número de idosos com redução 
de massa magra. Deste modo, apresenta-se como 
uma medida antropométrica de baixo custo e de fácil 



 

 

  

 
 

realização, podendo ser aplicado na prática clínica, 
auxiliando na avaliação nutricional e identificação 
precoce dos riscos nutricionais e no 
acompanhamento de perdas corporais durante 
internação, colaborando assim nas condutas que 

possibilitem a recuperação ou manutenção adequada 
do estado de saúde.  
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ÁREA TEMÁTICA 
1 Inovação, Gerontecnologia e Longevidade 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Bazzanella; Piccoli e Quevedo (2015), o 
envelhecimento é um processo inevitável, dinâmico e 
associado a perdas tanto nos aspectos biológicos, 
quanto nos aspectos socioafetivo e político, além de 
demandar vulnerabilidades que se diferenciam 
conforme gênero, idade, classe social, entre outros. 
Essas vulnerabilidades de acordo com (ALENCAR; 
CARVALHO, 2009), impactam na expectativa de vida, 
na qualidade de vida e nas morbidade, mortalidade e 
incapacidades. 

Compreender a qualidade de vida na velhice adquire 
aspectos específicos e é nessa fase da vida que as 
diferenças individuais se intensificam mais do que em 
qualquer outra faixa etária (ALEXANDRE; CORDEIRO; 
RAMOS, 2009; OLIVEIRA et al., 2010). Para o idoso, a 
qualidade de vida está associada ao bem-estar 
essencial, contudo, ela está atrelada à habilidade de 
o idoso adaptar suas dimensões cognitivas, 
comportamental, emocional, social e em manter sua 
independência e autonomia, que deve ser planejado 
ao longo de sua vida (OLIVEIRA et al., 2010).  

Pensando nisso, os aplicativos voltados para a saúde 
e o cuidado de idosos são recursos importantes, visto 

que essas informações obtidas por meio da internet e 
outras mídias podem influenciar o estilo de vida 
desses indivíduos, além de propiciar a detecção 
precoce de eventuais problemas de saúde e 
promover o envelhecimento ativo e saudável e 
despertar interesse desse público (CÔRREA et al., 
2011).  

Uma dessas necessidades é a participação de forma 
mais efetiva na sociedade, inclusive nas atividades 
relacionadas à tecnologia (CARVALHO, 2016) já que, 
apesar de haver um aumento do acesso à internet e 
do uso de tecnologia pelos idosos a cada ano, eles 
ainda são o grupo populacional mais excluído 
digitalmente (IBGE, 2015). 

Diante disso, o objetivo desse estudo foi realizar uma 
revisão narrativa da literatura sobre a importância do 
E-health na prática de atividade física em idosos. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizada uma revisão bibliográfica da literatura 
durante o mês de agosto de 2020 nas bases de dados: 
Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 
PubMed, Scielo, com os seguintes descritores: Elderly 
AND E-health AND physical activity. Incluiu-se apenas 



 

 

  

 
 

artigos em português e inglês, foram excluídos artigos 
que não contemplassem a temática.  

RESULTADOS 

A Gerontecnologia estuda a interação e dois 
desenvolvimentos dinâmicos na sociedade que 
ocorrem pela primeira vez na história e em muitos 
países: a  crescente preponderância de idosos, devido 
à maior longevidade combinada com uma menor taxa 
de natalidade e a dinâmica de tecnologia, 
globalização e rápida disseminação de uma infinidade 
de novos produtos em massa, enquanto os dois 
desenvolvimentos ocorrem simultaneamente, seu 
progresso é principalmente até agora, a tecnologia 
ignorou amplamente o envelhecimento da população 
( BOUMA et al., 2007). Segundo De Marchi (2018) os 
sistemas e-Health (saúde eletrônica) vêm atraindo 
um número crescente de usuários, motivados, 
principalmente, pelo advento e  difusão  dos  
dispositivos  móveis,  bem  como  pelo  interesse  
crescente  na  busca  por  uma  melhor  qualidade  de  
vida,  por  meio  de  cuidados  com a saúde. Dentro 
dessa perspectiva, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) anunciou que as soluções baseadas em e-
health tem o potencial de transformar a forma da 
prestação de serviços de saúde em todo o mundo 
(WHO, 2011). Sasaki et al.(2018) realizaram um 
estudo para examinar o número mínimo de dias de 
monitoramento para estimar com segurança a 
atividade física (AF) e o comportamento sedentário 
(SB) a partir dos dados do acelerômetro (e-health) em 
adultos mais velhos. Neste estudo, foi necessário um 
mínimo de 5 dias consecutivos de monitoramento 
para estimar com segurança o SB e o AF a partir dos 
dados do acelerômetro em adultos mais velhos. 
Outro estudo resumiu as evidências sobre a eficácia 
das intervenções de e-Saúde no envelhecimento 

saudável e explorou como intervenções específicas 
de e-Saúde e suas características afetam 
efetivamente o envelhecimento. Os autores 
encontraram evidências limitadas que apoiam a 
eficácia das intervenções em e-Saúde, embora a 
maioria dos estudos mostre efeitos positivos dessas 
intervenções para melhorar a atividade física em 
idosos (Buyul et al., 2020). Um estudo de 8 semanas 
em grupo único com avaliações pré e pós-intervenção 
foi realizado em Auckland, Nova Zelândia teve como 
objetivo investigar a viabilidade e aceitabilidade de 
uma intervenção adaptável fornecida por 
smartphone com prova de conceito usando a captura 
de dados de movimento no mundo real de atividade 
física (AF) e comportamento sedentário (SB) para 
informar a entrega de conteúdo de mudança de 
comportamento. O tempo gasto em intensidade leve, 
moderada a vigorosa e AF total aumentou após a 
intervenção, enquanto o tempo gasto no SB diminuiu 
(DIREITO et al., 2020). Amorim et al. (2018) 
realizaram uma pesquisa para descrever os 
aplicativos direcionados à saúde e ao cuidado de 
idosos. Os autores concluíram que os aplicativos 
objetivam a prática de exercício físico, a prevenção ou 
detecção de quedas, a estimulação cognitiva, a busca 
de profissionais ou serviços, o auxílio ao cuidado de 
idosos e a divulgação de informações sobre saúde e 
sobre doenças e tratamentos.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em suma, com o constante emprego de tecnologia na 
área da saúde e concominantemente com o uso de 
dispositivos móveis pela população idosa é notável a 
utilização de E-health nas pesquisas relacionadas ao 
envelhecimento humano. Essa tecnologia pode ser 
aplicada de maneira positiva à prática de atividades 
físicas tanto com os idosos como para toda a rede que 



 

 

  

 
 

lhe atende trazendo para o dia a dia os benefícios do 
aplicativo como demonstraram vários estudos 
incluídos nesta revisão bibliográfica. 

Esses softwares podem ser utilizados como 
promoção de hábitos de vidas saudáveis e 

consequentemente reduzir o número de doenças 
crônicas que acometem os idosos. Entretanto, 
estudos e aplicativos inovadores devem englobar 
estes indivíduos a fim de minimizar as barreiras de 
acesso tecnológicas. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento é um processo fisiológico de 
alterações funcionais e estruturais que gera uma 
dificuldade progressiva de manter o equilíbrio 
funcional. Ele está relacionado com uma maior 
prevalência de doenças crônicas e é considerado um 
fator de risco para o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares, sendo a aterosclerose um exemplo 
destas patologias. A aterosclerose é uma doença 
inflamatória crônica de origem multifatorial, 
caracterizada pelo acúmulo de gordura, 
especialmente lipoproteínas de baixa densidade 
(LDL), e células inflamatórias na camada íntima, 
principalmente de artérias de médio e grande calibre. 
Diversos fatores estão relacionados com o 
desenvolvimento e prognóstico da doença, como 
dislipidemia, hipertensão arterial e tabagismo. No 
entanto, evidências sugerem que, mesmo quando 

esses fatores estão controlados, o envelhecimento 
persiste como um contribuinte independente. 
Sabendo que o acumulo e a oxidação do LDL por 
espécies reativas de oxigênio (EROs) fazem parte do 
mecanismo de iniciação e progressão das placas de 
ateromas, e que fragmentos da placa podem se 
desprender, ocluindo as artérias e gerando falta de 
oxigênio e morte de tecidos, como ocorre no infarto 
do miocárdio, que é a principal causa de morte no 
mundo, e o acidente vascular encefálico, que é a 
doença que mais causa incapacidade funcional, se 
torna necessária a busca por alimentos que possam 
diminuir a oxidação do LDL. O cubiu (Solanum 
sessiliflorum), fruto amazônico conhecido por seu 
forte poder antioxidante, poderia ser utilizado no 
combate às EROs que oxidam o LDL. Assim, o objetivo 
do estudo é investigar o efeito do cubiu sobre a 
oxidação do colesterol LDL.  



 

 

  

 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi preparado um extrato hidroalcóolico do cubiu 
proveniente de Maués- AM. O sangue foi coletado de 
três doadores voluntários, normolipidêmicos, não 
jejuados que não ingeriam cubiu regularmente e foi 
separado as amostras de plasma contendo LDL , que 
então foram incubadas com um agente oxidante e 
com o extrato hidroalcólico nas concentrações de 3 a 
300 µg / mL. Os resultados obtidos foram analisados 
usando o software do pacote estatístico GraphPad 
Prism 6. Os tratamentos foram comparados por uma 
análise de variância unilateral seguida por post hoc 
Teste de Dunnett ou Tukey. Um P-valor de <0,05 foi 
considerado estatisticamente significativo.  

RESULTADOS 

As amostras de plasma isolado com LDL foram 
incubadas com extrato de cubiu em diferentes 
concentrações, foi observado um aumento 
significativo na fase de latência de Oxidação de LDL (P 
<0,05). A concentração de cubiu 3 µg / mL inibiu 

significativamente a oxidação de LDL induzida por 
CuSO4. Além disso, alterações no valores de 
formação máximos de CD e nenhuma oxidação de LDL 
foram observados em o meio sem CuSO4. Na 
presença desta molécula oxidante, o extrato de cubiu 
em concentrações de 3 a 300 µg / mL foi capaz de 
desencadear diminuições significativas na oxidação 
de LDL de uma forma dependente da dose. Os 
resultados indicaram que diferentes concentrações 
de cubiu foram capazes de controlar processos de 
oxidação de LDL no plasma in vitro. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossos resultados sugerem que o extrato de cubiu 
tem potencial ação protetora frente a oxidação do 
LDL, indicando capacidade de prevenção da formação 
de ateromas. Mais estudos precisam ser realizados 
para a confirmação desta hipótese e possível 
indicação do cubiu como suplemento alimentar.  
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INTRODUÇÃO 

A depressão, representada pela perda de interesse 
em atividades ou humor deprimido, trata-se de um 
importante fator de impacto na qualidade de vida, 
principalmente em idosos. A prevalência de 
depressão maior em indivíduos com 50 anos ou mais 
varia entre 2% e 50%, com média de 16,5% em países 
ocidentais. Isso pode ser explicado pelo fato de que o 
aumento da longevidade pode se refletir em 
diferentes padrões comportamentais, socioculturais, 
espirituais, de crenças e de saúde.  A depressão 
geriátrica se trata de um problema de saúde pública 
frequentemente não diagnosticado e subtratado. 
Além disso, costuma ser menos intensa mas mais 
prolongada, com graves consequências para os 
aspectos emocionais, psicológicos, funcionais e 
cognitivos dessa população. Com o presente resumo, 
visa-se estratificar as principais causas de depressão 
geriátrica apontadas pela literatura, a fim de se 
estabelecer um padrão de fatores de risco e de 
proteção, de forma a facilitar a promoção da 
prevenção desta patologia e de suas comorbidades.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizada uma pesquisa nas principais bases de 
dados, Scielo e PubMed, utilizando os decritores 
"geriatric", "depression" e "aging". Foram 
encontrados 55 artigos publicados desde 2015, e 
destes, selecionados os cinco mais relevantes e com 
maior correspondencia para com o objetivo principal.  

RESULTADOS 

O processo de envelhecimento está relacionado ao 
declínio funcional e cognitivo, à perda de autonomia, 
do papel social, à improdutividade, isolamento e à 
depressão. Para a Organização Mundial da Saúde, 
fatores geriátricos, incapacidade, dor e doenças 
crônicas são fatores de risco à depressão em idosos. 
Na literatura, os principais fatores encontrados 
foram: sexo feminino, diminuição da renda mensal, 
nível de atividade física, relações familiares, perda da 
mobilidade social e autopercepção da saúde. A 
prevalência de depressão nas mulheres é 1,5 vezes 
maior, possivelmente pela sobrecarga das funções 
femininas, maior longevidade e taxa de viuvez, perda 
do papel de dona de casa por deficiências funcionais 
e privação de estrôgenio. A restrição de recursos 
financeiros, além de dificultar o manejo do estado de 
saúde, cria um estresse crônico e afeta os domínios 
físicos e cognitivos. Em 1998, a Pesquina Nacional por 
Amostra de Domicílios evidenciou que o aumento de 



 

 

  

 
 

1% na renda familiar per capta diminuia em 4% o 
índice de depressão. Ser fisicamente e regularmente 
ativo implica em menores marcadores de depressão, 
sendo que os marcadores estão diretamente 
relacionados ao tempo e frequencia da atividade. 
Idosos que fizeram caminhadas mais longas (em 
minutos) também apresentaram marcadores de 
depressão baixos. Em análises bivariadas, idosos que 
relataram não ter tempo suficiente para suas famílias 
ou perceberam desrespeito, abusos verbais e/ou 
físicos apresentaram depressão geriátrica com mais 
frequência. Estudos indicam que a presença de 
doenças crônicas é um forte determinante para a 
percepção da saúde como ruim, bem como a 
polifarmácia. A prevalência da depressão é maior 
entre idosos que avaliam o funcionamento visual e 
auditivo e a saúde bucal como ruim. Bem como a uma 
pior autoavaliação em relação à memória e ao estado 
de saúde em relação ao ano anterior. Já entre os 
fatores de proteção, destacam-se a participação em 
atividades sociais como voluntariado e atividades 
religiosas e o nível de escolaridade. Ambas 
influenciam fortememente a forma como a velhice é 
vivenciada, proporcionando uma maior capacidade  
de adaptação e de resposta positiva frente ás 
alterações senis.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar da idade por si só, não ter uma correlação 
direta com a depressão, os seus efeitos fisiológicos, 
psicológicos e sociais tornam um indivíduo mais 
vulnerável a essa patologia. A partir dos resultados do 
problema proposto, conclui-se que é imprescindível a 
existência de uma política pública de conscientização 
dos fatores de risco e proteção nas comunidades, 
uma vez que em sua grande maioria são evitáveis e 
controláveis. Com planejamento adequado, os 
familiares e cuidadores tornam-se aptos a reconhecer 
possíveis alterações de comportamento maléficas, 
estarem a par de situações que podem causar 
desestabilização emocional e física, como por 
exemplo, desrespeito, falta de atividade física e 
histórico de quedas dentro de casa.  Esses dados são 
importantes para o envelhecimento humano porque, 
uma vez que a população esteja ciente de sua 
importância, eles são capazes de garantir proteção, 
podendo ser um recurso potencial para mudança de 
hábitos e comportamentos que proporcionam maior 
sensação de bem estar, manutenção da saúde física e 
mental.   

Palavras-chave: Depressão Geriátrica. Envelhecimento. Depressão. Sintomas Depressivos. Fatores de risco. 
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INTRODUÇÃO 

A atual pandemia COVID-19 representa uma 
importante emergência geritátrica. Isso porque os 
processos fisiológicos do envelhecimento e o maior 
número de comorbidades tornam os idosos 
vulneráveis à infecção e às suas manifestações 
graves.  Além disso, recentemente, tem-se discutido 
as implicações da hipovitaminose D e da osteoporose 
na infecção por COVID-19 devido ao isolamento social 
no aumento das suas complicações, como, por 
exemplo, fraturas por fragilidade. A incidência das 
fraturas de quadril na população idosa, aliada ao fato 
desta se tratar se um grupo particularmente 
vulnerável ao coronavírus, faz com que o trauma e a 
ortopedia ganhem carater fundamental no 
enfrentamento à pandemia. Com base nisso, este 
resumo visa estabelecer as relações entre a 
hipovitaminose D e a osteoporose nas fraturas de 
quadril bem como na predisposição / agravamento da 
infecção. Objetiva-se estabelecer meios para evitar a 
deficiência da vitamina D e o aumento dos episódios 
de fratura no período de isolamento social.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta revisão se estabeleceu com base em 5 artigos 
selecionados nas plataformas de dados scielo e 

pubmed, através de busca com as palavras chave 
“gerontology”, “covid-19” e “fractures”. 34 
publicações foram encontradas entre 2015 e 2020, e 
destas, foram selecionadas as que correspondiam aos 
objetivos proprostos.       

RESULTADOS 

Lesões por fraturas de quadril são devastadoras. A 
queda da própria altura se trata do principal 
mecanismo de fratura por fragilidade, sinal e sintoma 
mais comum da osteoporose, doença óssea 
metabólica multifatorial que cursa com baixa massa 
óssea e microarquitetura óssea anormal. 
Atualmente, a infecção pelo Sars-Cov-2 tem sido 
apontada como fator etiológico importante para as 
fraturas de quadril, porque aumenta o estado de 
fraqueza e fadiga orgânico, desencadeia respostas ao 
estresse oxidativo e porque o próprio estresse da 
situação diminui a imunidade do paciente. Em se 
tratando da vitamida D, existe uma associação 
significativa comprovada entre o nível médio de 
vitamina D e a cominuição do local da fratura, pois ela 
possui um efeito anabólico nos miócitos, e este 
comprometimento muscular é seguido de alterações 
ósseas. Recentemente, tem-se estudado que a 
vitamina D não só protege contra as fraturas mas 
também induz catelicidinas – peptídeos 



 

 

  

 
 

antimicrobianos com propriedades 
imunoestimulatória - que diminuem a replicação 
viral, principalmente em infecções respiratórias, 
reduz a “ tempestade de citocinas” relacionadas ao 
COVID-19 e possui ação imunomodulatora. Assim, o 
calcitriol modula a expressão da enzima conversora 
de angiotensina 2, que é o receptor hospedeiro para 
a entrada do SARS-CoV-2 nas células. Nesse contexto, 
é importante ressaltar que a hipovitaminose D é 
comum em idosos (indivíduos com maior de 60 anos 
são considerados grupo de risco e devem manter seus 
níveis de de 25 (OH) D acima de 30ng/mL), 
principalmente no inverno, e que está sendo 
agravada neste período de distanciamento social.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em suma, não há evidências que a vitamina D proteja 
especificamente contra o coronavírus, porém, a alta 
prevalencia de hipovitaminose D em pacientes com 
fratura de quadril implica na necessidade de 
avaliação adequada e suplementação eficaz, bem 
como, tratamentos anti-osteoporóticos eficazes. Os 
resultados deste estudo são importantes, pois, neste 

momento, faz-se necessário reconhecer que o 
isolamento social precisa ser bem orientado: a 
diminuição das atividades físicas implica em 
enfraquecimento da masculatura pélvica, em menor 
exposição solar (bem como a diminuição dos 
passeios), e a permanência domiciliar aumenta o 
risco de fraturas, uma vez que, a grande maioria das 
quedas na população geriátrica ocorre dentro de 
casa. É necessário que os profissionais de saúde 
estejam a par destes resultados para orientar 
familiares e cuidadores e garantir maior proteção dos 
pacientes. Suplementação de vitamina D e exposição 
diária por 30 minutos podem ser indicadas, bem 
como a realização de alongamentos ativos, de 3 a 5 
vezes por semana, para fortalecimento muscular e 
combate da imobilidade. Deve-se levar em 
consideração não apenas a mortalidade do Covid-19, 
mas também os resultados das fraturas: invalidez a 
longo prazo, em morte prematura, em dores crônicas 
e degenerações, principalmente em idosos.      
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INTRODUÇÃO 

O mundo está vivendo uma pandemia com o 
surgimento de uma nova doença produzida pelo vírus 
SARS-CoV-2, conhecida como coronavírus ou covid-
19 (HALLAL et al., 2020). Esta doença foi constatada 
pela primeira vez em dezembro de 2019 na cidade de 
Wuhan na China se espalhando rapidamente pelo 
mundo, se tornando uma grave crise sanitária global 
(AQUINO et al., 2020; FAUCI; LANE; REDFIELD, 2020; 
HALLAL et al., 2020; SOUSA et al., 2020). A 
transmissão ocorre por um patógeno altamente 
infeccioso causador de diversos distúrbios, como a 
síndrome da angústia respiratória (SARS), que 
provoca maior gravidade da doença e aumento da 
mortalidade. A taxa de morbimortalidade é maior 
entre indivíduos com mais 59 anos e com outras 
comorbidades associadas (FAUCI; LANE; REDFIELD, 
2020). A obesidade é considerada um fator de risco 
para maior gravidade e pior prognóstico nos 
pacientes com COVID-19. A inflamação do tecido 
adiposo causada por ela, e seus efeitos no sistema 
imune, exercem um papel fundamental na 

patogênese da infecção por COVID-19. Estes 
pacientes necessitam de monitorização cuidadosa, 
para reduzir a morbidade e mortalidade (KRUGLIKOV; 
SCHERER, 2020). Desta forma, a obesidade leva ao 
aumento dos níveis de citocinas pró-inflamatórias 
circulantes (leptina, interleucina-6, fator de necrose 
tumoral, e outros), as quais podem prejudicar a 
resposta imunológica, afetar os brônquios e 
parênquima pulmonar, contribuindo para o aumento 
de morbidade relacionada com obesidade na 
infecção por COVID-19 (SANCHIS-GOMAR et al., 
2020). Neste contexto, buscou-se verificar a relação 
entre obesidade e outras comorbidades no desfecho 
dos pacientes com o diagnóstico confirmado para 
COVID 19. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo quantitativo, retrospectivo, transversal e 
observacional, aprovado pelo CEP da Universidade de 
Passo Fundo sob o parecer número 4.026.096. Foi 
realizado no Hospital de Clínicas de Passo Fundo, 
instituição de referência e de alta complexidade 
situado ao norte do Rio Grande do Sul. Os dados 



 

 

  

 
 

foram coletados dos prontuários eletrônicos e 
analisados na planilha Excel. Como critérios de 
inclusão, foram selecionados todos os pacientes 
diagnosticados com SARS-CoV-2 que estiveram 
internados na Instituição entre março e agosto de 
2020. 

RESULTADOS 

De acordo com os dados coletados em prontuários 
eletrônicos, durante o período internaram no 
Hospital 305 pessoas com teste positivo para COVD-
19, sendo 179 (58,68%) sexo masculino e 126 
(41,31%) sexo feminino, com idade prevalente entre 
50-59 anos. Destes, 95 pacientes (31,14%) foram 
classificados como obesos, e 67 (21,96%) com 
sobrepeso. A classificação utilizada baseou-se nos 
parâmetros indicados pelo Ministério da Saúde em 
2017. Nesta amostra, evoluíram a óbito 79 (25,90%) 
pacientes, sendo 22 (27,84%) obesos, 18 (22,78%) 
com sobrepeso, 8 (10,12%) no peso ideal, 2 (2,53%) 
abaixo do peso e 29 (36,70%) não apresentam os 
dados completos de peso e altura no prontuário, 

impossibilitando classificá-los. A prevalência de idade 
entre os pacientes que evoluíram a óbito foi entre 60-
69 anos. Tais resultados corroboram que a obesidade 
e idade avançada representam um fator de risco para 
maior gravidade e pior prognóstico em pacientes com 
infecção por COVID-19 (SANCHIS-GOMAR et al., 
2020). Quanto às comorbidades, foi encontrado uma 
ou mais comorbidades associada a obesidade, a 
saber: 33 pacientes (34,73%) apresentavam 
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), 07 (7,36%) 
Diabetes Mellitus (DM), 22 (23,15%) apresentavam 
HAS e DM, 03 (3,15%) outras comorbidades e 30 
(31,57%) não apresentam nenhuma comorbidade 
associada à obesidade.  

CONCLUSÃO 

Os resultados preliminares apontam que a taxa de 
óbito deste estudo foi maior que os dados descritos 
nas pesquisas nacionais e internacionais. Entretanto, 
corroboramos com os achados da literatura em que a 
taxa de mortalidade é maior na população obesa e 
com outras comorbidades associadas. 

Palavras-chave: Obesidade. Coronavirus. Mortalidade. Fatores de risco. Comorbidade. 
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INTRODUÇÃO 

O risco de morte devido à infecção pela COVID-19 
aumenta significativamente com a idade, 
especialmente em idosos com doenças crônicas. 
Sendo assim, devido ao aumento do número de casos 
e óbitos em decorrência da doença o Brasil foi um dos 
países que adotou medidas de distanciamento e 
isolamento social, principalmente para a população 
idosa. Embora se saiba que o isolamento social 
mostra-se fundamental para evitar a disseminação do 
vírus a mudança no estilo de vida traz consequências 
importantes, sobretudo, para a população idosa. 
Portanto, esta restrição social entre os idosos passa a 
se caracterizar como um importante problema de 
saúde pública ao passo que aumenta o risco de 

desenvolvimento de problemas cardiovasculares, 
autoimunes, neurocognitivos, mentais e físicos. 
Dessa forma, embora esta estratégia seja 
fundamental para controlar a pandemia da COVID-19 
ela pode causar diminuição da funcionalidade dessa 
população, favorecendo a ocorrência de quedas. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Desde agosto de 2019, 42 idosos voluntários estão 
sendo acompanhados. Trata-se de um estudo de 
coorte com amostragem de conveniência, cujo 
objetivo principal é avaliar o equilíbrio corporal e as 
quedas de idosos na comunidade. A população é 
composta por idosos com 60 anos ou mais, residentes 
em Porto Alegre/RS. Foram incluídos no estudo 
idosos que deambulavam de forma independente, 



 

 

  

 
 

sem dispositivo auxiliar de marcha (bengala, muleta 
ou andador), que entendiam comandos verbais, 
levando-se em consideração valores do Mini Exame 
do Estado Mental (MEEM) ≥ 24 pontos ou pontuação 
mínima de acordo com a escolaridade. Foram 
excluídos do estudo idosos com graves deficiências 
sensoriais como auditivas e/ou visuais, sem a devida 
correção (aparelho auditivo e/ou óculos/lentes); 
idosos com sequelas motoras importantes causadas 
por Acidente Vascular Cerebral (AVC); idosos com 
diagnóstico de Doença de Parkinson (DP); idosos com 
tontura ou vertigem; idosos com dor intensa em 
membros inferiores e/ou coluna vertebral, avaliada 
pela Escala Visual Analógica (EVA), com dor intensa ≥ 
8. Além de avaliações específicas de equilíbrio, dados 
demográficos e clínicos foram coletados. Após a 
avaliação inicial, os idosos estão sendo 
acompanhados por meio de ligações telefônicas 
regulares para registro da ocorrência de quedas. Caso 
a queda seja confirmada é registrado o dia exato do 
evento, o local, assim como a descrição mais 
detalhada do episódio e mudanças de 
hábitos/atividades que possam caracterizar uma 
provável causa. 

RESULTADOS 

A maioria dos participantes eram mulheres com 
idade inferior a 80 anos e com escolaridade de ensino 
médio. Dos 42 participantes, na avaliação inicial, 76% 
praticavam atividade física regular, 74% não 
apresentavam histórico de quedas nos seis meses 
anteriores à primeira avaliação, 71% não 
apresentavam risco recorrente de queda, 98% 
apresentavam nível cognitivo preservado e 88% não 
apresentavam sintomas depressivos. Nos primeiros 
meses de acompanhamento, o número de quedas 
ficou entre zero e duas quedas por mês até abril de 

2020. Dia 17 de março de 2020, o Governo Estadual 
orientou que pessoas com risco de desenvolver 
estágios graves da COVID-19 se abstivessem de sair 
de casa. Entre esse grupo estavam as pessoas idosas. 
Quarenta e cinco dias após a ordem de isolamento 
social, o número de quedas em maio de 2020 
aumentou para cinco, atingindo o número de 14 no 
mês de junho. Nenhum participante caiu mais que 
uma vez em cada mês do estudo até o momento. 
Antes de maio de 2020, as quedas ocorriam 
predominantemente fora de casa, mas em maio e 
junho de 2020 prevaleceu a ocorrência de quedas no 
ambiente domiciliar. Ligações telefônicas regulares e 
acompanhamento permitiram aos autores coletar 
outras informações necessárias para analisar a causa 
das quedas. Um número importante de idosos em 
nosso estudo que realizava atividades físicas 
regulares, como ginástica, caminhadas ao ar livre e 
também fisioterapia semanal após a declaração da 
pandemia e orientação de isolamento social deixou 
de realizar as atividades quase que totalmente. Além 
disso, para diminuir a exposição ao coronavirus 
alguns participantes dispensaram cuidadores, bem 
como diaristas e/ou domésticas. Esse fato fez com 
que os próprios idosos se tornassem responsáveis 
pelos próprios cuidados, bem como pela organização 
e limpeza do próprio ambiente doméstico. Atividades 
cuja execução além de não serem habituais também 
representavam atividades de risco para queda. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Devido à necessidade de distanciamento social a 
atividade física na amostra avaliada diminuiu 
consideravelmente. Tal fato favorece o 
comprometimento da aptidão cardiorrespiratória e 
redução da força e massa muscular dessa população. 
A diminuição da atividade física, além de contribuir 



 

 

  

 
 

para a fraqueza muscular gera déficits funcionais no 
equilíbrio corporal e na marcha, favorecendo a 
instabilidade postural e consequentemente o risco de 
quedas. Da mesma forma, alguns idosos aumentaram 
os comportamentos de risco ao permanecerem mais 
tempo em casa. Como exemplo, temos o aumento 
das responsabilidades domésticas, que expõem os 
idosos a maiores riscos aumentando a probabilidade 
ao evento. Sabe-se que a própria residência é o local 
com maior ocorrência de quedas, sendo os fatores 
externos do próprio ambiente doméstico os maiores 
causadores das mesmas. Outra causa deve-se ao fato 
de que os idosos acreditam conhecer o ambiente em 

que vivem e, portanto, se sentem menos 
preocupados com os riscos do próprio ambiente 
domiciliar. Sendo assim, os autores concluem que a 
falta de atividade física ocasionada pelo 
distanciamento social e redução da mobilidade para 
o espaço de suas residências foi a principal causa de 
quedas dos idosos acompanhados em nosso estudo. 
Os profissionais de saúde devem ficar atentos ao 
identificar novos hábitos dos idosos durante a COVID-
19 e os possíveis riscos associados aos mesmos. A 
atividade física também deve ser estimulada. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento. Acidente por quedas. Exercício. Infecções por Coronavirus. Isolamento Social . 
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INTRODUÇÃO 

A fragilidade é uma síndrome multidimensional que 
gera diminuição no status fisiológico e cognitivo 
(SERGI et al., 2014), ocorrendo perda de força, 
resistência, e reserva fisiológica em vários sistemas, 
aumentando a vulnerabilidade e podendo levar a 
dependência ou à morte (MORLEY et al., 2013).  O 
estudo de Clegg et al., (2013) reporta 25-50% mais 
eventos cardiovasculares em idosos com fragilidade 
do que em saudáveis. Este sugere que a fragilidade 
deve ser analisada como um fator de risco para 
doenças cardíacas. Segundo Camarano et al., (2019), 
os pacientes que possuem doença cardiovascular 
associada à fragilidade, tem um risco duas vezes 
maior de morte.  Além disso, foi identificado maior 
risco de complicações e mortalidade entre os idosos 
frágeis submetidos a intervenções cardiovasculares 
como cirurgias e angioplastias (AFILALO et al., 2014). 
Dessa forma, realizar uma avaliação pré-operatória 
destes indivíduos que possuem risco de desenvolver 

complicações no pós-operatório, pode ser de grande 
utilidade para instituir medidas preventivas 
(HULZEBOS et al., 2003; SABATÉ et al., 2014).De Vries 
et al., (2013), fala que os indicadores de fragilidade, 
incluindo baixo índice de massa corporal, cognição 
deficiente, sintomas depressivos, exaustão, limitação 
da mobilidade e histórico de quedas, são comuns 
entre adultos mais velhos com hipertensão e podem 
aumentar o risco de quedas. Estudos observaram que 
a depressão e ansiedade são prevalentes em 
indivíduos com doença arterial coronariana e outras 
doenças cardiovasculares (NASSER et al., 2016). E 
também, que um em cada dez idosos são frágeis ou 
apresentam sintomas depressivos, e uma alta 
porcentagem apresenta as duas condições 
(VAUGHAN et al., 2015). Baseado no exposto acima, 
o objetivo desse estudo foi analisar se existe 
associação entre fragilidade e risco de quedas, bem 
como entre fragilidade e depressão, pois apesar da 
importância da temática, ainda há escassez de 



 

 

  

 
 

estudos no período pré-operatório de cirurgias 
cardíacas. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo do tipo estudo transversal 
conduzido de outubro de 2019 a março de 2020 no 
Hospital Universitário de Santa Maria – HUSM e 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
institucional sob o número de parecer 3.660.289 e 
CAAE:04444018.2.0000.5346. A população foi 
composta por indivíduos com idade acima de 40 anos, 
de ambos os sexos, submetidos à cirurgia de 
revascularização do miocárdio (CRM), troca ou plastia 
valvar (TV) ou CRM assoacida a TV, eletiva ou de 
urgência, com liberação médica ou com prescrição de 
Fisioterapia no prontuário. Os instrumentos 
utilizados na avaliação pré-operatória foram a ficha 
de avaliação com dados de identificação e histórico 
do paciente, o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) 
para analisar o estado cognitivo, a Escala de 
Depressão Geriátrica (GDS) como triagem para 
depressão, o Fall Risk Score de Dowtown foi usado 
para a avaliação do risco de quedas e o Edmonton 
Frail Scale  (EFS) para avaliar o nível de fragilidade. 

RESULTADOS 

Participaram desse estudo 9 pacientes candidatos a 
CRM , TV  ou CRM associada a TV, no período pré-
operatório,  em um hospital terciário de ensino do Sul 
do Brasil. A média de idade da amostra foi de 67,6 ± 
9,7 e o índice de massa corporal foi de 24,7 ± 4,0 
kg/m2 nos pacientes em que a aferição foi possível. 
Em 5 pacientes não foi possível mensurar o peso e 
altura devido a sua condição pré-operatória 
(contraindicado sair do leito). O escore do MEEM 
apresentou valor médio de 23,4 ± 2,6, já o Fall Risk 
apresentou valor médio de 4,0 ± 1,2, a GDS 

apresentou 3,2 ± 2,2 e o EFS apresentou 7,7 ± 2,4. A 
amostra foi composta por 8 homens (88,9%) e 1 
mulher (11,1%). Dos 9 indivíduos avaliados, apenas 
um (11,1%) apresentou função cognitiva prejudicada, 
enquanto os demais apresentaram função cognitiva 
preservada. A maioria dos indivíduos, 88,9% (n=8, dos 
quais 7 homens e 1 mulher) apresentaram risco de 
queda aumentado. Também foi verificado que 22,2% 
dos indivíduos (n=2 homens) apresentaram risco de 
depressão. Na classificação do EFS, dos 9 avaliados, 
44,4% (n = 4, homens) foram classificados como 
aparentemente vulnerável, 11,1% (n = 1, homem) 
como fragilidade leve, 33,3% (n = 3, dos quais 2 eram 
homens e 1 mulher) como fragilidade moderada e 
11,1% (n = 1, homem) como fragilidade severa. A 
função cognitiva não foi associada com risco de 
depressão geriátrica (r = -2,3; p = 0,54) e com 
fragilidade (r = -0,01; p = 0,97).  Houve uma tendência 
de associação entre redução da função cognitiva e 
aumento do risco de quedas (r = -0,62; p = 0,07). O 
risco de quedas não apresentou associação com 
depressão (r = -0,18; p = 0,63) e fragilidade (r = 0,25; 
p = 0,51). O escore de depressão não apresentou 
correlação com fragilidade (r = 0,15; p = 0,96). Dos 9 
indivíduos avaliados, 5 (a maioria) foram classificados 
com algum nível de fragilidade, enquanto os demais 
foram classificados como aparentemente 
vulneráveis. Da mesma forma, a maioria dos 
indivíduos (88,9%) apresentaram risco aumentado de 
quedas no pré-operatório de cirurgia cardíaca.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse estudo indica que a maioria dos pacientes 
apresentam algum nível de fragilidade, bem com 
risco de queda aumentado no pré-operatório de 
cirurgia cardíaca. A tendência de associação entre 
fragilidade e risco de quedas poderá ser confirmada 



 

 

  

 
 

com a continuidade desse estudo e ampliação do 
tamanho amostral. 

 

Palavras-chave: Fragilidade. Acidente por Quedas. Cognição. Procedimentos Cirúrgicos Cardiovasculares. Período 
Pré-Operatório. 

REFERÊNCIAS 

AFILALO, J. et al. Frailty assessment in the cardiovascular care of older adults. Journal of the American College of 
Cardiology, v.63, n.8, p.747-62, 2014.  

CAMARANO, A.A. et al. Atualização das Diretrizes em Cardiogeriatria da Sociedade Brasileira de Cardiologia - 2019. 
Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 112, n.5, p.649-705, 2019.  

CLEGG, A. et. al. Frailty in elderly people. The Lancet, v. 381, n.9868, p. 752-62, 2013. 

DE VRIES, O.J.; PEETERS, G.M.; LIPS, P.; DEEG, D.J. Does frailty predict increased risk of falls and fractures? A 
prospective population-based study. Osteoporosis International, v.24, p.2397–2403, 2013. 

HULZEBOS, E. H. J. et. al . Prediction of postoperative pulmonary complications on the basis of  preoperative risk 
factors in patients who had undergone coronary artery bypass graft surgery.  Physical therapy, v. 83, n. 1, p. 8–16, 
2003. 

MORLEY, J.E. et al. Frailty Consensus: A Call to Action. Journal of the American Medical Directors Association, v. 14, 
n. 6, p. 392-7, 2013. 

NASSER, F. J.  et al. Doenças psiquiátricas e o sistema cardiovascular: interação cérebro e coração. International 
Journal of Cardiovascular Sciences, v. 29, n.1, p. 65-75, 2016. 

SABATÉ, S.; MAZO, V.; CANET, J. Predicting postoperative pulmonary complications: implications for outcomes and 
costs. Curr Opin Anaesthesiol. v. 27, n.2, p. 201-209, 2014.  

SERGI ,G. et al. Pre-frailty and risk of cardiovascular disease in elderly men and women: the Pro.V.A. study. Journal 
of the American College of Cardiology, v. 65, n.10, p. 976-83, 2015.  

VAUGHAN, L.; CORBIN, A.L.; GOVEAS, J.S. Depression and frailty in later life: a systematic review. Clinical 
Interventions in Aging, v. 10, p. 1947-58, 2015. 



 

 

  

 
 

ÁREA TEMÁTICA 
1 Inovação, Gerontecnolgia e Longevidade 

EFEITO PROTETOR DA SUPLEMENTAÇÃO COM COMPOSTO MULTICAFÉ EM UM MODELO DE 
OSTEOARTRITE 

Aline Zuanazzi Pasinato1, Julia Spanhol Da Silva2, Joana Grandó Moretto3,  Ivana Beatrice Mânica Da Cruz4, Rômulo Pillon 
Barcelos5 

1 Instituto de Ciências Biológicas; Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, Brasil, <167298@upf.br> 
2 Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas; Bioquímica Toxicológica, Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE), 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, RS, Brazil, <juliaspanholdasilva@hotmail.com> 
3 Programa de Pós-graduação em Bioexperimentação; Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, Brazil, 

<joana_grando@yahoo.com.br> 
4 Programa de Pós-graduação em Farmacologia; Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria (RS) Brasil, 

<ibmcruz@gmail.comr> 
5 Programa de Pós-Graduação em Bioquímica Toxicológica; Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, Brazil, 

<romulopillon@upf.br>

INTRODUÇÃO 

A osteoartrite (OA) é uma das doenças 
musculoesqueléticas mais comuns no mundo e uma 
das principais causas de incapacidade entre idosos 
(MURRAY et al., 2015). O principal objetivo do manejo 
da OA é a redução da dor, que pode levar à 
restauração da função articular e à melhoria da 
qualidade de vida (GOURDINE, 2019), sendo a terapia 
farmacológica a terapêutica de mais comum 
abordagem, embora possa estar associada a uma 
série de complicações cardiovasculares, 
gastrointestinais, hepáticas e renais (STEINMEYER et 
al., 2018). Nas últimas décadas houve uma mudança 
em direção à tratamentos não farmacológicos para 
OA, como remédios de ervas e suplementos 
nutricionais (HASHEMPUR et al., 2018). Nesse 
sentido, o objetivo do estudo é identificar o possível 
efeito da suplementação com composto MultiCafé no 
tratamento da OA induzida em ratos. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A indução da OA foi realizada no joelho posterior 
direito com injeção intra-articular única de MIA (3mg/ 
50μL, em NaCl a 0,9%) (CHANDRAN et al., 2009; 
POMONIS et al., 2005). Foram utilizados 40 ratos 
Wistar e divididos aletoriamente em 4 grupos: 
controle (Controle), n=10; tratamento com multicafé 
(44,27 mg/Kg de peso corporal) (MC), n=9; lesão com 
MIA (Mia), n=10; lesão com Mia e tratamento com 
multicafé (Mia+MC), n=11. O composto utilizado 
apresentava em uma cápsula de 500mg: 100 mg 
guaraná, 400mg de L-carnitina e 50ug de selênio. Sete 
dias após a indução da lesão, iniciou-se o tratamento 
via gavagem com o  Multicafé por 30 dias (1 dose/dia, 
5 doses/semana).  

Decorridas 48h da última administração, os animais 
foram anestesiados por inalação com isoflurano, 
tiveram os troncos decapitados (RIJN et al., 2011) e 
alguns órgãos excisados para análises posteriores. 
Foram quantificados, no rim, atividade da catalase 
(NELSON; KIESOW, 1972), capacidade antioxidante 



 

 

  

 
 

total (TAC) (PRIETO; PINEDA; AGUILAR, 1999), 
produção de espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico 
(TBARS) (JENTZSCH et al., 1996)  e determinação de 
tióis totais (T-SH) (Ellman, 1959).   

RESULTADOS 

Através das análises laboratoriais foi possível 
perceber que a atividade da catalase, enzima que 
atua  como parte de um sistema antioxidante do 
organismo, estava diminuida no grupo Mia+MC em 
relação ao grupo controle. Ao avaliar a TAC percebeu-
se uma diminuição dos seus níveis no grupo Mia em 
comparação com os grupos Controle e MC, 
evidenciando que a utilização do composto não afeta 
a capacidade antioxidante do organismo, e além 
disso, age positivamente no tratamento da OA, 
considerando que o grupo Mia+MC não apresentou 
redução significativa da TAC como observado no 
grupo Mia. Em relação a peroxidação lipídica, 
avaliada pela quantificação das substâncias reativas 

ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), não foi observada 
nenhuma mudança significativa entre os grupos, 
assim como a avaliação dos níveis de tióis totais, que 
não apresentou alterações.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização do composto Multicafé possibilitou a 
manutenção da capacidade antioxidante dos animais  

com AO. Visto que a TAC é um marcador da eficácia 
da defesa antioxidante corporal, os resultados 
encontrados remetem ao feito protetor do 
Multicafé frente a OA. Por essa doença atingir 
grande parte da população idosa e em 
consequência causar diversas limitações, novas 
formas de tratamento, principalmente a partir de 
compostos naturais, tornam-se uma estratégia 
viável. No entanto, a fim de comprovar melhor a 
eficácia da utilização do  composto Multicafé frente 
a OA, mais estudos são necessários. 
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INTRODUÇÃO 

Pé Diabético é o termo empregado para nomear as 
diversas alterações e complicações ocorridas, 
isoladamente ou em conjunto, nos pés e nos 
membros inferiores de pessoa com diabetes mellitus 
(DM). A incidência de úlceras nos pés de pessoas com 
DM varie entre 2% e 4% e que as pessoas com esta 
morbidade possuem um risco 25% maior de 
desenvolver úlceras nos pés ao longo da vida (ADA, 
2015). O DM se constitui como um grande problema 
de saúde pública e tem se destacado como uma das 
Doenças Crônicas não Transmissíveis mais relevantes, 
pois a adesão ao tratamento é um dos maiores 
desafios para a pessoas com diabetes e necessita do 
envolvimento da família e dos cuidadores do 
indivíduo, além do acompanhamento dos 
profissionais de saúde (SILVA et al., 2017). As 
complicações crônicas do DM em idosos contribui 
para o surgimento de ulcerações nos pés, um fator de 
risco para amputação de membros.   Ressalta-se que 
mesmo com o apoio familiar para o cuidado da 

pessoa idosa com pé diabético, além da assistência 
por profissionais de saúde é essencial para o controle 
adequado da doença e prevenção de agravos o 
acompanhamento podológico. Considerando o 
exposto, surge a inquietação: o que a literatura tem 
produzido sobre atenção podológica ao pé diabético 
da pessoa idosa, a partir de publicações científicas 
nacionais e internacionais? O estudo teve por 
Objetivo traçar o perfil das publicações sobre a 
atenção podológica a pessoa idosa.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 
estudo ocorreu no período de abril a junho de 2016, 
tendo em consideração o conhecimento que se 
pretendia sintetizar, a revisão teve como ponto de 
partida a seguinte questão: o que a literatura tem 
produzido sobre atenção podológica ao pé diabético 
da pessoa idosa. Foram consultadas as bases de 
dados eletrônicas: Scientific Electronic Library on Line 
(SciELO) United States National Library of Medicine/ 



 

 

  

 
 

Medical Literature Analysis and Retrieval System on-
line (PubMed/Medline), disponíveis na Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS) e também no Portal Capes. 
Utilizou-se o DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) 
e o MeSH (Medical Subject Headings) para a 
verificação dos descritores, os quais consistiram nos 
seguintes: Podiatry; Elderly; Diabetic foot. A busca foi 
realizada utilizando descritores em inglês e 
associando-os aos conectivos booleano “OR” e 
“AND”. Para organização e síntese dos achados, a pré-
seleção dos artigos foi realizada mediante a leitura 
dos respectivos títulos e resumos, a fim de verificar a 
adequação aos critérios de inclusão e exclusão. Como 
critérios de inclusão, consideraram-se os seguintes: 
textos disponíveis on-line na íntegra; nos idiomas 
português e inglês; que abordassem a temática em 
questão; publicados entre os anos de 2015 e 2020. 
Para a revisão integrativa, foram encontradas 49 
potenciais referências, das quais 15 foram 
selecionadas para compor a amostra por atender aos 
critérios de inclusão pré-estabelecidos.  

RESULTADOS 

Dos 15 estudos incluídos, oito eram da comunidade 
internacional e deste quatro foram realizados com 
pacientes que frequentavam ambulatórios de 
podologia. Dos sete estudos brasileiros nenhum fazia 
menção a atenção podológica, embora os mesmos 
foram localizados utilizando o descritor específico da 
podiatria, o que nos sugere que na comunidade 
internacional os profissionais que atuam na área da 
podologia investem mais na publicação, o que 
confere certo reconhecimento desta especialidade. 
Da análise dos estudos apresentados, emergiram as 
temáticas: prevalência de patologia do pé diabético e 
o perfil dos pacientes com história de pé diabético; 
triagem combinada de avaliação clínica de olhos e pés 

em pacientes com diabetes; estudo das ulcerações 
em pé diabéticos; estudo da termografia/variação 
térmica em pés de alto risco de ulceração; 
complicações do pé diabético amputação e 
hospitalização por infecção; intervenção podológica 
convencional e fototerapia no tratamento de úlceras 
diabéticas; uso da pedobarografia como ferramenta 
clínica no tratamento do pé diabético; 
farmacoterapia utilizada no tratamento do pé 
diabético; usabilidade de um protótipo de aplicativo 
para o autocuidado do pé diabético por um usuário 
final e conhecimento que pacientes com pé diabético 
tem sobre os cuidados. Em países desenvolvidos que 
se estruturaram programas de atendimento em 
diabetes mellitus, que contam com a assistência 
podológica nos serviços de atenção primária a 
prevalência do exame das complicações do pé 
diabético é baixa (RINCON et al., 2012).  Estudo sobre 
educação para pacientes com DM enfatiza o uso de 
estratégias educacionais como: leituras, workshops, 
exercícios de habilidade, programas modificação de 
comportamento e lembrete por telefone (PINILLA et 
al., 2013). O estudo Silva et a. (2017), corrobora o uso 
medidas assistenciais como a avaliação periódica dos 
pés, educação para o autocuidado, tratamento das 
lesões e micoses, hidratação da pele, 
encaminhamento a especialidades como medidas de 
controle de risco. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A revisão integrativa permite constatar que a atenção 
podológica na área gerontológica tem expressão na 
comunidade científica internacional. Ademais, o 
cuidado com o pé diabético requer a implementações 
nas ações de saúde e de educação, além da interação 
multidisciplinar, sem esquecer do papel importante 
do paciente através de autocuidados mediados por 



 

 

  

 
 

profissionais com conhecimento em podologia. A 
importância no cuidado ao diagnosticar o diabetes, 
principalmente em pessoas assintomáticas, além de 
dar a devida orientação ao paciente, torna-se crucial, 
já que as avaliações dos pés podem minimizar os 
riscos de possíveis lesões. Assim, os idosos 
desenvolverão competências para prevenir os 

agravos, possibilitando-lhes preservar as boas 
condições de saúde com vistas a melhoria da 
qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO 

A Covid-19 (SARS-CoV-2) doença descoberta 
recentemente, pertence aos beta-Coronavírus (β-
Coronavírus), possui uma disseminação muito rápida, 
podendo causar infecções respiratórias.  (XU, et.al., 
2020). A OMS está coordenando esforços para 
desenvolver vacinas e medicamentos para prevenir e 
tratar essa doença, já considerada como uma 
pandemia. Enquanto isso, sua orientação para a 
população desde o princípio reforça as medidas de 
prevenção da transmissão do coronavírus que 
incluem: o distanciamento e o isolamento social por 
exemplo. (OPAS BRASIL/OMS, 2020). Por acometer 
especialmente a população idosa com doenças 
crônicas, ascendem-se preocupações com a 
diversidade do envelhecimento e com o idoso.  
Dentre elas, sabe-se que o envelhecimento 
populacional é acompanhado por um aumento 
proporcional da doença de Parkinson (DP) e outros 
problemas neurodegenerativos. A DP é uma das 
doenças neurodegenerativas que apresenta o 

distúrbio de movimento mais comum e mais 
frequente em idosos, afetando as funções executivas 
(MACUGLIA, RIEDER, ALMEIDA, 2012). Pacientes com 
DP podem apresentar piores quadros 
cardiorrespiratórios decorrentes da infecção pelo 
Sars-COV2. Sabe-se que a força muscular respiratória 
e alguns parâmetros de função pulmonar encontram-
se reduzidos desde os estágios iniciais da DP, sendo a 
bradicinesia e a rigidez os sinais cardinais mais 
correlacionados ao prejuízo desses parâmetros 
(SANTOS et. al., 2019). Além dessas questões os 
pacientes com DP podem sofrer com estresse crônico 
e inatividade física promovida pelo isolamento social 
(HELMICH e BLOEM, 2020; VICTORINO, et. al., 2020), 
com impactos negativos sobre a funcionalidade.  

Diante disso, o objetivo dessa pesquisa é analisar o 
impacto do isolamento social provocado pela 
pandemia da covid-19 na funcionalidade de pessoas 
com doença de Parkinson (DP). 

MATERIAIS E MÉTODOS 



 

 

  

 
 

Estudo de corte transversal, aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa (CAAE: 36160620.6.0000.5208) e 
desenvolvido pelo Programa Pró-Parkinson da 
Universidade Federal de Pernambuco.  

A pesquisa está sendo desenvolvida remotamente de 
forma síncrona e efetiva utilizando o ambiente 
corporativo do Google Suite por meio da ferramenta 
de reuniões virtuais Google Meet. O link para reunião 
gerado é disponibilizado para o participante por meio 
do aplicativo de Whatsapp. O telefone é um 
dispositivo largamente utilizado pelas pessoas em 
qualquer faixa etária constituindo uma ferramenta de 
alcance relevante no contexto atual de afastamento 
social. As vantagens da utilização das ferramentas do 
g-suite são a segurança das informações certificada 
pela HIPAA (Health Insurance Portability and 
Accountability Act), sendo um ambiente apropriado 
para a pesquisa proposta.  

A amostra de conveniência entrevistada é constituída 
por pessoas com DP cadastradas e previamente 
acompanhadas no Programa Pró-Parkinson. Foram 
excluídos aqueles com comprometimento cognitivo, 
de acordo com o instrumento de triagem da 3ª edição 
da caderneta de saúde da pessoa idosa e aqueles com 
déficit auditivo que dificultasse a comunicação 
remota.  

Para avaliação da funcionalidade foi utilizado o Teste 
Senta Levanta Cinco Vezes (TSLCV), comportamento 
sedentário (CS) e a Escala Unificada de Avaliação da 
Doença de Parkinson, seção Atividades de Vida Diária 
(UPDRS-AVD). O TSLCV apresenta ponto de corte para 
redução da funcionalidade e risco de quedas na DP 
>16 segundos (DUNCAN, LEDDY e EARHART, 2011). O 
CS foi verificado por meio da pergunta: quantas horas 
por dia você fica envolvido em atividades sentado 

durante a semana? Atividades como, por exemplo, 
ler, assistir TV, fazer trabalhos manuais, costurar, 
cortar alimentos etc. O ponto de corte >4horas/5dias 
da semana (HESELTINE, et. al., 2015). Foram 
utilizados 11 itens UPDRS-AVD (adaptado com as 
seguintes possibilidades de resposta em cada item: 
“pior do que antes da pandemia” ou “igual a antes da 
pandemia”.  Também foram coletadas informações 
sociodemográficas.  

Os dados preliminares deste estudo foram tabulados 
e analisados com o software BioEstat, considerado 
p<0,05. Foi utilizada estatística univariada qualitativa 
e testes de comparação. 

RESULTADOS 

Amostra composta por 20 participantes, com média 
de escolaridade correspondente ao ginásio ou ensino 
médio (média: 8±4 anos de estudo), 10 homens e 10 
mulheres, com média de idade 65 (±8), variando 
entre 52 a 76 anos, sendo 14 idosos (70%) (idade ≥ 60 
anos) e 6 adultos (idade > 50 anos). A maioria 
residindo em Recife (n=8 - 40%) e Jaboatão (n=4 - 
20%), aposentados (n=19 – 95%), vivendo com 
companheiro (n=13 – 65%).  

Nove sujeitos (45%) apresentaram tempo superior a 
16 segundos para realização do TSLCV, sendo 
identificada diferença significativa para realização 
deste teste (média: 12,1±1,8 vs 19,2±2,9 segundos; 
p<0,0001*).  

Sete sujeitos (35%) apresentaram CS, sendo 
identificada diferença significativa (média: 3±1 vs 7±7 
horas; p=0,0003*).  

As atividades em que os sujeitos perceberam piora 
durante a pandemia apresentaram a seguinte 
distribuição: Freezing (n=17 – 85%), Marcha (n=1 – 



 

 

  

 
 

75%), Vestir (n=13 – 65%), Girar no leito (n=12 – 
60%), Cortar alimentos, higiene e tremor (n=11 em 
cada – 55%), Escrita (n=10 – 50%), Salivação (n=9 – 
45%), Fala (n=8 – 40%) e Deglutição (n=5 – 25%).  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os achados preliminares deste estudo revelaram que 
o isolamento social provocado pela pandemia da 
covid-19 promoveu impactos negativos na 
funcionalidade de pessoas com doença de Parkinson 
pelo aumento do risco de quedas, inatividade e piora 
na realização das AVD com ênfase para freezing, 
marcha, vestir-se e girar no leito. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa é sobre mulheres idosas e o apoio 
social. Teve como objetivo investigar como mulheres 
idosas recebem e fornecem apoio social em suas 
redes de convivência formal e informal, buscando 
conhecer como estas mulheres descrevem-se 
recebendo e fornecendo apoio social em suas redes 
de convivência informal e formal, bem como 
identificar os tipos de apoio social. Para isso, aborda-
se teoricamente às discussões sobre a feminização da 
velhice e apoio social, questão social, cidadania e 
envelhecimento. utilizando autores, como:  
Agostinho e Máximo (2006), Camarano (2005), Muniz 
e Barros (2014), Netto (2001), Ivo (2010), Raichelis 
(2006) e Teixeira (2006), Beauvoir (1970), Debert 
(1999), Neri (2001), E para a discussão do apoio 
social; dentre inúmeros autores elencados, 
destacam-se Brito e Koller (1999), Barrios (1999), 
Pietrukowicz (2001) e Valla (1998). O estudo, foi 
aprovado pelo comitê de ética do Instituto de 

Psicologia da UFRGS. Número parecer: 3.380.179, 
com financiamento próprio.   

MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa  é do tipo qualitativo-exploratória. Os 
objetivos específicos são: a) conhecer como mulheres 
idosas descrevem-se recebendo apoio social em suas 
redes de convivência formal e informal; b) conhecer 
como mulheres idosas descrevem-se fornecendo 
apoio social em suas redes de convivência formal e 
informal; c) identificar os tipos de apoio social dados 
e recebidos por mulheres idosas. As participantes da 
pesquisa foram 10 alunas com idades entre 62 anos e 
76 anos,   vinculadas à Associação dos Funcionários 
Municipais de Porto Alegre (AFM), que tem por 
finalidade ofertar cursos artesanais.  A amostra 
utilizada foi não probabilística por saturação. O 
instrumento utilizado para a coleta de dados foi a 
entrevista semiestruturada, composta por duas 
partes. A primeira parte da entrevista foi constituída 
pelo levantamento de dados demonográficos, por 



 

 

  

 
 

meio de questões inspiradas na pesquisa: Os idosos 
do Rio Grande do Sul (1997). A segunda parte foi 
composta por entrevistas semiestruturadas, 
articulada através do mapa dos cinco campos, 
inspirado no estudo desenvolvido por Hoppe (1998) . 
Decidiu-se utilizar o mapa como disparador para as 
entrevistas, porque ele possibilitaria que as 
entrevistadas descrevessem, de forma mais livre, o 
apoio social (formal e informal) percebido e exercido 
pelas mesmas.Para a análise dos dados Realizou-se 
um quadro com a classificação dos cinco campos, 
especificando os tipos de apoio que surgiam nas falas. 
A categorização foi desenvolvida conforme a 
classificação de Bowling, Norbeck et al., Östergren et 
al. e Sherbourne & Stewart citados por Griep. Essa 
classificação está dividida em: a) apoio emocional; b) 
apoio afetivo; c) interação social positiva; d) apoio de 
informação; e e) apoio instrumental ou material.  

RESULTADOS 

Evidenciou-se que as mulheres idosas entrevistadas 
possuem ampla rede de apoio social, fornecem e 
recebem apoio, bem como estabelecem trocas 
mútuas. Observa-se que na rede informal, composta 
por familiares, acabam fornecendo mais apoio do que 
recebendo (duas não estabelecem relações com 
vizinhos e destaca-se a troca mútua de apoio entre 
amigos). Na rede de apoio formal, possuem muitas 

trocas mútuas com os grupos e recebem mais apoio 
do que fornecem aos contatos formais. Destaca-se 
que dentre os tipos de apoio elencados no estudo, os 
apoios instrumental e material aparecem de forma 
mais significativa nas relações com a rede em 
conjunto com o afetivo e o emocional.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa objetivou conhecer como as mulheres 
idosas se percebem fornecendo e recebendo apoio 
social nas relações que estabelecem em suas redes 
formais e informais, bem como quais os tipos de 
apoio que identificam. O mesmo reforça o 
importante papel social ocupado por mulheres idosas 
em suas redes informais, como família, amigos e 
vizinhos, e nas formais, como em grupos e contatos 
formais. Reitera-se que, para além do apoio social 
recebido pelas mulheres idosas, o apoio fornecido 
por elas se faz mais expressivo. Possibilitou  a 
compreensão sobre a vida de mulheres idosas que 
possuem relações em âmbito familiar e social e que 
executam importantes ações na sociedade. Não mais 
vistas como fragilizadas e que somente necessitam de 
apoio, são protagonistas de suas vidas, executando 
trocas e dando suporte aos membros de sua rede 
informal e formal.  

 

Palavras-chave: Envelhecimento humano. Mulheres idosas. Apoio Social.      .      . 
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INTRODUÇÃO 

A realização de exercício físico para os idosos é  
recomendada para a manuteção da capacidade 
funcional. De acordo com a Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia (SBGG), um programa ideal 
de exercícios físicos deve durar em torno de 30 a 90 
minutos. Deve-se incluir exercícios de flexibilidade, 
de força muscular e exercícios de equilíbrio, com 
intensidade de leve a moderada, com o objetivo de 
minimizar e prevenir complicações adicionais durante 
o envelhecimento (WIECHMANN et al., 2013; BIRD et 
al., 2015). Os exercícios com a utilização de um 
ambiente virtual tornaram-se uma opção nos 
programas de reabilitação fisioterapêutica. Os 
resultados incluem melhora do equilíbrio, 
coordenação motora e força muscular (CORDEIRO et 
al., 2019; STANMORE et al., 2019). O desafio está em 
propor uma prática fisioterapêutica inovadora, com 
resultados satisfatórios e que motive os idosos.  O 

objetivo deste trabalho é apresentar o 
desenvolvimento de um protocolo de intervenção 
cinesioterapêutica com o uso de exergame  como 
recurso fisioterapêutico na reabilitação músculo-
esquelética de mulheres idosas. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O protocolo de intervenção cinesioterapêutica foi 
pensado e construído a partir de estudos que tratam 
da reabilitação em idosos (BIRD et al., 2015; 
HENRIQUE et al., 2019). Os exercícios 
cinesioterapêuticos selecionados são viáveis de 
serem implementados para exergame, uma vez que o 
sensor de captura de movimentos não pode ser 
bloqueado com barras ou equipamentos. Os 
exercícios propostos no protocolo de intervenção 
cinesioterapêutica tem duração de uma hora para 
cada sessão. Os exercícios seguem uma sequência 
específica, com três séries de dez repetições cada. 



 

 

  

 
 

Além disso, é estipulado um tempo de 30 segundos 
de intervalo entre cada série. Para a execução, 
sugere-se o uso de halteres, faixas elásticas e bola 
suíça. Os halteres podem ter pesos diferentes de 1 a 
3 kg. Os halteres de 1 kg são utilizados nas primeiras 
oito sessões de intervenção. Os halteres de 2 kg são 
utilizados da nona a décima sexta sessão de 
intervenção e os halteres de 3 kg são utilizados da 
décima sétima a vigésima quarta sessão de 
intervenção. As faixas elásticas apresentam 
diferentes resistências. São utilizadas na intervenção 
cinesioterapêutica resistências leve e moderada, na 
qual a resistência leve é utilizada no primeiro mês de 
intervenção (oito primeiras sessões) e a resistência 
moderada no segundo e terceiro mês da intervenção 
(da nona a vigésima quarta sessão). O protocolo de 
intervenção cinsetioterapêutica é iniciado com 
aquecimento na bicicleta ergométrica durante 10 
minutos. O protocolo é finalizado com alongamentos 
para a coluna cervical nos grupos musculares 
extensores, flexores laterais direito e esquerdo; 
alongamento lateral e posterior de tronco, 
alongamento de isquiotibiais, quadríceps, iliopsoas e 
gastrocnêmio. O exergame, com o protocolo, possui 
cenário como os acessórios que refletem uma clínica 
de fisioterapia. O jogo foi desenvolvido no Unity 3D 
utilizando C# e SQL. A modelagem e texturização de 
todo o cenário foram feitos em Blender.   

RESULTADOS 

 O protocolo de intervenção cinesioterapûetica foi 
proposto considerando a seguinte sequência: 
Exercício 1 - Agachamento com halteres nas mãos; 
Exercício 2 - Abdução horizontal de ombro com 
cotovelo em extensão segurando a faixa elástica, com 
a participante sentada na bola suíça; Exercício 3 - 
Abdução de quadril com faixa elástica ao redor dos 

membros inferiores; Exercício 4 - Diagonais de Kabat 
(adaptadas), com a participante sentada na bola 
suíça; Exercício 5 - Flexão plantar - Panturrilha com 
halteres nas mãos; Exercício 6 - Adução horizontal de 
ombro com cotovelo em extensão segurando a faixa 
elástica, com a participante sentada na bola suíça; 
Exercício 7 - Flexão de cotovelo – (Bíceps) com o uso 
de faixa elástica, com a participante sentada na bola 
suíça; e Exercício 8 - Extensão de cotovelo – (Tríceps) 
com o uso de faixa elástica, com a participante 
sentada na bola suíça. Todos os exercícios realizados 
durante três séries de dez repetições. Todas as 
informações dos usuários podem ser consultadas no 
menu de históricos do exergame, são elas: idade, 
total de sessões realizadas e os exercícios de cada 
sessão. Durante a execução de um exercício são 
mostrados o nome do exercício, o nome do usuário, 
a repetição atual e total e série atual e total. O jogo 
também possui configurações para definir o tempo 
de espera entre cada série concluída, ativar ou não os 
sons da interface, ativar ou não os acessórios 
correspondentes ao exercício dos avatares e de 
escolher quais exercícios devem estar disponíveis no 
menu e em qual a ordem que se quer seguir.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento de novas possibilidades  de 
assistência aos idosos, principalmente no que diz 
respeito a melhora das alterações músculo-
esqueléticas, faz dos exergames uma prática que 
poderá proporcionar maior adesão ao tratamento. 
Além de permitir novas possibilidades de 
sistematização dos exercícios e dos movimentos no 
âmbito da reabilitação funcional. Os exercícios físicos, 
bem como a cinesioterapia podem trazer inúmeros 
benefícios à população idosa podendo manter ou 
recuperar determinadas funções sensoriomotoras e 



 

 

  

 
 

cardiovasculares, tornando-se importante para 
auxiliar na melhora dos aspectos funcionais do idoso. 
Como trabalho futuro, um ensaio clínico será 

realizado para avaliar a efetividade do protocolo com 
exergame proposto.  
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INTRODUÇÃO 

O processo de envelhecimento é responsável por 
alterações no estado nutricional, devido a 
modificações orgânicas inerentes à idade. A 
desnutrição reduz o tempo de vida, principalmente 
quando associada à presença de Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis (DCNT). Além disso, dietas 
inadequadas podem dificultar a recuperação dos 
idosos (CARNEIRO LACERDA; SIDNEY; SANTOS, 2007). 
Diversos fatores afetam a qualidade de vida dos 
idosos, sendo o estado nutricional um dos mais 
significativos (CORTEZ; MARTINS, 2015).  

Distúrbios nutricionais estão relacionados ao risco de 
morbidade e mortalidade. A obesidade tem se 
tornado um grave problema de saúde pública, 
representando um risco maior para muitos agravos à 
saúde. De outro lado, a desnutrição também 
caracteriza-se como um problema para os idosos, 
visto que esta pode prolongar o tempo de 
internações, ocasionando maiores investimentos nos 
serviços de saúde pública (KUZUYA et al., 2005).  

Avaliar o estado nutricional é de fundamental 
importância para o diagnóstico da saúde e nutrição, 
proporcionando que as orientações dietéticas sejam 
mais eficazes. Através desta avaliação, podem ser 
identificadas as necessidades nutricionais, 

conduzindo para ações mais concretas (CARNEIRO 
LACERDA; SIDNEY; SANTOS, 2007).   

A Avaliação do estado nutricional possibilita uma 
intervenção nutricional mais adequada, diminuindo 
agravos de saúde que comprometam a capacidade 
funcional. Dentre os principais instrumentos 
utilizados para avaliar a população, destaca-se o 
Índice de Massa Corporal (IMC) como uma faz normas 
mais simples de ser utilizada (PEREIRA; SAMPAIO, 
2019).  

As medidas antropométricas mais utilizadas na 
avaliação nutricional são: estatura, peso, 
circunferência da cintura e quadril e pregas cutâneas. 
Nos idosos o maior desafio nutricional é o sobrepeso 
e a obesidade. Valores de IMC aumentados associam-
se a várias doenças (CARNEIRO LACERDA; SIDNEY; 
SANTOS, 2007).  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo transversal, realizado no município de Sertão- 
RS, durante um evento de saúde, no mês de setembro 
de 2019 e em encontros de grupos de idosos. Foram 
convidados para participar do estudo os habitantes 
do município com mais de 19 anos, de ambos os 
sexos, que consentiram em participar do estudo 
mediante a assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). Os dados foram avaliados 



 

 

  

 
 

através do Softwere SPSS. Participaram da pesquisa 
150 habitantes do município. Os dados foram 
coletados a partir de um questionário elaborado pela 
equipe pesquisadora. A coleta de dados foi realizada 
por uma equipe de profissioanais da Secretaria de 
Educação Cultura e Desporto do Município. 

Para aferição da estatura foi utilizado um 
estadiômetro com capacidade de 200 cm e precisão 
de 0,2 cm. Para aferição do peso foi utilizada uma 
balança digital com capacidade de 150 Kg. Tanto peso 
quanto altura serão mensurados seguindo as 
recomendações do SISVAN (BRASIL, 2008).  

A partir do resultado da altura e peso mensurados, 
realizou-se o cálculo do Índice de Massa Corporal 
(IMC), classificando o estado nutricional para este 
marcador, segundo os pontos de corte estabelecidos 
pela OPAS  (OPAS, 2001). A Circunferência da Cintura 
(CC) foi aferida com a fita métrica na menor curvatura 
localizada entre as costelas e a crista ilíaca, sem 
comprimir os tecidos (WHO, 1995). A circunferência 
do quadril (CQ) foi aferida em centímetros na área de 
maior protuberância glútea, em um plano horizontal. 
A relação cintura-quadril foi obtida a partir dos 
valores de circunferência da cintura e do quadril e 
para a classificação destes serão utilizados os pontos 
de corte recomendados pela OMS (WHO, 1995). 

Posteriormente coletou-se informações referentes às 
características sociodemográficas e econômicas 
como: estado civil, raça autodeclarada, nível de 
escolaridade, renda e a profissão. Os benefícios da 
participação nesta pesquisa é a realização de uma 
avaliação nutricional para verificação 

RESULTADOS 

A amostra foi composta por 150 sujeitos, destes 
75,3% eram do sexo femenino e 24,7% do sexo 
masculino. A maior parte dos participantes possuiam 
mais de 60 anos (59,33%). Na avaliação nutricional 
através da relação cintura-quadril, identificamos que 
82,0% apresentam um resultado negativo, o que 
ressalta o risco de doenças cardiometabólicas. Este 
risco é mais significativo atavés dos resultados da 
avaliação da circunferência abdominal, onde 68,7% 
apresentaram excesso. Quanto a avaliação através do 
IMC 36% apresentaram obesidade, 31,33% 
sobrepeso, 29,33% eutróficos e 3,33% desnutrição. 
Nota-se que, no total, 67,33 da população estuda 
encontra-se em excesso de peso, o que destaca a 
importancia de adoção de medidas para a prevenção 
e controle do peso neste município. Questionou-se 
também a escolaridade, nesta 64,0% relataram 
possuir apenas o ensino fundamental incompleto ou 
completo, 22,7% possuem ensino médio incompleto 
ou completo e 13,0% possuem ensino superior 
incompleto ou completo.   

 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Destaca-se que os indices apresentados em relação 
aos paramentros encontrados requerem cuidados 
com a população deste município pois, a cada 10 
pessoas analisadas, 08 apresentaram classificação 
ruim nos itens pontuados, indicando desta forma a 
necessidade de uma política pública de Saúde em 
relação à cuidados nutricionais, sedentarismos e 
adesão a pratica de ativdade física. Alem disto cabe 
destacar para a importancia de uma educação 
gerontologica, para que a população local aprenda a 
envelhecer com qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento da população mundial é um fenômeno 
bastante atual percebido no mundo inteiro, sendo que 
cerca de dois bilhões de idosos irão compor a população 
mundial em 2050 (FERREIRA, 2013). Nos Estados Unidos, 
espera-se que nesse mesmo ano o número de pessoas com 
demência irá triplicar, o que evidencia a relação entre a 
senilidade e o risco de desenvolvimento de doenças que 
levam à perda cognitiva. Os idosos também compõem uma 
importante parcela da população que possui risco 
aumentado para desenvolver depressão e demência, 
podendo levar ao aumento do risco de mortalidade e de 
custos com cuidados de saúde (SNOWDEN et al., 2015). 
Além disso, para proteger o idoso da demência é 
recomendado mantê-lo cognitivamente, fisicamente e 
socialmente ativo (LIVINGSTON et al., 2020). Assim como 
no resto do globo, o crescimento do número de idosos no 
Brasil leva ao aumento da prevalência de problemas 
psicossociais gerados pelo processo de envelhecimento. 
Isso é evidente quando se observa que, aproximadamente, 
20% da população idosa sofre de desordens mentais como 
demência e depressão, as quais estão entre as principais 
causas de anos vividos com incapacidades como 
consequência da perda da autonomia e da independência 

(BENEDETTI et al., 2008). Devido a magnitude do 
envelhecimento populacional e os desafios inerentes a ele, 
o presente estudo tem como objetivo descrever a 
prevalência de demência e depressão entre idosos ativos e 
idosos da comunidade do município de Passo Fundo. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Esse estudo observacional do tipo transversal foi 
desenvolvido por acadêmicos e professores da 
Universidade de Passo Fundo (UPF), com vistas a ampliar 
os conhecimentos científicos e de pesquisa na vida 
acadêmica e também as condições de saúde da 
comunidade idosa local. Para a obtenção dos dados foram 
entrevistados 355 idosos da comunidade (adscrito em 
Unidades Básicas de Saúde) e ativos fisicamente 
(frequentadores do Centro de Referência e Atenção ao 
Idoso da UPF - Creati), os quais primeiramente 
responderam a um questionário sociodemográfico. Em 
seguida, para avaliação do desfecho depressão foi utilizada 
a Escada de Depressão Geriátrica de quinze pontos e para 
demência foram utilizados o Mini-Exame do Estado 
Mental, Teste de Fluência Verbal Semântica dos Animais e 
o Teste do Desenho do Relógio. Os dados coletados foram 
então digitados e analisados em software de estatística, 
para as variáveis qualitativas foram apresentadas as 



 

 

  

 
 

frequências absoluta e relativa simples e foram calculadas 
as medidas de tendência central e dispersão para as 
variáveis quantitativas.  

RESULTADOS 

Foram investigados 355 idosos, destes 52,9% (n=188) eram 
idosos da comunidade e 47,1% (n=167) eram idosos ativos. 
As mulheres representaram 68,6% (n=129) dos idosos da 
comunidade e 95%, 2% dos idosos ativos. Os longevos 
corresponderam à 8,6% (n=11) dos idosos ativos e 17,6% 
(n=33) dos idosos da comunidade. A baixa escolaridade e 
baixa classe econômica prevaleceu entre os idosos da 
comunidade (57,8%; n=108 e 74,3%; n=139, 
respectivamente). A prevalência de depressão entre os 
idosos da comunidade foi de 17,1% (n=32) e de demência 

foi de 16,6% (n=31), já entre os idosos ativos foi de 6,0% 
(n=10) e 10,8% (n=17), respectivamente.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A diferença na prevalência de depressão encontrada no 
estudo apresentado entre idosos ativos e idosos da 
comunidade concorda com os dados da literatura, os quais 
apontam uma prevalência de depressão entre idosos 
sedentários de 11,5% enquanto os não sedentários 
apresentavam uma prevalência de 8,2% (BENEDETTI et al., 
2008). É de suma importância que os números obtidos 
sejam apresentados à comunidade passofundense, uma 
vez que, ao identificar associações maléficas, é possível 
educar a população sobre a prevenção de doenças e 
alertar para o desenvolvimento de políticas públicas que 
visem ao envelhecimento saudável. 

Palavras-chave: Idoso, Depressão, Demência. 
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INTRODUÇÃO 

O câncer é um doença multicausal, fatores 
ambientais, culturais, socioeconômicos, estilo de 
vida, sedentarismo, tabagismo, alimentação, 
genética e o processo de envelhecimento estão 
diretamente ligados à mesma (INCA, 2017). O 
diagnóstico de câncer traz alterações significativas no 
modo de viver, com alterações físicas e emocionais 
correspondente ao desconforto, dor, dependência e 
perda da autoestima. Durante a hospitalização ocorre 
o imobilismo que causa a perda da funcionalidade, os 
idosos são mais propensos a terem doenças causadas 
pelo imobilismo, acometendo o sistema músculo 
esquelético, tendo como consequência a perda da 
força muscular (CARVALHO, 2018; CALLES, 2017).  

O envelhecimento é um processo onde ocorre a 
diminuição da capacidade funcional, que se 
caracteriza pela dificuldade em realizar as atividades 
de vida diária, como banhar-se, vestir-se, alimentar-
se, andar, transferir-se, ter controle esfincteriano 

vesical e fecal, cuidar das finanças, usar o telefone, 
controlar medicamentos, entre outras (VIVEIRO et al, 
2014). 

 A força da mão está ligada diretamente à capacidade 
do indivíduo de realizar as atividades básicas de vida 
diária, sendo que a perda da força da mão pode estar 
associada à senescência, à patologia do indivíduo 
e/ou ao tratamento adotado, gerando prejuízos e 
dependência funcional. A mão é um dos principais 
instrumentos do corpo humano, que tem como típica 
característica a possibilidade de movimento de 
preensão (DIAS et al, 2010). A análise da força da mão 
é um indicador relevante na avaliação físico-funcional 
para determinar estratégias terapêuticas, bem como 
para avaliar habilidades do indivíduo para o retorno 
das atividades funcionais (BARBOSA et al, 2015), 
tratamento de desordens musculoesqueléticas da 
mão e na avaliação de pessoas com patologias 
neurológicas (DIAS et al, 2010).  



 

 

  

 
 

Em virtude da importância do tema abordado, o 
presente estudo teve como finalidade avaliar a força 
da mão em idosos hospitalizados.    

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo prospectivo, quantitativo, descritivo e 
exploratório, aprovado pelo comitê de ética e 
pesquisa da Universidade de Passo Fundo (UPF), sob 
o parecer 2.766.633 e seguiu as diretrizes 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde.  Pesquisa realizada na 
cidade de Passo Fundo - RS, no Hospital de Clínicas 
(HC), no período de agosto a setembro de 2018. 

Os indivíduos foram selecionados por meio de uma 
amostra não probabilística por conveniência.  
Incluídos na pesquisa indivíduos com CA 
gastrointestinal, CA de pulmão e CA de cabeça e 
pescoço, classificado de acordo com o Código 
Internacional de Doenças (CID-10), sem distinção de 
idade e sexo. Excluídos indivíduos com incapacidade 
intelectual e cognitiva, complicações durante a 
internação e a recusa para responder ao questionário 
e realizar as avaliações. 

Os dados foram coletados para caracterização dos 
indivíduos, a partir da ficha de avaliação inicial, com 
dados sociodemograficos e de saúde, e  informações 
sobre o câncer. 

A força da mão foi avaliada com o uso do 
dinamômetro da marca Kratos®, constituído por alças 
fixas sem adaptação, no qual as medidas são 
demonstradas em quilogramas/força (kgf). O visor de 
leitura ficou voltado para o indivíduo testado, 
permitindo que o mesmo acompanhasse seu 
desempenho no momento do teste, sendo sua 
posição sentado, com cotovelo flexionado a 90º, mão 
em posição neutra, sendo testada a pressão três 

vezes em ambas as mãos com uma pausa de um 
minuto cada preensão. Das três medidas realizadas 
foi pego a maior entre elas para a mensuração da 
força do indivíduo (JORGE et al, 2018). 

Os dados coletados foram analisados por estatística 
descritiva calculando média e desvio padrão, com 
levantamento da frequência absoluta e do percentual 
os quais estão descritos abaixo.  

RESULTADOS 

Vinte e cinco indivíduos com câncer de Cabeça e 
Pescoço, Pulmonar, Gastrointestinal ou 
Genitourinário encontravam-se hospitalizados no 
período da coleta de dados, porém apenas 15 foram 
elegíveis segundo os critérios adotados. A maior 
prevalência foi de indivíduos do sexo masculino 
(73,3%), com diagnóstico de câncer gastrointestinal 
(60%) e idade média  de 62 (±13,41) anos. Quanto a 
avaliação da força, a mão direita e a esquerda no 
gênero masculino foi de 25,6 kgf e 28,5 kgf, e no 
gênero feminino 15kgf e 15,2 kgf, respectivamente, 
valores considerados abaixo do referencial para a 
idade.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Houve diminuição da força da mão dos idosos 
hospitalizados com diagnóstico de câncer.A 
diminuição da força da mão tem sido pouco estudada 
quando se refere a indivíduos oncológicos. O estudo 
apresenta algumas limitações como o tamanho da 
amostra e indivíduos com distintos tipos de câncer 
em estadiamentos desiguais, submetidos a diferentes 
tratamentos. Com isto, há necessidade de 
investigações futuras para melhorar esta condição 
nesta população.  
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INTRODUÇÃO 

Sabe-se que, com o avanço da idade, a pele torna-se 
mais frágil e suas estruturas tornam-se menos 
resistentes, sendo mais suscetível às ações do tempo, 
às influências do frio, calor e pressão exercida 
principalmente sobre as proeminências ósseas 
(FORTES; SUFFREDINI, 2014). Ainda, a literatura 
aponta que a alteração (aumento ou diminuição) da 
temperatura da pele reduz a resistência da mesma, 
sendo um importante fator de risco para o 
desenvolvimento das lesões por pressão (LP) 
(KOTTNER et al., 2018). Entretanto, os parâmetros 
específicos destas variáveis e possíveis limiares 
superior e inferior são atualmente desconhecidos 
(KOTTNER et al, 2018).  Evidencia-se, também, que 
algumas regiões corporais possuem maior propensão 
de desenvolver LP, como os calcanhares, devido às 
suas características anatômicas (GEFEN, 2017). Além 
disso, às cirurgias são consideradas outro fator que 

aumenta a ocorrência de LP, devido ao tempo em que 
os pacientes ficam imobilizados, posicionados sobre 
uma superfície relativamente dura, incapazes de 
sentir a dor causada pela pressão e as forças de 
cisalhamento e incapazes de mudar de posição para 
aliviar a pressão (EUROPEAN PRESSURE ULCER 
ADVISORY PANEL; NATIONAL PRESSURE INJURY 
PANEL; PAN PACIFIC PRESSURE INJURY ALLIANCE, 
2019). Tem-se como objetivo comparar a 
temperatura da pele dos calcanhares entre pacientes 
cirúrgicos idosos sem risco com pacientes cirúrgicos 
idosos com risco muito alto de desenvolver LP.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma análise secundária de dados de um 
estudo correlacional descritivo com corte transversal 
e de um ensaio clínico randomizado (ECR) 
autocontrolado. O primeiro estudo identificou a 
temperatura da pele de diferentes áreas corporais de 
pacientes internados em unidade de clínica cirúrgica; 



 

 

  

 
 

realizado de maio a outubro de 2017. O segundo, 
avaliou a eficácia de duas coberturas na prevenção de 
LP decorrentes do posicionamento cirúrgico em 
calcâneos de indivíduos hospitalizados submetidos a 
cirurgias eletivas; realizado de março de 2019 a 
fevereiro de 2020. A análise secundária foi realizada 
em agosto de 2020, sendo incluídos participantes a 
partir de 60 anos de idade, sem risco (primeiro 
estudo) e com risco muito alto de desenvolver LP 
(segundo estudo - dados do baseline). A classificação 
do risco foi realizada por meio da Escala de Braden, 
sendo considerado sem risco escores totais entre 19 
e 23 pontos; e com risco muito alto ≤9 pontos 
(AYELLO; BRADEN, 2002). A temperatura da pele foi 
mensurada por meio de termômetro digital 
infravermelho (62 MAX, Fluke Corporation), com 
distância da pele de 7cm, no centro do calcanhar. Os 
dados foram analisados com auxílio do Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) versão 21, por 
meio de estatística descritiva e inferencial. Foi 
utilizada a média da temperatura entre calcanhar 
direito e esquerdo, pois ambas as pesquisas primárias 
demonstraram haver simetria entre os lados 
corporais. A distribuição de normalidade das 
variáveis contínuas foi realizada por meio de teste de 
Shapiro-Wilk. A temperatura da pele entre os grupos 
(sem risco e risco muito alto de desenvolver LP) foi 
analisada por meio do teste t de Student (amostras 
independentes, com distribuição normal). Foi 
considerado nível de significância de 5%. Os projetos 
de pesquisa foram aprovados por Comitê de Ética, 
com Certificados de Apresentação para Apreciação 
Ética (CAAE) nº 66615417.9.0000.5346 e 
77103617.6.0000.5346.  

 

RESULTADOS 

Dos 230 participantes do primeiro estudo primário, 
foram incluídos 84 idosos (sem risco de desenvolver 
LP); e dos 135 participantes do segundo estudo, 
foram incluídos 80 idosos, totalizando 164 
participantes do presente estudo com a análise 
secundária. Os participantes do estudo tinham idade 
média de 68,6±6,2 anos de idade, variando entre 60 
e 88 anos. A maioria dos participantes era do sexo 
masculino (n=105; 64,0%) e 59 do sexo feminino 
(n=59; 36,0%). No que se refere à temperatura da 
pele do calcanhar, foi encontrada diferença 
estatisticamente significativa (p<0,001), sendo que o 
grupo de idosos com risco muito alto de desenvolver 
LP (26,5±5,3ºC) apresentou temperatura da pele do 
calcanhar menor do que o grupo de idosos sem risco 
(28,3±2,7ºC). É importante destacar que os idosos 
sem risco de desenvolver LP estavam internados na 
unidade de internação cirúrgica, no pré ou pós-
operatório. Enquanto que os pacientes com risco 
muito alto de desenvolver LP estavam no bloco 
cirúrgico, no período intraoperatório, na posição 
supina, com os calcâneos em contato com a mesa 
cirúrgica, ou seja, com aplicação de pressão nesta 
região corporal. 

 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os achados deste estudo concluem que os pacientes 
idosos cirúrgicos com risco muito alto  apresentaram 
temperatura menor quando comparado aos sem 
risco de desenvolver LP. Este é um parâmetro clínico 
importante que pode ser incorporado no cuidado de 
enfermagem para prevenção de LP em pacientes 
idosos hospitalizados no período perioperatório.  
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INTRODUÇÃO 

Com o envelhecimento humano é comum fenômenos 
como a diminuição da função de órgãos e tecidos, da 
musculatura e enfraquecimento dos ossos. Dessa 
maneira, a atividade física  minimiza os malefícios de 
doenças relacionadas com a senescência. Ademais,  
atletas amadores e profissionais almejam uma vida 
saudável e promissora. Dessa forma, a 
disponibilidade de macro e micronutrientes pode 
desempenhar um papel importante nas vias de 
sinalização celular (CLOSE; et al, 2016) adaptando 
músculos esqueléticos e cardíaco, prevenindo 
doenças como a hipertensão e artrite, colaborando 
com qualidade e expectativa de vida. Recentemente, 
o consumo desses tem sido estratégico para 
aprimorar o desempenho e a recuperação de lesões. 
A busca por resultados mais competitivos incluiu 
nessas estratégias os auxiliares ergogênicos. Então, 
surge o bicarbonato de sódio como um suplemento 
auxiliar das adaptações musculares, que minimiza 

eventos adversos como a fadiga (STECKER; et al., 
2019). A glicação não enzimática de proteínas é 
conhecida desde 1909 como reação de Maillard e é 
famosa como sendo a reação da cor, sabor e 
crocância dos alimentos. Posteriormente constatou-
se que o fenômeno de glicação (carboidrato-
aminoácidos) ocorre também in vivo e é responsável 
pelas principais complicações tardias do diabetes 
como dano microvascular, retinopatia,nefropatia,e 
neuropatia, desenvolvendo-se a hipótese do 
envelhecimento acelerado induzido por carboidratos 
(AMORIM, LISBOA, SIQUEIRA, 2003). A atividade 
física pautada pelo esforço de alta intensidade e curta 
duração que caracteriza as vias anaeróbias do 
metabolismo, converte glicose em lactato que está 
relacionada a condições de estresse muscular que 
pode resultar em fadiga, cãibras, dores e lesão 
(MAUGHAN;et al, 2007). Considerando seu potencial 
tamponante do ácido produzido durante a atividade 
física extenuante, o presente estudo tem como 



 

 

  

 
 

objetivo avaliar a validade do potencial ergogênico da 
suplementação de bicarbonato de sódio em atletas. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Realizou-se um estudo transversal,observacional, 
experimental com 12 atletas entre 18 e 40 anos 
,integrantes da equipe de voleibol feminino da 
BSBIOS/UPF, não fumantes,  sem medicações e 
bebidas alcoólicas e percentual de IMC ( índice de 
massa corpórea)  dentro da normalidade para idade, 
as mesmas foram submetidas a uma 
entrevista,anamnese, seguida  de coleta de dados 
antropométricos e amostras de sangue, antes de 
realizar esforço físico e após 15 minutos do término 
do esforço físico. As atletas foram categorizadas de 
acordo com a sua função, e mediante sorteio foram 
divididas em grupos experimentais iguais (controle e 
suplementado), sem o conhecimento das 
participantes. Foi fornecida uma solução de 
bicarbonato de sódio de 0,4 mg/kg 90 minutos antes 
do treinamento ao grupo suplementado e 2g de 
cloreto de sódio para o grupo controle.As atletas 
foram avaliadas no repouso e pós esforço físico, que 
teve duração de 60 minutos. As participantes foram 
submetidas a um aquecimento de 5 minutos com 
trole leve seguido de um treino do tipo ataque-
defesa. Amostras de 10mL de sangue coletados em 
repouso e 10 minutos após o treino foram coletados 
da fossa antecubital e colocados em tubos contendo 
anticoagulantes específicos para cada análise 
bioquímica; mantidas em gelo e transferidas para o 
laboratório de bioquímica da UPF. Após o 
processamento das amostras foram realizadas 
análises concentração de glicose e lactato serico 

utilizando kits de dosagem bioquímica comerciais da 
marca Labtest, seguindo as instruções do fabricante. 

RESULTADOS 

A análise  dos resultados mostra uma redução dos 
níveis  de glicose pós- treino em comparação com o 
repouso.A análise estatística mostra uma redução de 
3,6% no grupo controle e de 4,27% no grupo 
suplementado  com p= 0,857. A redução da glicose 
pós-treino justifica-se pelo consumo desse substrato 
para produção de ATP mediante a degradação do 
glicogênio muscular. As condições anaeróbias de 
esforço de alta intensidade e curta duração que 
caracteriza os treinos de força, resulta numa maior 
conversão de glicose em lactato  que provoca uma 
queda de pH muscular que pode resultar em dores, 
fadiga e câimbras. A análise de concentração de 
lactato nos grupos suplementados aponta uma 
elevação de 163% contra 84 % do grupo controle  com 
p=0,129. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados do presente estudo demonstram que a 
suplementação com bicarbonato de sódio, não 
promoveu diferença significativa no tamponamento 
do lactato, não mostrando efetividade para 
diminuição dos níveis de lactato, nas condições 
propostas. Considera-se que esses achados se 
mostraram provavelmente por que o treino 
executado não foi em uma intensidade alta o 
suficiente a ponto de ser necessário a suplementação 
com bicarbonato. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento é caracterizado pela redução 
funcional de diversos tecidos provocada por 
diferentes fatores. Nesse sentido, a prática esportiva 
é promotora de saúde mental e física, desenvolvendo 
uma melhora da expectativa e da qualidade de vida 
mediante redução dos efeitos das doenças crônico- 
degenerativas relacionadas à senescência. Porém, em 
esportes de alto rendimento ela pode ser nociva, 
visto que os atletas enfrentam jornadas intensas que 
desrespeitam as individualidades. A alta atividade 
muscular aumenta as espécies reativas de oxigênio 
(ERO) podendo resultar em dano muscular e acelerar 
o envelhecimento principalmente das articulações 
(STEINBACHER;ECKL,2015).Assim, pelo uso 
exacerbado das vias anaeróbias de energia, a 
velocidade de produção de ácido lático pode exceder 
a capacidade de remoção, causado acidose muscular, 
que está associada a danos no metabolismo ósseo e 
maior risco de doenças crônicas como diabetes 
mellitus e hipertensão. As perdas funcionais 

associadas à idade também se relacionam com o 
acúmulo de ERO, estando o estresse metabólico 
envolvido em doenças cardiovasculares, renais e 
neurodegenerativas (OSANAI et al.,2018).Felizmente, 
biomarcadores de lesões como a CK e LDH podem 
sinalizar danos musculares, inflamações e 
microtraumas, alertando para novos protocolos de 
treinamento. Nesse viés, o bicarbonato de sódio 
surge como alternativa de tamponamento que 
permite reduzir os efeitos da acidose, podendo ser 
adjuvante na melhora do desempenho atlético e 
podendo colabrar na prevenção de doenças 
metabólicas que aceleram o envelhecimento 
(HADZIC;ECKSTEIN,2019). Baseado nisto, o objetivo 
do presente estudo foi analisar o potencial 
ergogênico da suplementação do bicabornato, 
avaliando o grau de dano muscular e percepção de 
esforço, no repouso e após o treino, a fim de estudar 
novos protocolos que os minimizem, implicando na 
prevenção de doenças, melhora do desempenho, 



 

 

  

 
 

retardo do envelhecimento,além de fornecer 
senescência com qualidade.    

MATERIAIS E MÉTODOS 

Após a aprovação do Comitê de ética da UPF, 
realizou-se um estudo transversal com 12 atletas de 
voleibol feminino da BSBios-UPF, que tinham entre 
18 e 28 anos de idade, não fumantes, que não faziam 
uso de medicamentos e bebidas alcoólicas; que 
possuíam percentual de gordura, IMC e força 
muscular dentro da normalidade para a idade. 
Questionários e anamnese para avaliação clínica, 
coleta de dados pessoais e dados antropométricos 
foram coletados uma hora antes do treino, e 
amostras sanguíneas em repouso e 15 minutos após 
o treino. As atletas foram categorizadas de acordo 
com a sua função, e mediante sorteio foram divididas 
em grupos experimentais iguais (controle e 
suplementado), sem o conhecimento das 
participantes. Foi fornecida uma solução de 
bicabornato de sódio de 0,4mg/kg 90 minutos antes 
do treinamento ao grupo suplementado e 2g de 
cloreto de sódio para o grupo controle.As atletas 
foram avaliadas no repouso e pós esforço físico, que 
teve duração de 60 minutos. As participantes foram 
submetidas a um aquecimento de 5 minutos com 
trote leve seguido de um treino do tipo ataque-
defesa. Amostras de 10mL de sangue coletados em 
repouso e 15 minutos após o treino foram coletados 
da fossa antecubital e colocados em tubos contendo 
anticoagulantes específicos para cada análise 
bioquímica; mantidas em gelo e transferidas para o 
laboratório de bioquímica da UPF. Após o 
processamento das amostras foram realizadas 
análises da atividade das enzimas musculares 
Creatina quinase e lactato desidrogenase utilizando 

kit comercial da marca Labtest®, seguindo intruções 
do fabricante.      

RESULTADOS 

Os dados foram compilados para uma planilha de 
trabalho para análise estatística. Foram aplicados os 
testes estatísticos para determinação de distribuição 
normal de Shapiro-Wilk e para comparação dos 
grupos foram aplicados testes paramétricos de 
análise de variância (ANOVA) seguido do test post hoc 
de Tukey. A análise dos resultados evidenciou um 
aumento significativo na atividade da enzima creatina 
quinase (CK) no grupo suplementado quando 
comparado com o controle. O grupo suplementado 
apresentou uma atividade de CK de 147,3 ± 90,9 
antes do esforço físico e 183,2 ± 75,2UI após esforço, 
enquanto o grupo controle apontou aumento de 77,4 
± 21,5UI para 93,5 ± 19,7UI.por outro lado, os níveis 
da enzima lactato desidrogenase (LDH) não 
demonstraram diferença significativa. O grupo 
suplementado variou de 381,1±133,0UI no repouso 
para 519,6 ±89,5UI após exercício e o grupo controle 
foi de 549,8 ±183,1UI para 458,6±80,3UI. A PSE 
classificada através da escala de Borg adaptada, que 
vai de 0 a 10, demonstra o quanto o atleta sentiu 
fadiga após o treinamento. A análise de percepção 
subjetiva de esforço (PSE), medida pela escala de 
Borg adaptada, mostrou um aumento, também 
significativo do repouso comparado com o pós-
esforço, no entanto, não mostrou diferença 
significante entre os grupos suplementado e 
controle. O grupo suplementado classificou 1,1±2 no 
repouso e 4,8±2 15 minutos após a sessão de 
treinamento. Já a PSE para o grupo controle antes do 
exercício foi de 0,6±0,9 e após 4,3±1,6. Os resultados 
do presente estudo sugerem que houve demanda de 
esforço físico e cansaço após a sessão de treino. Os 



 

 

  

 
 

danos, lesões e microtraumas musculares causadas 
por treinamentos de alta intensidade pode ser 
detectados mediante análise da atividade de enzimas 
musculares como a CK e a LDH (Callegari; et al., 2017). 
Elas são fragmentos de cadeia pesada da miosina e 
estão relacionadas com lesões no tecido muscular. 
São encontradas no citosol das células e não possuem 
a capacidade de atravessar a barreira 
sarcoplasmática (Barranco;et al., 2018). A CK total é 
um marcador indireto de dano ao tecido que catalisa 
a transformação de creatina em fosfocreatina a partir 
do ATP, sendo utilizada para a detecção de fadiga ou 
sobrecarga muscular. Já a LDH é marcadora de lesões 
nos músculos esqueléticos pela ruptura das fibras - 
entendida como diminuição de força e inflamação. 
Tais evidências são corroboradas com diversos 
estudos, como o de Barranco, et al (2018), que 
também apresentou elevação desta enzima após 
prática esportiva. Os resultados dos níveis de CK 
demonstraram que o grupo suplementado com 
bicarbonato de sódio teve aumento mais significativo 
que o grupo controle.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados aqui obtidos permitem concluir que o 
protocolo de treinamento proposto não induziu à 
alterações estruturais nas fibras musculares e 
consequente perda de desempenho muscular e 
atlético pois a LDH não sofreu alteração significativa. 

Por outro lado, com a elevação da CK no grupo que 
fez suplementação com bicarbonato de sódio, 
permite-se concluir que o bicarbonato não foi 
satisfatório na prevenção de microlesões. Ademais, a 
percepção de cansaço medido pela PSE de Borg foi 
maior após o treino em ambos os grupos, indicando 
maior atividade muscular. Porém, as atletas 
suplementadas classificaram o esforço após o treino 
menor que 5, em uma escala em que  0 era o menor 
nível de esforço e 10 o máximo. Portanto, conclui-se 
que o treino não levou à exaustão das atletas. Dessa 
forma, devido à baixa quantidade de estudos nessa 
temática, não é possível afirmar se a duração do 
treino foi o suficiente para a suplementação do 
bicarbonato ser eficaz. Assim, ao contrário do 
esperado, o bicarbonato, neste estudo, não 
contribuiu para o equilíbrio metabólico e oxidativo, 
nem preveniu lesões ou melhorou o desempenho ao 
reduzir a acidose durante exercícios, uma vez que não 
houve diferença no grupo controle e suplementado. 
Por fim, a acidose celular causada pelos prótons 
estimula o envelhecimento e, assim como nos 
esportes de alta intensidade, a idade, devido ao 
acúmulo de ERO, causa estresse oxidativo, que está 
envolvido em diversas patologias que diminuem a 
qualidade e expectativa de vida. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento da população vem avançando 
rapidamente nas últimas décadas e segundo o Censo 
Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (2010), o Brasil até 2050 terá cerca de 63 
milhões de idosos. Isto se dá pela união de 
indicadores, que incluem o declínio na taxa de 
fecundidade, natalidade e mortalidade que aliado aos 
avanços tecnológicos possibilitam o aumento na 
expectativa de vida, gerando repercussões que 
englobam todo o contexto socioeconômico e 
biopsicossocial do envelhecimento humano.  

O processo de envelhecimento humano é fisiológico, 
não patológico, porém caracterizado pela perda 
progressiva das funções cognitivas, psicossociais e 
funcionais. Juntamente com a diminuição da 
capacidade física e convívio social ocorre uma 
redução da qualidade de vida, mais evidenciada em 
idosos institucionalizados que, por vezes, pelo 
processo de institucionalização têm suas relações 
sociais restringidas, prejudicando a capacidade de 
interação e tomada de decisão sobre atividades da 
vida diária  (DAGIOS; VASCONCELOS; EVANGELISTA, 
2015).  

O envelhecimento populacional é uma resposta ao 
avanço dos investimentos em saúde, mas se 
configura em um grande desafio, na atualidade, para 
a sociedade, em especial, para os gestores públicos e 
os serviços de saúde, por que no avançar da idade 
muitas pessoas sofrem de problemas crônicos de 
saúde (WHO, 2015). Por vezes, doenças e agravos não 
transmissíveis (DANT) estão presentes neste 
processo aumentando a demanda nos serviços de 
saúde, podendo acarretar na institucionalização 
desse idoso.As tecnologias da comunicação e 
informação (TIC) vem avançando na sociedade em 
grande escala, oportunizando a todos uma facilidade 
na comunicação e interação com o meio externo, 
além das inúmeras oportunidades que são oferecidas 
neste enorme universo de informação e 
comunicação. Neste contexto o  objetivou-se 
investigar o uso de tecnologias de informação e 
comunicação por idosos institucionalizados e fatores 
associados.   

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal, alinhado a 
pesquisa Padrões de Envelhecimento e longevidade: 
aspectos biológicos, educacionais e psicossociais, 
desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em 



 

 

  

 
 

Envelhecimento Humano, vinculado ao Programa 
Nacional de Cooperação Acadêmica PROCAD/CAPES 
edital nº 71/2013 realizado com 124 idosos 
residentes em Instituições de Longa Permanência 
para Idosos (ILPI), nos municípios de Passo Fundo 
Carazinho e Bento Gonçalves. Tendo como critérios 
de inclusão idade igual ou superior a 60 anos e 
cognição preservada pelo teste de rastreio o mini 
exame de estado mental (MEEM), de acordo com os 
escores proposto por Bertolucci et al (1994).    

Considerou-se como variável dependente o uso das 
tecnologias de informação e comunicação pelos 
idosos institucionalizados. Como variáveis 
independentes considerou-se as variáveis 
sociodemográficas: sexo (masculino e feminino), 
faixa etária (60 - 79 anos/80 anos ou mais) cor/raça 
(branca/não branco), estado civil (casado 
(a)/companheiro (a), solteiro (a), divorciado 
(a)/separado (a), viúvo (a)), escolaridade (analfabeto, 
um à oito anos de estudo, nove anos ou mais), tipo de 
ILPI (privada fins lucrativos, filantrópicas). Quanto as 
condições de saúde as variáveis independentes são 
cardiopatia (sim/não), hipertensão arterial sistêmica 
(sim/não), diabetes Mellitus (sim/não), sarcopenia 
(sim/não), acidente vascular encefálico (sim/não), 
depressão (sim/não), osteoporose (sim/não), 
demência (sim/não), quedas (sim/não), incontinência 
urinária (sim/não) e incontinência fecal(sim/não).  

As variáveis categóricas (nominais e ordinais) foram 
apresentadas quanto a distribuição de freqüência 
absoluta e relativa. As variáveis quantitativas foram 
descritas por medida de tendência central e 
variabilidade. Para análise de associação bivariada 
utilizou-se o teste Qui Quadrado de Pearson com 
variância robusta e nível de significância de 95%. 

RESULTADOS 

Dos 480 idosos participantes, 124 foram incluídos no 
estudo por apresentarem cognição preservada pelo 
escore do MEEM. A média de idade foi de 78,2 anos 
(DP=8,99), 63,3% eram do sexo feminino, 91,3 % de 
cor branca, 78,1 % possuem um a oito anos de 
estudo, 47,2% são viúvos e 62,5% residem em 
instituição filantrópica . 

Quanto a prevalência de uso de meios de 
comunicação, 93,5% relataram fazer uso das 
TIC.Quanto aos meios de comunicação, a maioria 
utiliza televisão (90,5%), 75,0% rádio, 29,3% o celular, 
tablet apenas 1 pessoa e nenhuma tem acesso a 
videogames. Quanto a finalidade do uso, 89% utiliza 
os meios para entretenimento, 86,1% utiliza para 
informação, 42,7% para conversar com as pessoas, 
55,1% busca os meios para aprender algo novo.  

Em relação ao acesso a internet, somente duas 
pessoas utilizavam rede social e tem acesso a internet 
pela TV, computador, celular e tablet, os demaisnão 
possuem acesso. Portanto além dos fatores relatados 
por Tavares e Souza (2012), que referem  a não 
utilização da internet, pelos idosos,pelo medo do 
novo, enquanto outros não fazem o uso devido ao 
declínio sensorial acometido pelo avanço da idade. 
Precisa-se considerar a dificuldade de acesso a 
tecnologias e a internet. 

Com relação às condições de saúde, 42,0% tem 
sarcopenia, 41,2% tiveram quedas no último ano, 
59,4% com hipertensão arterial sistêmica, 41,4%% 
com depressão, 24,2% tem diabetes mellitus.Quanto 
a satisfação global com a vida 72,6% estão satisfeitos 
com a família e 70,2% estão satisfeito com o 
ambiente em que vivem. 



 

 

  

 
 

Na análise bivariada, não houve associação entre 
variáveis sociodemográficas, doenças crônicas, 
problemas de saúde e satisfação com a vida, com o 
uso de tecnologias de informação e comunicação, 
com exceção a associação com a cor, cardiopatia e 
acidente vascular encefálico, porém estas não são 
consistentes devido a baixos valores de indivíduos em 
algumas categorias. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluí-se que as TIC prevalentes entre os idosos são 
a televisão e  o rádio, a maioria não tem acesso a 

internet pelo pouco recurso das instituições. Outros 
pela dificuldade de aprendizado. Nesse contexto é 
ncessário estruturar ações públicas de acesso as 
tecnologias, as quais tem seu acesso limitado, 
principalmente entre as pessoas de menor nível socio 
econômico.  

Ainda, é necessário mais estudos sobre a inclusão 
digital e os benefícios para os idosos 
institucionalizados, visto que, o uso destas auxilia no 
desenvolvimento cognitivo dos idosos através da 
interação e aprendizagem.  
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INTRODUÇÃO 

O processo de envelhecimento populacional vem 
aumentando em escala mundial. Para o ano de 2050, 
projeta-se que pessoas com idade igual ou superior a 
60 anos, alcance a marca de 2 bilhões (OPAS, 2018). 
Em conjunto com a elevação do número de idosos, 
houve modificações nos padrões das famílias, com 
isso, a escolha pela institucionalização aumentou. 
Esta mudança impacta nos hábitos diários dos idosos 
que foram institucionalizados, incluindo a 
alimentação, podendo trazer consequências nos 
hábitos alimentares e no estado nutricional (VOLPINI; 
FRANGELLA, 2013). As alterações estruturais que 
ocorrem com o envelhecimento, podem gerar 
impactos na saúde bucal e ao processo de mastigação 
e deglutição. Como exemplos podem ser citados a 
perda do tônus muscular e da elasticidade, 
diminuição da ação da língua e movimentos orais, 
modificação na produção de saliva, diminuição do 

paladar e da sensibilidade orofacial. Em conjunto com 
a lentidão psicomotora, diminuição da capacidade 
funcional, perda natural da memória recente, 
diminuição da força na mastigação, perda dentária ou 
utilização de prótese mal adaptada, afetam, de forma 
geral, o sistema estomatognático (LOPES, 2019). As 
alterações na mastigação e no processo de 
deglutição, impactam de forma negativa a 
alimentação e a qualidade de vida dos idosos. A 
deglutição é considerada um processo complexo e 
dinâmico que ocorre em uma determinada 
sequência, com participação de eventos sensoriais e 
motores, sendo que suas fases são inter-relacionadas 
(PONTES et al., 2017; SILVA; CARDOSO, 2019).  
Justifica-se esta pesquisa, pela necessidade de 
compreender melhor os fatores associados com a 
alimentação de idosos, a fim de desenvolver 
estratégias para a prevenção e contribuir para 
protocolos de intervenção, melhorando o estado 



 

 

  

 
 

nutricional, qualidade de vida e a saúde dos idosos. O 
objetivo geral deste estudo é verificar a prevalência 
de problemas funcionais na alimentação de idosos 
institucionalizados e seus fatores associados.      

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo é um subprojeto da pesquisa “Padrões de 
envelhecimento e longevidade: aspectos biológicos, 
educacionais e psicossociais”, desenvolvido pelo 
Programa de Pós-graduação em Envelhecimento 
Humano da Universidade de Passo Fundo (UPF), 
financiado pelo Programa Nacional de Cooperação 
Acadêmica – PROCAD/Capes, edital nº 71/2013. 
Dessa forma, foi utilizado o banco de dados para 
responder os objetivos do estudo. Trata-se de estudo 
corte transversal, com pessoas de 60 anos ou mais 
residentes em Instituições de Longa Permanência 
para Idosos (ILPI) nos municípios de Passo Fundo, 
Carazinho e Bento Gonçalves no ano de 2017. Para o 
cálculo de amostra considerou-se uma população de 
900 idosos institucionalizados nos municípios 
investigados, prevalência de problemas funcionais na 
alimentação de 60%, erro aceitável de 5% e nível de 
confiança de 95%, totalizando 262 idosos. Os 
problemas funcionais na alimentação, foi avaliado 
por meio de cinco perguntas sobre a dificuldade para 
mastigar alimentos sólidos, dificuldade para deglutir 
alimentos sólidos, sensação de alimentos preso na 
garganta e retorno do alimentos pela garganta ou 
nariz. Os dados foram digitados em software de 
estatística, foram realizadas apenas análises 
descritivas. 

 

RESULTADOS 

Foram investigados 447 idosos, destes 55,6% (n=248) 
eram longevos e 44,3% (n=198) tinham entre 60 e 79 
anos, 29,5% (n=132) eram do sexo masculino e 70,5% 
(n=315) eram do sexo feminino. Quanto aos 
problemas funcionais na alimentação, 31,6% (n=136) 
relataram dificuldade para mastigar alimentos 
sólidos, 21,6% dificuldade para deglutir alimentos 
sólidos, 9,5% apresentaram sensação de alimentos 
preso na garganta e 5,2% referiram retorno do 
alimentos pela garganta ou nariz.   

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A prevalência de problemas funcionais na 
alimentação de idosos institucionalizados no 
presente estudo foi elevada. Neste contexto, é 
essencial a atuação de uma equipe multiprofissional, 
afim de avaliar rotineiramente as condições da 
alimentação e do estado nutricional dos idosos 
institucionalizados de forma ativa, principalmente na 
prevenção de agravos, diminuindo  o grau de 
vulnerabilidade desta população. O 
comprometimento da capacidade de mastigar e de 
engolir pode interferir na ingestão de nutrientes, 
sendo o cuidado nutricional fundamental para 
manter o interesse pelo alimento, minimizando os 
efeitos das dificuldades na ingestão, visto que estas 
podem influenciar negativamente no estado 
nutricional e no quadro de saúde em geral. 
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INTRODUÇÃO 

A hospitalização pode ser um fator gerador de 
consequências iatrogênicas. A iatrogenia se refere a 
qualquer alteração patológica que ocorre no paciente 
decorrente da atuação dos profissionais de saúde da 
qual resultam consequências prejudiciais para a 
saúde. Trata-se de uma das síndromes geriátricas que 
corresponde à quinta causa de morte nos Estados 
Unidos. Grande parte da iatrogenia resulta do 
desconhecimento das alterações fisiológicas do 
envelhecimento e das peculiaridades da abordagem 
do idoso. Trata-se, portanto, da principal síndrome 
geriátrica potencialmente reversível ou até mesmo 
curável (FIMOGNARI et al, 2017). Nesse sentido, 
durante a internação hospitalar da pessoa idosa, a 
avaliação da sua capacidade funcional faz-se 
necessária, uma vez que fornece dados importantes 
no planejamento assistencial da enfermagem e dos 

demais profissionais, com o fim de intervir para 
minimizar ou evitar o declínio funcional e prevenir 
complicações. Frente ao exposto, realizou-se a 
presente investigação com o objetivo de verificar se 
há variação da capacidade funcional das pessoas 
idosas antes, durante a hospitalização e no momento 
da alta hospitalar no que tange às atividades básicas 
da vida diária (ABVD). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo de campo, descritivo, de corte longitudinal 
prospectivo e abordagem quantitativa realizado nas 
unidades de internação do Hospital de Clínicas de 
Passo Fundo (RS) (HCPF), nos meses de novembro e 
dezembro de 2018. Os critérios para inclusão dos 
participantes foram: ser idoso (60 anos e mais), estar 
hospitalizado em uma das unidades de internação do 
HCPF em um período não superior à 24 horas para a 
realização da primeira coleta, ter como causa da 



 

 

  

 
 

internação condições clínicas e apresentar 
capacidade de compreensão e de comunicação 
verbal ou, no caso de isso não ocorrer, contar com 
cuidador responsável que pudesse responder aos 
instrumentos. A amostragem foi do tipo não 
probabilística por conveniência composta por 56 
pessoas idosas. Para a avaliação da capacidade 
funcional relacionada às ABVD foi aplicada a escala de 
Barthel no dia da inclusão do participante no estudo, 
no qual foram coletadas informações sobre dois 
momentos: linha de base (informações quanto às 
ABVD referidas de 15 dias antes da internação) e 
momento 1 (informações quanto às ABVD na ocasião 
da internação). Após, a escala foi reaplicada a cada 
cinco dias decorridos da internação (momento 2, 
momento 3...) e na alta hospitalar (momento final da 
avaliação de funcionalidade). Na análise estatística foi 
utilizado teste de Shapiro-Wilk para avaliar 
normalidade dos dados e Wilcoxon Signed Ranks nas 
comparações entre as variáveis relacionadas aos 
momentos de avaliação da capacidade para a 
realização das ABVD com a utilização do software 
SPSS, versão 22.0. A significância estatística de p<0,05 
foi adotada. O projeto obteve parecer aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa na Saúde da 
Universidade Federal do Rio Grande nº. 2.976.483, 
CAAE: 95584418.7.0000.5324. 

RESULTADOS 

No que se refere à capacidade funcional relacionada 
às ABVD das pessoas idosas participantes deste 
estudo, 60% (n=34) apresentaram-se independentes 
na linha de base, ou seja, duas semanas antes da 
admissão hospitalar. Observou-se uma variação 
significativa entre a linha de base e o momento da 
internação hospitalar (p=0,003) com decréscimo de 5 
pontos na escala de Barthel. No estudo de Carvalho 

et al (2018) os resultados mostraram que um terço 
dos participantes apresentaram piora da 
funcionalidade no momento da internação em 
comparação com o estado anterior. O nível funcional 
já comprometido nos primeiros dias de internação 
pode associar-se com idade avançada, gravidade das 
comorbidades instaladas e estado cognitivo, 
podendo ser potencializado com as práticas 
hospitalares (assistência não especializada, 
imobilidade no leito, uso de psicofármacos, aplicação 
de sonda vesical, etc) (LEE; STAFFILENO; FOGG, 2013). 
Outro dado diz respeito à variação observada na 
capacidade para a realização das ABVD se 
considerados os períodos de admissão, 5 dias, 10 e 15 
dias decorridos de internação. A variação na escala de 
Barthel neste comparativo foi de um decréscimo de 
72 pontos (p=0,001). Tal dado destaca a variação da 
funcionalidade dos participantes no período intra-
hospitalar, a qual pode ser associado às 
comorbidades das pessoas idosas, uma vez que, ao 
longo da internação, há frequente exacerbação das 
condições crônicas dos indivíduos, incluindo as 
doenças cardiorrespiratórias e endócrinas, que 
frequentemente levam a deterioração funcional 
aguda em indivíduos vulneráveis e frágeis as quais 
podem estar associadas também aos fatores intra-
hospitalares (COVINKY; PIERLUISSI; JOHNSTON, 
2011). No presente estudo, não houve variação 
significativa nas ABVD entre o período de admissão e 
alta hospitalar (p=0,645). Porém, houve variação 
significativa entre o período pré-hospitalar (linha de 
base) e de alta hospitalar com decréscimo de 5 
pontos na escala de Barthel (p=0,01). O estudo de 
Fimognari (2017), no mesmo intervalo (linha de base 
e alta hospitalar) mostrou que 18% dos participantes 
tiveram declínio funcional, ou seja, receberam alta 



 

 

  

 
 

com status funcional pior do que o valor basal, 
mesmo achado de Carvalho et al (2018). Os achados 
sugerem que a alteração funcional observada pode 
tratar-se da incapacidade associada à hospitalização, 
designada na literatura por HDA, sigla inglesa para 
hospitalization associated disability. A HDA é descrita 
como uma síndrome geriátrica, caracterizada pela 
incapacidade nova ou adicional nas ABVD na alta 
hospitalar comparada ao nível basal de 
aproximadamente 15 dias antes da hospitalização 
(retrospectivamente medida na admissão) 
(PALLESCHI; GALDI; PEDONE, 2018). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do presente estudo, pode-se verificar que há 
variação da capacidade funcional das pessoas idosas 

antes e durante a hospitalização e no momento da 
alta hospitalar no que tange a realização das ABVD. 
Desta forma, os achados podem contribuir para o 
fomento de pesquisas voltadas à avaliação da 
funcionalidade da pessoa idosa no ambiente 
hospitalar. Tais pesquisas,  mostram-se relevantes no 
contexto clínico, pois, suas evidências podem 
contribuir na elaboração de planos de cuidado para a 
assistência à pessoa idosa hospitalizada com 
intervenções que busquem minimizar o 
comprometimento funcional adquirido no período 
pré-admissional e prevenir as perdas decorrentes do 
processo de hospitalização. 
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INTRODUÇÃO 

Grande parte das pessoas idosas convive com 
doenças ou disfunções orgânicas, que, em geral, não 
estão associadas à limitação das atividades ou 
restrição da participação social (MORAES; MORAES, 
CALDAS, 2014). Desta forma, o foco da atenção à 
saúde da pessoa idosa deve estar relacionado à 
funcionalidade global do indivíduo ou capacidade 
funcional, definida como a capacidade de gerir a 
própria vida e cuidar de si mesmo. A perda da 
capacidade funcional ou declínio funcional está 
associada à predisposição à fragilidade, dependência, 
institucionalização, risco aumentado de quedas, 
morte e problemas de mobilidade, trazendo 
complicações ao longo do tempo, restrição da 
participação social do indivíduo, gerando cuidados de 
longa permanência e alto custo (MORAES; MORAES, 
CALDAS, 2014). Nesse sentido, a doença aguda e a 

hospitalização subsequente são eventos cruciais na 
trajetória que leva à perda da capacidade funcional. 
Assim, o presente trabalho tem por objetivo 
investigar se há variação da capacidade funcional das 
pessoas idosas antes, durante a hospitalização e no 
momento da alta hospitalar no que tange às 
atividades instrumentais da vida diária (AIVD). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo de campo, descritivo, de corte longitudinal 
prospectivo e abordagem quantitativa realizado nas 
unidades de internação do Hospital de Clínicas de 
Passo Fundo (RS) (HCPF), nos meses de novembro e 
dezembro de 2018. Os critérios para inclusão dos 
participantes foram: ser idoso (60 anos e mais), estar 
hospitalizado em uma das unidades de internação do 
HCPF em um período não superior à 24 horas para a 
realização da primeira coleta, ter como causa da 
internação condições clínicas e apresentar 



 

 

  

 
 

capacidade de compreensão e de comunicação 
verbal ou, no caso de isso não ocorrer, contar com 
cuidador responsável que pudesse responder aos 
instrumentos. A amostragem foi do tipo não 
probabilística por conveniência. Para a avaliação da 
capacidade funcional relacionada às AIVD foi aplicada 
a escala de Lawton e Brody  no momento da 
internação, oportunidade em que foram coletadas as 
informações relativas à execução das AIVD referidas 
de 15 dias antes da internação (linha de base) e na 
ocasião da internação e, uma segunda coleta 
realizada no momento da alta hospitalar (momento 
final da avaliação das AIVD). A escala de Lawton e 
Brody atinge uma pontuação máxima de 27 pontos, 
correspondendo à maior independência, enquanto a 
pontuação mínima de 9 pontos relaciona-se à maior 
dependência. Utilizou-se análise descritiva e 
comparação entre as variáveis por meio do teste de 
Shapiro-Wilk para avaliar normalidade dos dados e 
Wilcoxon Signed Ranks nas comparações entre as 
variáveis relacionadas aos momentos de avaliação da 
capacidade para a realização das AIVD no software 
SPSS, versão 22.0. A significância estatística de p<0,05 
foi adotada. O projeto obteve parecer aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa na Saúde da 
Universidade Federal do Rio Grande nº. 2.976.483, 
CAAE: 95584418.7.0000.5324. 

RESULTADOS 

No período de coleta de dados, 501 pessoas idosas 
foram hospitalizadas nas unidades de internação do 
HCPF, no entanto, 445 deles foram excluídas do 
estudo por não atenderem aos critérios de inclusão 
estabelecidos. Assim, a amostra foi composta por 56 
pessoas idosas. A maioria dos participantes pertencia 
ao sexo masculino (n=33; 58,9%), com média de idade 
de 72,98 (±8,26) anos, de cor branca (n=45; 80,4%),  

aposentados (n=51; 91,1%), católicos (n=45; 80,4%) e 
com ensino fundamental incompleto (n=23; 41,1%). 
Quanto ao número de dias de acompanhamento 
hospitalar, a média foi de 8,29 dias (±4,54), variando 
entre 3 e 25 dias. Em relação às comorbidades, foram 
relatadas em média 7,5 comorbidades por 
participante (±8,51). As condições mais frequentes 
autorreferidas foram hipertensão arterial sistêmica 
42% (n=42), diabetes mellitus 32% (n=18), 
dislipidemia 32% (n=18), cardiopatias 30% (n=17) 
com história prévia de angioplastia coronariana 23% 
(n=13), história prévia de neoplasia 20% (n=11) e 
transtorno depressivo 18% (n=10). Quanto ao uso de 
medicamentos contínuos 94,64% (n=53) faziam uso, 
destes 25% (n=13) não se recordavam da totalidade 
ou de parte das medicações utilizadas. A média de 
medicamentos de uso contínuo entre os 
participantes foi de 5,36 (±3,48). No que se refere à 
funcionalidade relativa à capacidade para a realização 
das AIVD das pessoas idosas participantes deste 
estudo 53,6%(n=30) apresentaram-se independentes 
na linha de base, ou seja, duas semanas antes da 
admissão hospitalar para as AIVD. É importante 
salientar que há uma frequência maior de 
dependência para as AIVD, situação esta tratada na 
literatura como a hierarquia do declínio funcional. 
Sob esta perspectiva, os indivíduos perdem, 
inicialmente, o desempenho das tarefas mais 
complexas (AIVD) e, por último, deixam de realizar as 
ABVD cuja perda representa um grau mais alto de 
dependência (MORAES; MORAES, 2016). Fora 
observada variação significativa entre a linha de base 
e o momento da internação hospitalar para as AIVD 
com decréscimo de 2 pontos na escala de Lawton e 
Brody (p=0,039).  Acredita-se, assim, em um declínio 
funcional anterior à hospitalização. Não houve 



 

 

  

 
 

variação significativa das AIVD entre o período de 
admissão e alta hospitalar (p=0,105), porém, houve 
variação significativa entre o período pré-hospitalar e 
a alta hospitalar com decréscimo de 2 pontos na 
escala de Lawton e Brody (p=0,007).  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente as variações evidenciadas pelo presente 
estudo no que tange a funcionalidade das pessoas 
idosas na realização das AIVD, a avaliação funcional 
mostra-se como importante fator prognóstico, que 
pode predizer a mortalidade e outros desfechos de 

saúde durante e após a hospitalização. Um novo 
modelo de atenção hospitalar focado no status 
funcional, incluindo avaliação da admissão e durante 
toda a internação, promoção da atividade física com 
deambulação precoce e planejamento para alta 
domiciliar, é necessário para reduzir a incidência de 
perdas funcionais durante a hospitalização e 
aumentar a probabilidade da pessoa idosa retornar 
ao lar e reduzir o tempo de internação.  
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento humano tem sido tema de 
diversos estudos interdisciplinares, criando a 
expectativa de contribuir para o aumento da 
longevidade e qualidade de vida do ser humano. Um 
dos maiores desafios da existência humana ainda 
pode ser o medo de envelhecer, que perpassa pela 
forma de preparação para não temer esse momento. 
Imerso ao contexto do envelhecimento tem-se o 
trabalho, que ocupa espaço central na sociedade 
atual, influenciando na percepção de identidade e 
dinâmica das relações. Devido a essa demanda social, 
os indivíduos, muitas vezes, mergulham em uma 
rotina profissional sem a qual a vida parece não ter 
sentido. O processo de aposentadoria pode gerar 
angústias e sofrimento, tendo em vista a centralidade 
do trabalho. O psicólogo como agente de produção 
de saúde mental pode ser mediador deste processo. 
Diante disso, o presente estudo visa discutir como os 
idosos enfrentam à aposentadoria e o papel do 
psicólogo neste processo.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma revisão de literatura que foi realizada 
por meio da Biblioteca Virtual em Saúde – BVS, no 
mês de agosto de 2020 e considerou os trabalhos 
publicados de 2010 a 2020. Utilizou-se para a busca 

os descritores “Aposentadoria”, “Psicologia” e 
“Idoso”. Com este procedimento, chegou-se ao total 
de 58 estudos, cujos títulos foram lidos, filtrados 
materiais repetidos, com acesso bloqueado e estudos 
incompletos. Assim, 27 trabalhos foram objeto de 
análise, a qual foi realizada por meio da leitura 
reiterada dos materiais selecionados e de sua 
sistematização, identificando os principais 
resultados.  

RESULTADOS 

Após análise dos estudos, identificou-se a presença 
de três grandes temas: Concepções de velhice, 
trabalho e aposentadoria; Retorno do aposentado ao 
mercado trabalho e Programas de preparação para 
aposentadoria (PPA). Em relação à concepção de 
velhice, trabalho e aposentadoria destacaram-se 
quinze (15) estudos. Nos estudos são apresentados 
pontos associados ao conceito de velhice, 
ressaltando-se percepções e cuidados com saúde 
mental dos idosos e alterações fisiológicas desta fase 
do desenvolvimento humano. Ainda são 
mencionadas as dificuldades dos idosos em aceitar a 
aposentadoria e a perda da identidade ao ingressar 
nesta etapa. O trabalho é muito valorizado pela 
sociedade e os indivíduos são cobrados 
constantemente a produzirem, o que acaba, por 



 

 

  

 
 

muitas vezes, na aposentadoria, causando 
sentimentos de angústia e improdutividade. Acerca 
do segundo tema, o retorno do aposentado ao 
trabalho, evidenciaram-se cinco (5) estudos. Nestes, 
são explicitados motivos pelos quais os idosos já 
aposentados retornarem a sua função laboral. O 
regresso é atribuído nos estudos ao sentimento de 
utilidade e de pertencimento social. Na temática 
envolvendo os programas de preparação para 
aposentadoria, encontraram-se sete (7) estudos. Eles 
afirmam a importância da construção de programas 
que visem preparar os idosos para a aposentadoria, 
reduzindo, desse modo, significativamente, as 
consequências que uma aposentadoria repentina e 
sem preparo pode desenvolver nos sujeitos, 
salientando até mesmo doenças que podem emergir 
se o momento não for observado com cautela. 
Destes, três (3) estudos resgatam a importância 
primordial nesse processo do psicólogo que atua nas 
organizações, o qual pode ser um importante elo de 
mediação entre a empresa e os trabalhadores em vias 
de se aposentar, propondo políticas de promoção de 
saúde para o público idoso que envolve: mediar 
reflexões sobre o significado de aposentar-se e 
envelhecer mostrando novas perspectivas; 
oportunizar a construção de novos conhecimentos; 
trabalhar no resgate das potencialidades; propor 
novos projetos e modos de vida e propiciar espaço de 
escuta, o que ilustra uma atuação preventiva de 
promoção da saúde do trabalhador, visto que essa 
etapa envolve reorganização prática, psíquica e 
afetiva (BARBOSA; TRAESEL, 2013). Na produção do 
Programa de Preparação para a Aposentadoria (PPA), 
o psicólogo pode atuar como agente de melhores 
vivências e menores impactos para esse momento, 
estimulando a criação de uma rotina menos 

desgastante e mais prazerosa (PINTO; ALVES, 2014). 
Na prática de estimular o trabalhador a criar seu 
próprio PPA, o psicólogo abordar questões como 
autonomia, criticidade, criatividade, ansiedades, 
dúvidas, realização e autoestima (SOARES; LUNA; 
LIMA, 2010). A participação dos psicólogos na 
produção de Programa de Preparação para 
Aposentadoria (PPA) ainda é limitada, seja por não ter 
recebido o preparo necessário durante a graduação 
ou por falta de apoio das organizações por ainda não 
estarem familiarizadas com o tema (PINTO; ALVES, 
2014). No entanto, pesquisas demonstram que a 
contribuição do psicólogo pode ser de muita 
relevância tendo em vista a construção de outras 
fontes de prazer durante toda a carreira profissional 
do indivíduo, bem como a preparação para a vivência 
desse momento com maior tranquilidade (PINTO; 
ALVES, 2014). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Psicologia cada vez mais tem se atentado ao estudo 
do envelhecimento humano e nas consequências que 
essa etapa do desenvolvimento pode acarretar, seja 
física, psicológica e/ou social. O resgate da identidade 
do idoso após sua aposentadoria tem se mostrado 
desafiante, visto que esse momento pode significar 
ruptura com muitas seguranças adquiridas que estão 
estreitamente ligadas ao trabalho, seja o sentimento 
de pertença a um grupo socioafetivo, status e até 
mesmo sentimentos de utilidade proveniente de uma 
lógica capitalista. Essas questões demonstram a 
necessidade do suporte necessário para que esse 
indivíduo possa atravessar esse momento da forma 
mais saudável possível. Nessa relação entre 
organização, trabalhador e sociedade existe um 
emaranhado de benefícios, investimentos e afetos. 



 

 

  

 
 

Ao trabalhador cabe um investimento de energia em 
outras fontes de prazer fora do trabalho, o que 
consequentemente gera uma nova perspectiva para 
o momento da aposentadoria. O trabalho do 
profissional da Psicologia Organizacional, que embora 
ainda limitado, se mostra essencial no processo.  

Sugere-se aprofundamento do tema para maior 
aderência ao Programa de Preparação para a 
Aposentadoria (PPA) e valorização do profissional da 
Psicologia, visto que é possível perceber intervenções 
eficazes no processo de aposentadoria. Para a 
sociedade é proposta a ideia de reflexão, senso crítico 
e acolhimento da figura humana, para além de um 
agente de produção.
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INTRODUÇÃO 

Os transtornos mentais podem ser definidos por 
disfunções em nível mental que afetam áreas do 
comportamento, das emoções e dos pensamentos. 
Algumas dessas alterações são comuns durante a vida 
dos indivíduos, portanto não devem ser 
patologizadas. Contudo, é preciso ficar atento, pois 
quando essas alterações causarem angústia, 
sofrimento ou interferirem na vida cotidiana de uma 
pessoa elas podem ser consideradas uma doença que 
deve ser tratada. Esses transtornos podem afetar 
qualquer pessoa em qualquer idade, não sendo algo 
restrito aos idosos (FRANCA, et al, 2014). Além disso, 
quando um indivíduo passa saudavelmente pelas 
fases do desenvolvimento, cuidando de sua saúde 
física e mental é mais difícil que seja acometido pelos 
transtornos mentais. Na velhice se percebe distintas 
mudanças, tanto fisiológicas, como psíquicas. O 
desenvolvimento de transtornos mentais pode 
dificultar as vivências saudáveis do período. Muitos 
fatores podem influenciar na saúde mental dos 
idosos como o processo biológico do envelhecimento 
pode aumentar a vulnerabilidade orgânica e neuronal 
para desencadear essas doenças. Aliado a isso, a 
perda de autonomia, a morte de pessoas próximas e 

a austeridade financeira, aumentam o risco para o 
surgimento de transtornos mentais em idosos. O 
objetivo do presente estudo é mapear os pedidos de 
internação para pessoas idosas, em leito integral de 
saúde mental, em hospitais gerais, dos municípios da 
Região 16 de Saúde do Rio Grande do Sul, no período 
de janeiro de 2015 a dezembro de 2019, identificando 
os principais transtornos mentais que acometem os 
idosos. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa exploratória, 
realizada por meio do acesso ao banco de dados da 
Secretaria Estadual de Saúde relativo à Regulação de 
Acesso a leitos hospitalares do Sistema Único de 
Saúde (SUS) de Saúde Mental realizada na 11ª 
Coordenadoria Regional de Saúde, tendo como 
região de abrangência o Alto Uruguai do Rio Grande 
do Sul/RS, que possui 33 municípios, com população 
total de 230 mil habitantes. Foram analisadas as 
solicitações de internações em saúde mental 
realizadas nos anos de 2015 a 2019. Os dados foram 
tabulados e organizados de maneira sistemática. 

RESULTADOS 



 

 

  

 
 

Verificou-se que nos anos de 2015 a 2019 foram 
realizadas 3282 solicitações de internação, 243 (7,4%) 
eram de sujeitos com 60 a 87 anos, com 
predominância do sexo masculino (74,07 %).
 Identificou-se que os pedidos de internações 
de saúde mental para idosos, possuíam diversos 
diagnósticos. Foi analisado o diagnóstico principal, o 
qual gerou a solicitação do pedido de internação. O 
diagnóstico secundário não foi considerado no 
estudo. O alcoolismo ocupou o primeiro lugar dos 
pedidos de internação com 147 (60,5%), tendo 
predominância do sexo masculino. Segundo o DSM-V 
(2013), os transtornos por uso de álcool são 
caracterizados pelo uso recorrente de substâncias 
alcóolicas, por um longo período de tempo, apesar do 
grande esforço para a diminuição total ou parcial do 
consumo. Esse uso pode afetar questões sociais, 
físicas e psicológicas do indivíduo e, apesar de ter 
consciência desse uso prejudicial, não consegue 
controlar seu consumo. A esquizofrenia surge como o 
segundo transtorno com mais solicitações de 
internação 27 (11,1%), não tendo diferença 
significativa na análise por sexo. A esquizofrenia faz 
parte de um espectro, que também inclui transtornos 
psicóticos e transtornos da personalidade 
esquizotípica. Em geral, esses transtornos estão 
relacionados com disfunções psíquicas que envolvem 
alucinações, delírios, pensamento e discurso 
desorganizado, comportamento motor 
grosseiramente desorganizado ou anormal e 
sintomas emocionais negativos (DSM-V, 2013).A 
depressão é o terceiro transtorno mais prevalente 
nas solicitações de internação em ala de saúde 
mental 26 (10,7%). Também não apresentou 
diferença significativa com relação ao sexo. A 
depressão maior é o transtorno do humor 

caracterizado por humor deprimido, na maior parte 
dos dias, diminuição do interesse nas atividades que 
costumava realizar, fadiga ou perda de energia, 
sentimentos de inutilidade e culpa e sentimentos 
recorrentes sobre morte. As causas de depressão em 
idosos podem ser referentes a múltiplos fatores, 
dentre eles: fatores genéticos e orgânicos, perda de 
pessoas próximas ou abandono, perda da qualidade 
de vida por conta de doenças e isolamentos social 
(GARCIA, 2006). Alcoolismo, esquizofrenia e 
depressão somados são 82,3% das solicitações de 
internação. Os restantes são diversos transtornos 
distintos, os quais não possuem relevância estatística. 
Percebeu-se que apenas seis (6) solicitações 
estudadas havia histórico anterior de internações em 
saúde mental. Outro dado relevante é que 30 % das 
solicitações eram de internações involuntárias (sem o 
consentimento do idoso) e 19,3% possuíam ordem 
compulsória (judicial) para a internação. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa elucidou o panorama das solicitações de 
internações em saúde mental para idosos, no âmbito 
de abrangência da 11ª Coordenadoria Regional de 
Saúde, localizada no Alto Uruguai do RS. Identificou-
se que o perfil predominante é masculino, com 
destaque aos transtornos de alcoolismo, 
esquizofrenia e depressão. Os achados do estudo são 
de extrema relevância, a fim de auxiliar no 
planejamento de estratégias, tanto em nível de 
tratamento, como prevenção e promoção de saúde 
mental no âmbito da Saúde Pública.  Sugere-se 
aprofundar o estudo de caraterísticas 
biopsicossociais que possam corroborar na 
identificação de fatores de risco e elaboração de 
estratégias de cuidado efetivas e singulares.
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INTRODUÇÃO 

Estima-se que aproximadamente 50% dos idosos 

apresentam dificuldades para iniciar ou manter o 

sono (CROWLEY, 2011). Além do que, a incidência 

de distúrbios respiratórios durante o sono eleva-se 

com o aumento da idade (TUFIK, 2010). Um 

desses distúrbios trata-se da síndrome da apneia 

obstrutiva do sono (SAOS) definida como uma 

redução do fluxo respiratório de pelo menos 90% e 

com duração ≥10 segundos (BERRY, 2012). A 

SAOS compromete a função cognitiva, o 

desempenho funcional durante atividades de vida 

diária e a qualidade de vida dos idosos 

(CROWLEY, 2011). Da mesma maneira que, atua 

como importante fator de risco cardiovascular, de 

mortalidade e de morbidade (CINTRA, 2012). O 

diagnóstico é realizado por meio da polissonografia 
(PSG), que consiste no registro simultâneo de 

alguns parâmetros fisiológicos durante o sono. 
Logo, o objetivo geral do estudo é relatar a 

experiência de acadêmicos do Curso de 
Fisioterapia na análise e interpretação de 

polissonografia de forma portátil em indivíduos 
idosos. 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Inicialmente, os voluntários recebem treinamento e 
orientações de forma presencial no Laboratório de 

Fisiologia e Reabilitação-LAFIR da UFSM, de como 
deverá ser paramentado o aparelho de 

polissonografia portátil Stardust II (Philipis 
Respironics, Pennsylvania, USA); como ligar e 

desligar o dispositivo; assim como, a orientação de 
como acionar o monitor ao acordar no período da 

noite. É imprescindível o posicionamento correto da 



 

 

  

 
 

cinta de esforço respiratório, do oxímetro de pulso 

e do sensor de fluxo nasal, pois são parâmetros 
verificados para a análise do sono. 

RESULTADOS 

Na prática do LAFIR, a identificação de eventos 

respiratórios ocorre quando o fluxo apresenta 
redução evidente, apresentando ou não alterações 

de saturação de Oxigênio e frequência cardíaca. 
Essa prática foi adotada porque verificamos perdas 
de eventos quando utilizado somente os critérios de 

queda de 50% ou 90% do fluxo. E também pelo fato 

de que nem sempre é registrado a saturação de 

Oxigênio e frequência cardíaca devido à baixa 
perfusão periférica. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Conclui-se, que a experiência em relação ao 

exame de PSG contribuiu na formação acadêmica 
das discentes envolvidas na pesquisa, pois permite 

a compreensão de um método de aplicabilidade 
para Fisioterapeutas e de relevância para a saúde 
da população idosa que apresenta maior 

prevalência de SAOS. 
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INTRODUÇÃO 

Mundialmente há um aumento das pessoas idosas e 
o Brasil superou a marca de 30,2 milhões em 2017. 

A disfunção hepática pode reduzir a depuração de 
medicamentos eliminados por metabolismo hepático 
e/ou excreção biliar, como também pode afetar a 
ligação às proteínas plasmáticas, que por sua vez 
influencia os processos de distribuição e eliminação. 

Mudanças fisiológicas no envelhecimento interferem 
significativamente no funcionamento dos órgãos. Os 
idosos apresentam alterações farmacocinéticas na 
absorção – redução da secreção gástrica, motilidade 
e fluxo sanguíneo do trato gastrointestinal (TGI), 
aumento do pH gástrico – retardando o tempo de 
ação dos medicamentos; na distribuição – redução de 
água corporal, massa magra, albumina – aumentando 
o volume de distribuição de fármacos lipofílicos e 
aumentando a fração livre; no metabolismo – 
redução da indução enzimática, massa hepática, fluxo 

sanguíneo hepático, aumento do metabolismo –  
reduzindo a depuração hepática de medicamentos e 
aumentando as interações medicamentosas; na 
excreção – redução do fluxo sanguíneo renal e taxa 
de filtração glomerular – levando ao acúmulo de 
metabólitos ativos. E também alterações 
farmacodinâmicas – mais propensas a desenvolver 
reações adversas a medicamentos e/ou interações 
medicamentosas – resultando em declínio funcional, 
hospitalização e outros desfechos negativos. 

Em pacientes com depressão e insuficiência hepática 
torna-se imprescindível o conhecimento das 
características farmacocinéticas e farmacodinâmicas 
dos fármacos utilizados. Neste contexto o objetivo do 
trabalho foi avaliar as características 
farmacocinéticas de antidepressivos e verificar os 
antidepressivos mais indicados para pacientes com 
insuficiência hepática. 

MATERIAIS E MÉTODOS 



 

 

  

 
 

Trata-se de uma revisão de literatura integrativa 
realizada com artigos publicados nos últimos 20 anos 
(janeiro de 1999 a novembro de 2019) em língua 
portuguesa, inglesa e espanhola, abrangendo 
pesquisas nas bases de dados Pubmed, Scielo, 
Science Direct, Springer Link, Google Scholar, 
Periódicos Capes, Drugs, utilizando os descritores em 
saúde: antidepressivos, insuficiência hepática e 
farmacocinética. 

Foram encontrados 3357 artigos, excluiu-se 37 
artigos que estavam em duplicidade, restando assim 
3320 artigos. Após a leitura de títulos e resumo foram 
excluídos 3215 artigos, restando 105 artigos que 
foram lidos na íntegra. Desses foram selecionados e 
utilizados nessa revisão 43 artigos, a base de dados 
Drugs e livros textos sobre o assunto também foram 
consultados.      

RESULTADOS 

De acordo com os resultados encontrados, todos os 
fármacos antidepressivos apresentam algum grau de 
metabolismo hepático, e a maioria deles necessita de 
ajuste de doses nesses pacientes. Entre as melhores 
escolhas medicamentosas para pacientes com 
insuficiência hepática estão os fármacos com menor 
percentual de metabolização, dentre eles, o 
citalopram, escitalopram, venlafaxina, 
desvenlafaxina e quetiapina, pois apresentam maior 
percentual de metabólitos inalterados eliminados na 
urina e ajustes de dose estabelecidos para esses 
casos. 

O citalopram é um dos fármacos que possui maior 
percentual de eliminação na forma inalterada na 
urina (cerca de 10%). Pacientes com insuficiência 
hepática não podem exceder a dose de 20mg/dia de 
citalopram, sendo importante também realizar 

acompanhamento das concentrações plasmáticas 
(JOUBERT; CONNIE; LARSEN, 2000). O escitalopram 
embora também seja metabolizado por via hepática 
e possua pequeno percentual do fármaco eliminado 
na forma inalterada na urina, pode ser uma opção. Na 
insuficiência hepática leve e moderada pode-se 
iniciar com 5 mg e ser aumentada até 10 mg. Atentar 
o uso em pacientes com insuficiência hepática grave 
(MURDOCH; KEAM, 2005). 

A venlafaxina é metabolizada por via hepática e 
possui metabólitos ativos, cerca de 5% do fármaco é 
eliminado na forma inalterada na urina. Em pacientes 
com insuficiência hepática a meia-vida de eliminação 
é prolongada e a depuração é diminuída. Na Child-
Pugh classe A e Child-Pugh classe B, a 
biodisponibilidade oral é aumentada em 2 a 3 vezes, 
sendo necessário fazer uma redução de 50% da dose 
diária e realizar monitoramento caso seja necessário 
fazer uma redução maior (MORENO; MORENO; 
SOARES, 1999). A desvenlafaxina embora também 
apresente metabolismo hepático é o fármaco com 
maior percentual eliminado na urina de forma 
inalterada, cerca de 45%. Em pacientes com 
insuficiência hepática moderada e grave e que fazem 
uso de desvenlafaxina a depuração pode ser 
diminuída, sendo assim, a dose diária não deve 
exceder 100 mg/dia (OLIVEIRA; GERON, 2014). 

A quetiapina antipsicótico atípico que está em uso off 
label para depressão, ainda que seja metabolizada 
por via hepática e a maior parte eliminada como 
metabólitos, estudos indicam que não é necessário 
um ajuste de dose em pacientes com insuficiência 
hepática, porém recomenda-se dose inicial de 25mg 
e cuidado no aumento de dose (DEVANE; NEMEROFF, 
2001). 



 

 

  

 
 

O fígado pode ser considerado um dos mais 
complexos órgãos do corpo humano, estando 
envolvido em diversas funções, entre elas a 
metabolização de fármacos. Muitos pacientes com 
insuficiência hepática fazem uso de medicamentos 
antidepressivos que são extensamente 
metabolizados pelo fígado. A disfunção hepática 
pode não somente reduzir a depuração desses 
medicamentos como também pode afetar a ligação 
às proteínas plasmáticas, assim, esses pacientes 
podem apresentar maior sensibilidade aos efeitos 
desejados e indesejados dos fármacos.       

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constatou-se com esse trabalho que todos os 
fármacos antidepressivos apresentam algum grau de 
metabolização, e pequeno é o percentual de 
fármaco excretado na forma inalterada na urina. 

Entre as melhores escolhas medicamentosas para 
pacientes com insuficiência hepática são aqueles 
com menor percentual de metabolização. É 
necessário sempre um acompanhamento dos 
pacientes caso haja algum efeito adverso, ou seja, 
necessário aumentar, diminuir ou prolongar o 
intervalo de doses. Além disso, a escolha do 
prescritor para tratar pacientes com insuficiência 
hepática, deve considerar as características 
farmacocinéticas dos antidepressivos e, em especial 
as características da metabolização. Conhecer o 
manejo adequado da terapia com antidepressivos 
em pacientes com insuficiência hepática aumenta a 
qualidade do tratamento farmacológico e garante 
maior segurança do paciente.      
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INTRODUÇÃO 

Em novembro de 2019, na cidade de Wuhan (Hubei, 
China), foi noticiada uma patologia que afeta 
diretamente o sistema respiratório podendo causar 
complicações pulmonares graves, tais como 
pneumonia e insuficiência respiratória: a Síndrome 
Respiratória Aguda Grave coronavírus 2 (SARS-CoV-
2), como foi denominada (AHN et al.,2020). 

Os impactos do novo coronavírus são evidentes no 
cotidiano das pessoas e nos sistemas de saúde e 
geraram a necessidade de implementação de 
medidas de proteção para a população e em especial 
para indivíduos idosos e/ou que convivem com 
alguma doença crônica, como a doença de Parkinson 
(DP) (HELMICH et al., 2020). 

Reconhecendo esse grupo de indivíduos como grupo 
de risco e prioritário aumentam as preocupações com 
a adesão e manutenção de medidas de proteção 
individual preconizadas pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) para evitar a proliferação da COVID-19 
(MACHIDA et al., 2020). Nesse sentido destaca-se o 

estudo de Santos et al., (2019) que demonstraram 
que a força muscular respiratória e alguns 
parâmetros da função pulmonar encontram-se 
reduzidos desde os estágios iniciais da DP, sendo a 
bradicinesia e a rigidez os sinais cardinais mais 
correlacionados ao prejuízo desses parâmetros. Tal 
fato pode aumentar muito as chances de 
complicações durante o enfrentamento de uma 
infecção pelo SARS-CoV-2. 

Devido à falta de medicações eficientes e a ausência 
de vacinas para a cura ou prevenção da COVID-19, 
medidas estão sendo tomadas para a proteção do 
indivíduo durante os tempos de pandemia. A adoção 
de medidas proteção recomendadas pela OMS são 
lavar as mãos com sabão ou usar o álcool etílico 
hidratado 70º INPM, etiqueta respiratória, usar 
máscaras de proteção facial, isolamento social e 
quarentena com auto-isolamento para pacientes 
infectados (GÜNER et al.,2020). 

Diante disso, o objetivo dessa pesquisa é 
compreender o estado de adoção ou implementação 



 

 

  

 
 

de medidas de proteção individual por pessoas com 
DP durante a pandemia da COVID-19. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo de corte transversal, aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa (CAAE: 33564620.1.0000.5208) e 
desenvolvido pelo Programa Pró-Parkinson da 
Universidade Federal de Pernambuco.  

A pesquisa está sendo desenvolvida remotamente de 
forma síncrona e efetiva utilizando o ambiente 
corporativo do Google Suite por meio da ferramenta 
de reuniões virtuais Google Meet. O link para reunião 
gerado é disponibilizado para o participante por meio 
do aplicativo de Whatsapp. O telefone é um 
dispositivo largamente utilizado pelas pessoas em 
qualquer faixa etária constituindo uma ferramenta de 
alcance relevante no contexto atual de afastamento 
social. As vantagens da utilização das ferramentas do 
g-suite são a segurança das informações certificada 
pela HIPAA (Health Insurance Portability and 
Accountability Act), sendo um ambiente apropriado 
para a pesquisa proposta.  

A amostra de conveniência entrevistada é constituída 
por pessoas com DP cadastradas e previamente 
acompanhadas no Programa Pró-Parkinson. Foram 
excluídos aqueles com comprometimento cognitivo, 
de acordo com o instrumento de triagem da 3ª edição 
da caderneta de saúde da pessoa idosa e aqueles com 
déficit auditivo que dificultasse a comunicação 
remota. Foi desenvolvido pela equipe de pesquisa um 
inquérito sobre a adoção das medidas de proteção 
individual contra a infecção pelo novo coronavírus 
recomendadas pela OMS, a saber: higiene das mãos, 
isolamento social, uso da máscara, etiqueta 

respiratória e auto-isolamento em caso de infecção. 
As possibilidades de resposta foram: sempre, 
frequentemente, às vezes, raramente ou nunca. 
Também foram coletadas as barreiras para seguir 
essas medidas. Os dados preliminares deste estudo 
foram tabulados e analisados com estatística 
univariada qualitativa. 

 

RESULTADOS 

Amostra composta por 20 participantes, com média 
de escolaridade correspondente ao ginásio ou ensino 
médio (média: 8±4 anos de estudo), 10 homens e 10 
mulheres, com média de idade 65 (±8), variando 
entre 52 a 76 anos, sendo 14 idosos (70%) (idade ≥ 60 
anos) e 6 adultos (idade > 50 anos). A maioria 
residindo em Recife (n=8 - 40%) e Jaboatão (n=4 - 
20%), aposentados (n=19 – 95%), vivendo com 
companheiro (n=13 – 65%).  

O percentual de participantes que realizam a higiene 
das mãos sempre ou frequentemente foi 80% e 15%; 
uso da máscara, 90% e 10%; etiqueta respiratória, 
40% e 10%, respectivamente. Para a pergunta: tem 
estado fora de casa? 20% responderam "às vezes" e 
75% "raramente". 75% respondeu "sim" para adoção 
do auto-isolamento em caso de infecção pelo novo 
coronavírus.  

Participantes que adotaram "todas as medidas" 
representam 35% da amostra; "4 medidas" 40%; "3 
medidas" 20% e "2 medidas" 5%. Embora 18 
participantes (90%) da amostra não referiram 
dificuldades em seguir as orientações da OMS para 
prevenir a contaminação pelo novo coronavírus, 9 
(45%) tem dificuldades em seguir a etiqueta 
respiratória e 9 (45%) em usar máscara. As principais 



 

 

  

 
 

barreiras estão relacionadas aos sintomas rigidez, 
seguido de lentidão para adotar essas medidas. 
Outras barreiras como sensação de sufocamento, 
falta de ar e mal estar prejudica o uso da máscara. 
Falta de hábito atrapalha a adoção da etiqueta 
respiratória.    

 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apenas 35% dos participantes com DP, a maioria 
idosos, adotaram ou implementaram todas as 
medidas de proteção individual contra a infecção 
pelo novo coronavírus. Orientações mais detalhadas 
sobre cada medida, manejo dos sintomas da DP e 
reforço a implementação de todas as medidas se faz 
necessário para esse grupo considerado de maior 
risco para desenvolvimento das formas graves da 
doença.  

 

Palavras-chave: COVID-19. Doença de Parkinson. Educação em saúde. Inquérito sobre saúde. 
Proteção individual. 
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INTRODUÇÃO 

Em novembro de 2019, na cidade de Wuhan (Hubei, 
China), foi noticiada uma patologia que afeta 
diretamente o sistema respiratório podendo causar 
complicações pulmonares graves, tais como 
pneumonia e insuficiência respiratória: a Síndrome 
Respiratória Aguda Grave coronavírus 2 (SARS-CoV-
2), como foi denominada (AHN et al.,2020). 

Os impactos do novo coronavírus são evidentes no 
cotidiano das pessoas e nos sistemas de saúde e 
geraram a necessidade de implementação de 
medidas de proteção para a população e em especial 
para indivíduos idosos e/ou que convivem com 
alguma doença crônica, como a doença de Parkinson 
(DP) (HELMICH et al., 2020). 

Reconhecendo esse grupo de indivíduos como grupo 
de risco e prioritário aumentam as preocupações com 
a adesão e manutenção de medidas de proteção 
individual preconizadas pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) para evitar a proliferação da COVID-19 
(MACHIDA et al., 2020).  

São cinco as principais medidas de proteção 
individual recomendadas pela Organização Mundial 
da Saúde: 1) higiene das mãos; 2) medidas de 
distanciamento social; 3) não tocar no nariz, olhos e 
boca 4) medidas de etiqueta respiratória (usar a 
dobra do cotovelo ou um lenço quando tossir ou 
espirrar e usar máscara) e 5) medidas de auto 
isolamento e busca por ajuda médica, caso apresente 
sintomas (WHO, 2020).  

Essas recomendações têm sido difundidas e 
divulgadas amplamente pelos jornais e mídias de 
grande circulação no país. Entretanto é importante 
reforçar e reconhecer o conhecimento, a atitude e a 
prática dessas medidas para o efetivo enfrentamento 
da COVID-19. Nesse sentido destaca-se o inquérito 
conhecimento, atitude e prática (Inquérito CAP). Os 
inquéritos CAP pertencem a uma categoria de 
estudos avaliativos, chamados de avaliação 



 

 

  

 
 

formativa, ou seja, além de se obter dados de uma 
população específica, estes identificam possíveis 
caminhos para uma futura intervenção mais eficaz. 
Pode ser adaptado a diferentes contextos visando o 
planejamento estratégico de intervenções de 
promoção da saúde (BRASIL, 2002). 

Diante disso, o objetivo dessa pesquisa é avaliar o 
conhecimento, atitude e prática de medidas de 
proteção individual contra a disseminação da COVID-
19 por pessoas com Doença de Parkinson. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo de corte transversal, aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa (CAAE: 33564620.1.0000.5208) e 
desenvolvido pelo Programa Pró-Parkinson da 
Universidade Federal de Pernambuco.  

A pesquisa está sendo desenvolvida remotamente de 
forma síncrona e efetiva utilizando o ambiente 
corporativo do Google Suite por meio da ferramenta 
de reuniões virtuais Google Meet. O link para reunião 
gerado é disponibilizado para o participante por meio 
do aplicativo de Whatsapp. O telefone é um 
dispositivo largamente utilizado pelas pessoas em 
qualquer faixa etária constituindo uma ferramenta de 
alcance relevante no contexto atual de afastamento 
social. As vantagens da utilização das ferramentas do 
g-suite são a segurança das informações certificada 
pela HIPAA (Health Insurance Portability and 
Accountability Act), sendo um ambiente apropriado 
para a pesquisa proposta.  

A amostra de conveniência entrevistada é constituída 
por pessoas com DP cadastradas e previamente 
acompanhadas no Programa Pró-Parkinson. Foram 
excluídos aqueles com comprometimento cognitivo, 
de acordo com o instrumento de triagem da 3ª edição 

da caderneta de saúde da pessoa idosa e aqueles com 
déficit auditivo que dificultasse a comunicação 
remota.  

Foi desenvolvido pela equipe de pesquisa um 
inquérito CAP composto por questões 
semiestruturadas relativas aos conhecimentos, 
atitudes e práticas sobre as medidas de proteção 
individual contra a disseminação da Covid-19. Os 
conhecimentos serão considerados adequados se a 
pessoa conhece as formas de prevenção da doença e 
cita, pelo menos, três formas de maneira correta e 
responde que servem para “para se cuidar”, "não 
pegar a doença", "cuidar da saúde", "evitar a 
contaminação". A pessoa deve conhecer os sintomas 
e citar pelo menos 4 sintomas. A atitude será 
considerada adequada quando a pessoa acha que 
deve seguir ou realizar as formas de prevenir a 
doença e que isto é necessário. A prática será 
considerada adequada quando a pessoa responde 
que segue ou realiza as formas de prevenção sempre 
ou frequentemente e que sai de casa raramente ou 
nunca e usa máscara. Se com sintomas pratica o 
autoisolamento. Também foram coletadas 
informações sociodemográficas. Os dados 
preliminares deste estudo foram tabulados e 
analisados com estatística univariada qualitativa. 

RESULTADOS 

Amostra composta por 20 participantes, com média 
de escolaridade correspondente ao ginásio ou ensino 
médio (média: 8±4 anos de estudo), 10 homens e 10 
mulheres, com média de idade 65 (±8), variando 
entre 52 a 76 anos, sendo 14 idosos (70%) (idade ≥ 60 
anos) e 6 adultos (idade > 50 anos). A maioria 
residindo em Recife (n=8 - 40%) e Jaboatão (n=4 - 



 

 

  

 
 

20%), aposentados (n=19 – 95%), vivendo com 
companheiro (n=13 – 65%).  

Com relação ao acesso à água encanada, 1 (5%) não 
tem acesso, 1 (5%) relata que a água falta sempre e 5 
(25%) relatam que a água falta às vezes. A maioria dos 
participantes tomou conhecimento sobre o novo 
coronavírus pela TV (n=17 – 85%). Todos (100%) 
relatam conhecer o que é o novo coronavírus e 
também as formas de prevenção. 

Com relação aos conhecimentos, atitudes e práticas 
de medidas de proteção individual contra a 
disseminação da COVID-19, a maioria apresentou 
conhecimentos e atitudes adequadas (n=16 - 80% e 

n=20 - 100%, respectivamente), entretanto práticas 
inadequadas foram identificadas em 35% (n=7) dos 
participantes. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os achados preliminares deste estudo revelaram que 
a maioria dos participantes apresentou 
conhecimentos e atitudes adequadas, entretanto 
chama a atenção que 35% apresentou prática 
inadequada. Orientações mais detalhadas sobre cada 
medida e reforço a implementação de todas as 
medidas se faz necessário para esse grupo 
considerado de maior risco para desenvolvimento 
das formas graves da doença.

Palavras-chave: COVID-19. Doença de Parkinson. Educação em saúde. Inquérito sobre saúde. 
Proteção individual. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento populacional é uma realidade 
mundial, no contexto brasileiro, envelhecer em boas 
condições é um desafio, pois implica, na dimensão 
individual, adesão a comportamentos saudáveis, 
entre outros, na dimensão coletiva, garantia de 
acesso aos serviços de saúde e a ações de promoção 
e prevenção de saúde. O aumento de doenças 
crônicas não transmissíveis, como o Diabetes mellitus 
(DM) que é comum na população adulta e idosa 
demonstra os desafios que os profissionais da saúde 
enfrentam na adesão dos pacientes ao tratamento e 
também na mudança de hábitos. A associação entre 
o DM e outras morbidades, tem se mostrado 
prevalente na maioria dos estudos sobre o tema, em 

um estudo com dados da Pesquisa Nacional da Saúde, 
26,6% dos diabéticos tinham pelo menos uma 
morbidade associada, sendo que a prevalência de 
hipertensão arterial sistêmica em indivíduos 
diabéticos é 2,4 vezes maior do que em indivíduos 
não diabéticos. Assim, a mudança no estilo de vida 
reduziu a incidência de DM2 em 58% em 3 anos e em 
34% em 10 anos (BRASIL, 2020). Diante do exposto, 
objetivou-se com este estudo avaliar as 
comorbidades de pacientes diabéticos atendidos em 
uma Unidade Básica de Saúde do interior do Estado 
do Rio Grande do Sul. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal descritivo e 
retrospectivo, de cunho observacional e de 



 

 

  

 
 

abordagem quantitativa com utilização de dados 
secundários. Foram avaliados prontuários de 
pacientes adultos e idosos, de ambos os sexos, com 
diagnóstico de DM atendidos pelo serviço de nutrição 
de uma Unidade Básica de Saúde do interior do 
Estado do Rio Grande do Sul, sendo excluídos os 
prontuários de gestantes, crianças, adolescentes e os 
incompletos no seu preenchimento. Foram avaliadas 
as características demográficas tais como sexo, idade 
e as comorbidades associadas ao DM. A obesidade 
como doença crônica, foi avaliada através do Índice 
de Massa Corporal (IMC) adotando os critérios 
propostos pela Organização Mundial da Saúde (1995) 
para o estado nutricional de adultos e da Organização 
Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2002) para os 
idosos. Os dados foram tabulados no Microsoft Excel 
for Windows 2013. O estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de Passo 
Fundo sob o parecer nº 1.707.989. Os participantes 
foram preservados através do Termo de 
Compromisso para Utilização de Dados (TCUD). 

RESULTADOS 

Foram avaliados 46 prontuários de pacientes 
diabéticos, destes, 58,7% (27) eram do sexo feminino. 
A maioria dos pacientes eram adultos 67,4% (31) e 
32,6% (15) idosos, a média de idade foi de 52,6±13,09 
anos, variando de 29 a 81 anos. 

Quanto à presença de comorbidades, verificou que 
28,3% (13) eram apenas diabéticos, 37% (17) eram 
diabéticos e apresentavam hipertensão arterial 
sistêmica (HAS) e 69,6% (32) dos pacientes diabéticos 
estavam com obesidade. Estudo de Garcia et al., 
(2016) constatou excesso de peso em 60% da 
amostra de pacientes diabéticos, sendo que destes, 
78,6% eram mulheres e 36,4% homens. Quanto as 

comorbidades associadas ao DM, o mesmo autor 
referencia prevalência de HAS em 84% da amostra e 
doença arterial coronariana em 36%, sendo que 
todos os indivíduos do estudo apresentavam pelo 
menos uma comorbidade associada ao DM. As 
medidas não farmacológicas relacionadas à 
prevenção do diabetes se relacionam com mudanças 
no estilo de vida, principalmente modificações da 
prática alimentar e atividade física. Já em relação ao 
número de comorbidades associadas ao DM, 56,5%  

(26) dos pacientes apresentaram uma a duas 
comorbidades, 15,2% (7) três ou mais e apenas 28,3% 
(13) dos pacientes não apresentaram comorbidades, 
sendo estes, classificados pelo IMC em excesso de 
peso 21,7% (10) e estado nutricional adequado 6,5% 
(3). A obesidade foi constatada na maioria dos 
pacientes diabéticos, sendo mais prevalente nos 
pacientes com uma ou mais comorbidades.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos achados verificamos que a maioria dos 
pacientes eram adultos, do sexo feminino e 
apresentavam associado ao DM o excesso de peso e 
hipertensão arterial, o que se torna preocupante, 
pois o aumento dos índices de sobrepeso e obesidade 
nesta população tem contribuído para que as 
doenças crônicas não transmissíveis ocorram mais 
precocemente. Por isso, torna-se fundamental 
conhecer quais comorbidades estão mais associadas 
ao DM e a relação com o estado nutricional do 
indivíduo diabético a fim de avaliar quais estratégias 
nutricionais mais relevantes na prevenção de agravos 
nutricionais. 

 



 

 

  

 
 

Palavras-chave: Comorbidades. Estado Nutricional. Diabetes Mellitus. Unidade Básica de Saúde.     . 

REFERÊNCIAS 

GARCIA, C., FISCHER, M.Q., POLL, F. A. Estado nutricional e as comorbidades associadas ao Diabetes mellitus tipo 2 
no idosos.Estud. interdiscipl. envelhec., Porto Alegre, v. 21, n. 1, p. 205-216, 2016.  

OPAS. Organización Panamericana de La Salud. División de Promoción y Protección de La Salud (HPP). Encuesta 
Multicentrica salud bein estar y envejecimiento (SABE) em América Latina el Caribe: Informe Preliminar [Internet]. 
In: XXXVI Reunióndel Comité asesor de investigaciones em Salud; 9-11 jun 2001; Kingston, Jamaica, 2002.   

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES – SBD. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Disponível em: <http:// 
diabetes.org.br/profissionais/images/DIRETRIZES-COMPLETA-2019-2020.pdf Acesso em: 29 de julho de 2020.  

VINHOLES, D. B., PACHECO, H. A. Perfil do risco cardiovascular de pacientes diabéticos atendidos em ambulatório 
de especialidades. Revista Ciência & Saúde, Porto Alegre, v. 7, n. 3, p. 116-122, set./dez. 2014. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Physical Status: the use and interpretation of anthropometry. Geneva, 
Switzerland: WHO, 1995. (WHO Technical Report Series, n. 854). 

AGRADECIMENTOS 

Texto dirigido àqueles que contribuíram de maneira relevante à elaboração do trabalho. Obrigatório para trabalhos financiados 
com recursos de agências de fomento (CAPES, CNPq, FINEP, FAPERGS, etc.). Excluir caso o documento seja projeto de pesquisa. 



 

 

  

 
 

ÁREA TEMÁTICA 
2 Saúde, Trabalho e Sociedade 

ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL NO CUIDADO AO IDOSO HOSPITALIZADO COM DIAGNÓSTICO DE COVID-
19 

Daiane Elizabete Weber Dos Santos1, Daiane Broch2, Julia Livia Nonnenmacher3, Luiz Manoel Albuquerque Da Silva4, Roberta 
Dal Castel5 

1 Enfermeira. Graduada pela Universidade Luterana do Brasil - ULBRA - RS. Residente do Programa de Residência 
Multiprofissional em Saúde do Idoso pela Universidade de Passo Fundo - RS. <daianeweber.enf@gmail.com> 

2 Enfermeira. Graduada pela Universidade Federal do Rio Grande - FURG - RS. Mestre em Enfermagem e Saúde Coletiva pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS - RS. Especialista em Urgência e Emergência pelo Centro Universitário 
Internacional - UNINTER - RS. Coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional Integrada em Saúde do Idoso no 
Hospital São Vicente de Paulo - HSVP - RS. <daiane_broch@hotmail.com> 

3  Farmacêutica. Graduada pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões  - URI - RS. Residente do 
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso pela Universidade de Passo Fundo - RS. 
<julia_nonnenmacher@outlook.com> 

4 Fisioterapeuta. Graduado pela Universidade do Estado do Pará - UEPA - PA. Residente do Programa de Residência 
Multiprofissional Integrada em Saúde do Idoso pela Universidade de Passo Fundo - RS.  <180550@upf.br> 

5 Nutricionista. Graduada pela Universidade de Passo Fundo - UPF - RS. Residente do Programa de Residência Multiprofissional 
Integrada em Saúde do Idoso pela Universidade de Passo Fundo - RS.  <dalcastel.roberta@gmail.com> 

 

INTRODUÇÃO 

No ano de 2020, há no mundo, cerca de 1,1 bilhões 
de idosos, com estimativa de triplicar este número 
em 2100, o que mostra o aumento de pessoas com 
mais de 60 anos em nível mundial 
(HAMMERSCHMIDT; SANTANA, 2020). Pesquisas 
demonstram que uma crescente taxa de internação 
hospitalar no Brasil devido a síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), quando comparado aos anos 
anteriores, no qual sua grande maioria caracterizada 
pela COVID-19, tendo sua maior incidência entre 
pessoas de 60 anos ou mais (26,7%) (BASTOS, 2020). 

Diante da pandemia em que a sociedade enfrenta, 
para atender a integralidade do idoso hospitalizado, 
é necessário a assistência de equipe multiprofissional 
capaz de identificar as necessidades destes pacientes, 
bem como possuir capacidade para monitorar suas 
possíveis perdas funcionais decorrentes do processo 
de internação. Além de promover estratégias e 
intervenções para seu cuidado. Desta forma, o 
presente estudo busca relatar a experiência de 
atuação de uma equipe multiprofissional no cuidado 
ao idoso hospitalizado com diagnóstico de COVID-19  
(PEREIRA, 2014). 



 

 

  

 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de 
experiência, elaborado no contexto da atuação de 
Residentes Multiprofissionais Integrada (RMI) com 
ênfase em Saúde do Idoso da Universidade de Passo 
Fundo (UPF), levando em consideração a conjuntura 
atual da Pandemia de COVID-19, abordando temas 
transversais relacionados à saúde. A base 
metodológica utilizada na atividade leva em 
consideração as características relacionadas à RMI 
que emprega a teoria e prática no processo de 
atuação profissional. Esse tipo de estudo tem como 
finalidade aproximar a educação continuada multi e 
interprofissional com a produção dos serviços de 
saúde, buscando a relação prática – teoria – prática. 
O processo de atuação profissional foi desenvolvido 
com idosos diagnosticados com COVID-19 internados 
em um setor fechado, exclusivo para atendimento de 
pacientes com suspeita ou diagnosticados pela 
patologia em questão, durante os meses de julho a 
setembro de 2020, em um Hospital de Ensino, 
localizado no município de Passo Fundo/RS. Diante 
das propostas levantadas pelos residentes, 
considerou-se pertinente documentar às discussões 
abordadas no período, visto a importância para 
enriquecer a literatura tendo em consideração o novo 
cenário vivenciado.      

RESULTADOS 

O tratamento dos pacientes com COVID-19 se 
apresenta como um desafio global, devido, 
principalmente, ao fato de que nenhum 
medicamento específico foi confirmado para a 
abordagem nessa doença. O uso de medicamentos 
off label, com indicação diferente do aprovado em 
bula, têm aumentado e a atuação do farmacêutico 

clínico na avaliação da segurança e eficácia da terapia 
medicamentosa, bem como revisão de exames 
laboratoriais, ajustes de dose conforme função renal, 
adaptações de formas farmacêuticas para pacientes 
em uso de sonda, avaliação da necessidade de 
profilaxia de tromboembolismo venoso (devido à 
presença de um estado de hipercoagulabilidade nos 
portadores do coronavírus), entre outras 
intervenções, se revela especialmente útil. A 
hospitalização para o idoso é considerada de grande 
risco, com isso a desnutrição pode contribuir no 
agravamento do estado catabólico. Considerando o 
risco nutricional de idosos hospitalizados acometidos 
com COVID-19, recomenda-se a realização da triagem 
nutricional em até 48h após a admissão. Em geral, a 
alimentação via oral é sempre preferível em 
pacientes em condição de desnutrição moderada, 
recomenda-se incluir terapia nutricional oral com 
suplementos quando a ingestão alimentar estiver 
reduzida em até 3 dias, atingindo <60% das suas 
necessidades nutricionais.  Em geral, a terapia 
nutricional nestes pacientes é determinante para a 
diminuição do estresse fisiológico e manutenção da 
imunidade, visando promover o aporte de nutrientes 
objetivando a proteção de órgãos vitais, além de 
amenizar a proteólise e reduzir o tempo de 
internação. A atuação do enfermeiro desenvolvida 

 de modo assistencial e gerencial, com foco no 
cuidado contínuo, realizado a partir da avaliação 
individual dos pacientes, planejamento de 
intervenções e implementação destas, assim como a 
gestão da equipe de enfermagem, mantendo a 
organização do posto de internação de forma 
ampliada. Quando relacionado ao cuidado voltado ao 
paciente idoso com SRAG, demanda de ainda mais 
atenção, pois além da fisiopatologia do 



 

 

  

 
 

envelhecimento, há a associação de comorbidades, o 
que torna o seu perfil clínico instável. No que 
concerne ao papel do fisioterapeuta, sabe-se que a 
escolha dos recursos e técnicas deve ser realizada de 
acordo com as indicações e contraindicações, além de 
considerar os riscos e a individualidade de cada 
paciente. Portanto, na experiência vivenciada foi 
possível realizar intervenções com exercícios, 
mobilização e reabilitação precoce. Dessa forma, 
possibilitando a promoção de uma recuperação 
funcional para sobreviventes de doenças críticas 
associadas ao COVID-19. Assim, a fisioterapia pode 
atuar em diversas dimensões na equipe 
multiprofissional prestando assistência ao paciente 
idoso, como na ventilação mecânica e mudanças de 

decúbito até condutas de terapia para remoção de 
secreção brônquica e melhora da função respiratória. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desta forma, o presente estudo, explana a 
fundamental participação de equipe multiprofissional 
no atendimento aos idosos hospitalizados com 
diagnóstico de COVID-19. Através da combinação de 
evidências disponíveis, a experiência clínica e as 
características individuais dos pacientes, 
estabelecendo um manejo individualizado, 
colaborativo e multidisciplinar é de grande 
importância para a melhoria do quadro dos idosos 
com SRAG. 
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INTRODUÇÃO 

A lesão por pressão (LP) é caracterizada por um dano 
localizado na pele e/ou tecido mole subjacente 
geralmente sobre uma proeminência óssea ou 
relacionada ao uso de dispositivo médico ou a outro 
artefato (EDSBERG, 2016). Alguns fatores estão 
associados com o desenvolvimento de LP como o 
microclima da pele (umidade e temperatura), sendo 
que, a elevação da temperatura deixa a pele mais 
úmida. Essa umidade provocada pelo aumento da 
temperatura causa um desequilíbrio nas células 
deixando-as mais sensíveis e suscetíveis a formação 
de LP (KOTTNER et al., 2018). Devido à própria 
fisiologia do envelhecimento humano os idosos estão 
mais suscetíveis a desenvolverem LP, pois há a 
diminuição da espessura da pele, redução do tecido 
adiposo subcutâneo nos membros, diminuição de 
capilares da derme, entre outros fatores (SOUZA et 
al., 2017). O objetivo deste estudo é identificar as 

evidências científicas entre a temperatura da pele e o 
desenvolvimento de lesão por pressão em idosos.  

MATERIAIS E MÉTODOS  

Trata-se de uma revisão da literatura, inspirada na 
revisão de escopo (PETERS, 2020). Para a construção 
da questão de revisão, utilizou-se a estratégia PCC 
(Population, concept and context). Os termos 
utilizados nas buscas foram extraídos dos Descritores 
em ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject 
Headings (MeSH), sendo incluídos: pele e lesão por 
pressão, bem como seus correspondentes em inglês, 
além de seus sinônimos. Adicionalmente, as palavras 
microclima e temperatura foram incluídas nas 
estratégias de busca. A busca foi realizada em janeiro 
de 2018, nas seguintes bases de dados: Literatura 
Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS), PubMed Central (PMC), MEDLINE/Pubmed, 
Cumulative Index for Nursing and Allied Health 
Literature (CINAHL), Scopus, Web of Science, Science 



 

 

  

 
 

direct e Cochrane Library. As publicações contidas nas 
referências dos estudos incluídos, e que 
respondessem à pergunta de pesquisa, também 
foram analisadas. Foram encontradas 542 
publicações nas bases de dados e duas referências 
dos artigos foram incluídas, 176 publicações estavam 
duplicadas, 333 foram excluídas após leitura do título 
e resumo, 29 foram excluídos após leitura do texto 
completo, por não responderem ao objetivo da 
pesquisa; sendo incluídos, portanto, 6 estudos. Uma 
abordagem seletiva para extração de dados foi 
utilizada.  

RESULTADOS 

As publicações ocorreram entre os anos de 1999 e 
2016, apresentando delineamento variado. Os 
estudos foram realizados em diversos cenários: 
instituições de longa permanência (n=2; 33,33%), 
centros de enfermagem especializados (n=2; 
33,33%), em hospital (n=1; 16,66%) e laboratório 
(n=1; 16,66%). Quanto ao tamanho da amostra, 
houve variação entre 9 e 67 participantes, com idade 
média entre 69,9 e 85,6 anos de idade. Estudos que 
tiveram a pressão como exposição e/ou intervenção 
e a temperatura da pele como desfecho avaliaram a 
região sacral, tuberosidade isquiática, trocanteres e 
calcanhares, identificando as seguintes evidências: 
dois estudos (n=2; 33,33%) apontam que a região 
sacral e trocanteres tiveram ao longo do tempo uma 
temperatura média da pele relativamente constante. 
Um estudo (n=1; 16,66%) apontou que a temperatura 
média da região  sacral é de  32º C, e dos calcanhares 
de 29º C. Dois estudos (n=2; 33,33%) trouxeram que 
houve um aumento da temperatura da pele na região 
sacral durante a aplicação de pressão, é importante 
lembrar que essa região  apresenta a maior incidência 

de lesões por pressão. Na tuberosidade isquiática um 
estudo(n=1; 16,66%) apontou que houve o aumento 
da temperatura da pele durante a aplicação de 
pressão. Quanto aos trocanteres dois estudos (n=2; 
33,33%) apresentaram um aumento da temperatura 
da pele durante a aplicação de pressão. Em relação 
aos calcanhares um estudo (n=1; 16,66%) apontou 
que a temperatura média da pele permaneceu 
relativamente constante ao longo do tempo, mas 
outro estudo (n=1; 16,66%) identificou que durante a 
aplicação de pressão há um aumento na temperatura 
da pele, vale ressaltar que os calcanhares pela sua 
anatomia estão mais propensos a desenvolverem 
lesões por pressão.  Estudos que tiveram  a 
temperatura da pele como exposição e lesões por 
pressão como desfecho avaliou a temperatura da 
pele do cóccix, trocanter e calcanhar identificando 
que a temperatura da pele mais fria aumenta a 
experiência de necrose. 

   CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estudos apontaram que existe uma relação entre 
a temperatura da pele e o desenvolvimento de LP  em 
diferentes regiões corporais de proeminências óssea 
em idosos, destacando-se as regiões sacral, de 
tuberosidades isquiáticas, trocanteres e calcanhares. 
A maioria dos estudos indicou que houve um 
aumento na temperatura da pele dessas áreas antes 
do desenvolvimento de LP em pacientes idosos. 
Destaca-se ainda, que este é um parâmetro 
importante que pode ser incorporado na prática 
assistencial de enfermagem para avaliação do risco 
de desenvolvimento de LP em idosos, mas que ainda 
são necessários mais estudos que relacionem a 
temperatura da pele com o desenvolvimento de LP. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), no ano de 2018, o Brasil contava 
com 29.374 milhões de idosos. Já, o Rio Grande do 
Sul, segundo estimativas do ano de 2015, possuía 
população total de 11.247.972 habitantes, destes 
15,7% possuíam mais de 60 anos. Em paralelo ao 
processo de transição demográfica que ocorre no 
Brasil, encontram-se as inovações tecnológicas, onde 
os idosos, ainda são imigrantes. Passou-se por 
diversas transições sociais até o processo de migração 
virtual, segundo Sanches e Cavalcanti (2018), desde o 
modelo da economia agrícola (1880-1910), passando 
pela economia industrial (1920-1940) e desde 1960 
até a atualidade evoluindo-se à economia 
informacional. Dentro desta, encontram-se as 
tecnologias de comunicação e informação (TIC), 
como as redes sociais, onde o índice de usuários 
idosos é o que mais cresce mundialmente. No Brasil, 
este crescimento representa cerca de 2% ao ano, com 

um aumento de 66% entre 2007 e 2013 (IBGE, 2015). 
Inúmeros são os benefícios para este uso, dentre eles, 
a potencialização e a facilidade na comunicação com 
familiares e amigos através de aplicativos disponíveis 
gratuitamente. No tocante a pandemia por COVID-19, 
as tecnologias, mostraram-se essenciais, tornando-se 
uma alternativa de manter vínculo, mesmo que 
virtual.  Em contrapartida, com a ampla disseminação 
digital, facilidade no acesso e, por vezes, ausência de 
controle na proliferação de notícias, surgem as Fake 
News. Em tradução fidedigna caracterizam-se como 
notícias falsas, contudo autores como Zuckerman 
(2017, apud ESTABEL; SANTINI; LUCE, 2020), as 
englobam em um contexto mais amplo enquadrando-
as em três categorias: desviar a atenção do problema 
real, propaganda partidária e confundir o leitor pelo 
excesso de informações, ocasionando a 
desinformação. Idosos tornam-se vulneráveis a este 
fator por inúmeras circunstâncias, dentre elas, o 
nativismo digitais por estarem desenvolvendo 



 

 

  

 
 

competências tecnológicas e grande parcela possuir 
baixo índice de escolaridade. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma revisão de literatura, efetuando-se 
as buscas nas bases de dados Google Acadêmico, 
Scientic Eletronic Library Online (ScIELO), Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS) e Banco de Dados em Enfermagem (BDENF) 
com restrição de publicações referentes aos últimos 
cinco anos. Ainda, pautou-se na página oficial do 
Ministério da Saúde, destinada ao combate de Fake 
News. Referente a temática encontraram-se 18 
artigos, sendo destes, selecionados 15 específicos à 
temática desejada. Utilizou-se como critério de 
inclusão artigos que descrevessem a relação dos 
idosos com as mídias sociais e os impactos frente a 
disseminação das Fake News. Já, como critérios de 
exclusão designou-se trabalhos de conclusão de curso 
(TCC) e relatos de experiência. 

RESULTADOS 

Conforme a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, 
declara em seu artigo 7º, o acesso à internet é 
essencial ao exercício da cidadania de todos. 
Sobretudo, além do acesso, fazem-se necessárias 
competências para um uso consciente, evitando os 
efeitos negativos desencadeados pelas Fake News. 
Com isso, a competência informacional torna-se uma 
alternativa para o aprimoramento da relação entre os 
idosos e as Fake News.  Esta, objetiva-se de acordo 
com Guasque (2010, p.86 apud ESTABEL; SANTINI; 
LUCE, 2020) que os idosos desenvolvam 
competências para avaliar de forma crítica as 
informações consumidas e suas fontes, associar a 
nova informação ao conhecimento prévio e 
compreender os aspectos econômicos, legais e 

sociais frente à informação, para acessá-la e usá-la 
ética e legalmente. Já que, pessoas acima de 65 anos 
compartilham sete vezes mais notícias falsas do que 
pessoas entre 18 e 29 anos (GUESS et al., 2019, p. 4 
apud ESTABEL; SANTINI; LUCE, 2020). O autocuidado 
e a automedicação estão culturalmente enraizados 
na população brasileira e, com a disseminação das 
notícias falsas, diversas informações sobre falsos 
cuidados com a saúde são compartilhados pelas 
mídias sociais, aumentando o autodiagnóstico e o uso 
de tratamentos alternativos sem comprovações 
científicas, os quais, podem ter efeito inverso, 
tornando-se prejudiciais à saúde (MANSO, et al. 
2019). Visando combater estas Fake News o 
Ministério da Saúde (MS) disponibiliza um número de 
WhatsApp, onde a população envia informações 
recebidas e o canal responde oficialmente e de forma 
gratuita “Esta notícia é verdadeira” ou “Isto é Fake 
News”. Ainda, devido ao número significativo de Fake 
News sobre a COVID-19, o MS criou uma lista com 
todas as informações que permeiam o vírus, com a 
caracterização “É Fake News”, dentre elas estão: “ 
Vacina da gripe aumenta risco de adoecer por 
coronavírus”, “ Beber água de 15 em 15 minutos cura 
o coronavírus”,  “Chá de abacate com hortelã previne 
coronavírus” e “Aplicativo Coronavírus-SUS, do 
Governo do Brasil, é inseguro” (Ministério da Saúde, 
2020).  Tais informações tornam-se agravantes 
prejudiciais à população, principalmente aos idosos, 
os quais, podem abandonar o tratamento prescrito 
por profissionais da saúde, desenvolverem efeitos 
adversos devido a interações medicamentosas e 
ocasionar agravos subsequentes, podendo em casos 
mais graves evoluir para óbito. Luce e Estabel (2020), 
afirmam a suma importância da realização de cursos 
sobre letramento informacional, focando na relação 



 

 

  

 
 

das Fake News com idosos, objetivando-se atuar 
tanto no caráter informacional como em perspectivas 
de inclusão dos mesmos ao contexto 
digital.  Orientações de profissionais da saúde 
desmentindo falsas informações e o fortalecimento 
da relação médico-pessoa idosa, são aliados valiosos 
no combate a essa proliferação. Também, 
orientações gerais aos mesmos quanto a verificação 
da autoria das informações, as competências do 
redator da mensagem, a data e sempre que houver 
dúvidas quanto a uma informação, não reenviá-la e 
questionar aos profissionais e órgãos de 
saúde.  Ressaltando aos mesmos que quanto maior a 
replicação e difusão, de uma informação falsa a 
mesma tende-se a cristalizar como verdade (MANSO, 
et al. 2019). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Devido a imigração tecnológica, os idosos, podem 
necessitar de um tempo maior e seguir um ritmo mais 
lento para aprender a manipular, assimilar e 
desenvolver os mecanismos de funcionamento 
desses artefatos. Sendo as redes sociais, um 
importante papel de influência no comportamento 
destes idosos e por vezes na proliferação das Fake 
News, deve-se trabalhar fortemente a educação 

digital,  através de implementação de cursos de 
computação, palestras e discussões como uma 
medida de promoção à saúde, de rotina, nos grupos 
de terceira idade, com participação ativa dos 
profissionais da saúde, visando fortalecer o vínculo e 
a confiança. Ainda, necessita-se de maior divulgação 
nas mídias sociais sobre o que são as Fake News, 
alternativas para identificá-las, ferramentas online 
disponíveis para filtrá-las e exposição dos danos 
negativos que sua disseminação, pode acarretar à 
saúde pública. Também, faz-se essencial, mais 
ampliação no campo das pesquisas científicas, 
demonstrando-se através de estudos, os efeitos 
prejudiciais à saúde dos idosos desencadeados pela 
disseminação das notícias falsas e aplicação das 
mesmas no dia a dia, desencadeando inúmeros 
malefícios e até mesmo óbitos.  É incontestável  a 
importância das TIC na  sociedade moderna, contudo 
necessita-se de muitos avanços, sendo necessário a  
implementação e cumprimento de políticas públicas 
existentes, que garantam uso de tecnologias de 
forma segura,  respeitando as particularidades e 
restrições de cada fase do ciclo da vida, percebendo-
se os usuários que a compõem de forma integral e 
humanizada. 

Palavras-chave: Idoso. Tecnologia. Fake News. Notícias falsas.  
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INTRODUÇÃO 

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o Brasil conta com mais de 29 
milhões de indivíduos com idade acima dos 60 anos. 
Faixa etária considerada pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) como idosos, a qual totaliza 
aproximadamente 14% da população total do 
país.  Inúmeros fatores influenciam no processo de 
envelhecimento humano, dentre eles, determinantes 
genéticos, comportamentais, sociais, econômicos e 
ainda, a possibilidade de acesso a serviços de saúde 
pública que cumpram os princípios de universalidade, 
equidade e integralidade regidos pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS).  Devido a ampla disseminação do 
novo Coronavírus, decretado pela OMS, em 11 de 
março de 2020, como pandemia, os idosos passaram 
a assumir protagonismo nas discussões que 
permeiam a COVID-19. Dentre as causas, tem-se o 
fato de serem considerados grupo de risco, devido a 
imunossenescência, a qual propicia vulnerabilidade a 
doenças infectocontagiosas e ao prognóstico 
desfavorável quando associadas a doenças crônicas. 

Com isso, intensificou-se a necessidade do 
isolamento domiciliar entre os idosos. E, frente a 
desconexão social, as mídias de comunicação em 
massa e as redes sociais, tornaram-se uma alternativa 
efetiva para manter o vínculo com familiares e 
amigos, disseminar informações sobre a doença e 
educar a população quanto às medidas profiláticas de 
contenção do vírus.  Contudo, a sobrecarga de 
informações relacionadas a alta mortalidade de 
idosos contaminados pelo vírus e informações que 
transmitem a ideia de idoso frágil e debilitado, física 
e mentalmente, por meio de visão estereotipada 
socialmente, institui o ageísmo além de, inúmeros 
danos à saúde mental dos mesmos. A discussão entre 
as mídias sociais e os idosos durante o período de 
restrição domiciliar, ultrapassa unicamente os 
aspectos fisiopatológicos e epidemiológicos, 
expandindo-se também ao campo psicológico. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma revisão de literatura, realizando-se 
as buscas bibliográficas nas bases de dados Scientic 
Eletronic Library Online (SCIELO), Centro Latino-



 

 

  

 
 

Americano e do Caribe de Informação em Ciências da 
Saúde (BIREME) e Literatura Latino- Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Pautou-se 
ainda, nas páginas oficiais do Ministério da Saúde 
(MS), da Sociedade Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia (SBGG) e do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).  Com base no tema 
buscado encontrou-se nove artigos, sendo destes 
sete específicos à temática, voltada a relação do uso 
das mídias sociais pelos idosos no período da 
pandemia e seus efeitos à saúde mental.   Como 
critério de exclusão, utilizou-se artigos com 
abrangência de temáticas adicionais ou referentes a 
outros assuntos, além do referido. 

RESULTADOS 

A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 
(SBGG), divulgou em 10 de agosto de 2020, a 
significativa marca de mais de 100 mil mortes 
relacionadas a COVID-19, destes 75% são idosos. 
Intervenções não farmacológicas (INF), dentre elas, o 
isolamento social, se fazem determinantes essenciais 
no combate a disseminação do vírus. Contudo, a 
restrição social, mesmo que extremamente 
necessária, torna-se um estressor, principalmente em 
uma sociedade onde grande parcela da população 
geriátrica possui vida social ativa. Outro agravante 
para o desencadeamento de efeitos psicológicos 
negativos são as sobrecargas diárias de informações 
consumidas pelos mesmos, tanto em noticiários 
quanto em redes sociais, ocasionando inúmeros 
danos, como insônia, ansiedade, depressão e até 
mesmo, sentimento de finitude. Historicamente, a 
massa populacional idosa brasileira, apresenta baixa 
escolaridade e são imigrantes no uso das tecnologias, 
o que, por vezes, reflete-se em dificuldades e 
restrições, além da propagação e absorção de 

informações falsas. Um estudo realizado pela 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), entre 17 de março 
e 10 de abril, revelou que 65% das notícias falsas 
envolviam curas caseiras milagrosas, sem qualquer 
comprovação científica para a COVID-19. Outras das 
centenas de inverdades que circulam virtualmente, 
referem-se ao uso de medicações sem comprovações 
científicas, criação do novo Coronavírus (SARS-CoV-2) 
em laboratório e mortes por outras doenças, sendo 
computadas como COVID-19. Ainda, o excesso de 
tempo designado pelos noticiários para a divulgação 
de informações referentes aos efeitos catastróficos 
da pandemia e o alto índice de óbitos em idosos, são 
fortes contribuintes para somatização desses efeitos 
negativos. A cultura estigmatizada no Brasil do idoso 
frágil, incapaz e improdutivo economicamente e 
socialmente, por apresentar-se em sua maioria, fora 
do contexto laboral, torna-se outro fator contribuinte 
negativamente, refletindo-se também nas redes 
sociais, onde estes, são alvos frequentes de 
ridicularização, denegrindo a autoestima dos 
mesmos. Além de, relatos por autoridades 
governamentais, induzindo sua inferioridade quando 
comparado às demais faixas etárias. Por outro lado, 
as tecnologias online tornam-se grandes aliadas para 
fornecer redes de apoio social e um sentimento de 
pertencimento e inclusão dos idosos ao contexto 
social. Também, a suma importância dos meios de 
comunicação na divulgação das medidas de 
promoção à saúde e controle da propagação da 
doença. A disponibilidade de diversos aplicativos 
online, dentre eles, os que permitem práticas de 
atividades físicas e meditação, mesmo que realizados 
a domicílio, são fundamentais para o cuidado com a 
saúde biopsicossocial.  O contato frequente com 
familiares e amigos através de vídeo chamadas, 



 

 

  

 
 

áudios e fotos, geram diminuição no sentimento de 
solidão e fazem com que não se sintam abandonados. 
Outros, disponibilizam espaço para atendimentos 
psicológicos, por vezes gratuitos, contribuindo até 
mesmo para a diminuição da taxa de suicídio, 
ascendente durante o período de isolamento 
domiciliar.  As mídias de comunicação em massa, 
como rádio, televisão e jornais, ainda fazem-se fortes 
contribuintes devido a confiabilidade e tradição 
populacional que possuem, auxiliando no enfoque da 
necessidade das medidas profiláticas para contenção 
da doença, visando diminuir a incidência de óbitos, 
evitar a superlotação nos serviços de saúde e 
minimizar os danos subsequentes da mesma. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mediante ao exposto, nota-se que o isolamento 
social, associado a sobrecarga de informações 
consumidas pelos idosos nas mídias sociais, trazem 
efeitos prejudiciais à saúde mental dos mesmos, 
podendo persistir cronicamente posterior ao período 
pandêmico. Contudo, a cobertura de imprensa tanto 
por meios de comunicação em massa, quanto por 
mídias sociais, faz-se imprescindível, auxiliando no 
combate a circulação viral e também exercendo 
direito de liberdade de imprensa. Percebe-se ainda, a 

carência de pesquisas bibliográficas publicadas 
correlacionando os idosos com o excesso de 
informações que estes consomem e os danos 
secundários à sua saúde psíquica. Torna-se essencial 
o direcionamento das informações à toda população, 
independente de faixa etária, auxiliando com isso, 
nas medidas profiláticas e de promoção, prevenção e 
recuperação da saúde, não causando maiores danos 
à parcela populacional mais fragilizada 
emocionalmente. Tem-se como uma das alternativas 
para minimizar os danos psicológicos causados, a 
necessidade de informá-los quanto às medidas de 
controle da doença, porém sem infantilizá-los, 
mantendo assim, sua autonomia. Orientar ainda, 
quanto a fracionar a quantidade de informações 
acessadas diariamente, otimizando o tempo com a 
realização atividades físicas, meditação, técnicas de 
respiração diafragmática, musicoterapia e conversas 
por vídeo chamadas com familiares e amigos que 
proporcionam distração. Faz-se de ampla 
notoriedade também, a implementação de políticas 
públicas as quais, visam o combate da divulgação de 
notícias falsas nas redes sociais e a oferta de 
aplicativos digitais, de fácil acesso, que auxiliem na 
saúde mental, possibilitando passar por este período 
da melhor forma possível. 

Palavras-chave: Idoso. Mídias sociais. Saúde mental. Pandemia. 
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INTRODUÇÃO 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um grande 
problema de saúde pública, dada a necessidade 
crônica de cuidado e de reabilitação, gerando enorme 
impacto econômico e social. O AVC é a principal causa 
de incapacidade na população adulta no Brasil. Sabe-
se que as taxas de recuperação funcional completa do 
membro superior (MS) são da ordem de 5%. 
Portanto, observa-se a premente necessidade de 
desenvolver e implementar recursos de reabilitação 
que sejam mais sustentáveis, com efeitos 
neurobiologicamente comprovados e que possam 
contribuir para um tratamento mais efetivo das 
disfunções sensório-motoras que geralmente 
acompanham a doença. Neste contexto, a terapia do 
espelho (TE) vem sendo utilizada como uma das 
intervenções capazes de auxiliar neste processo de 

reabilitação. A sua eficácia deve-se, supostamente, à 
ativação/plasticidade de neurônios-espelho. 
Entretanto, a prática da TE apresenta diversas 
limitações, seja pela baixa atratividade/monotonia 
das atividades propostas ou pela dificuldade do 
sujeito em realizar as tarefas olhando exclusivamente 
para o espelho. Com isso, desenvolvemos um 
aplicativo de celular, de baixo custo, que fornece um 
sistema de feedback visual em espelhamento 
(Mirror-Up) para ser utilizado com o óculos/capacete 
de realidade virtual (RV), o que teoricamente 
minimiza tais problemas e potencializa a ilusão de 
espelhamento. Deste modo, o Mirror-Up inverte a 
imagem corporal do indivíduo promovendo maior 
sensação de uso virtual do MS afetado pelo AVC 
durante a realização de tarefas sensório-motoras. 
Outros aspectos extremamente importantes no 
processo de reabilitação são a adesão, a dose, a 



 

 

  

 
 

tolerância e a aceitabilidade do paciente às técnicas e 
processos de reabilitação pós-AVC. Assim, este 
estudo teve como objetivo comparar a percepção de 
usabilidade de dois sistemas: a terapia do espelho 
convencional (MT) versus terapia de espelho virtual 
imersiva (VR). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo de percepção de usabilidade, 
transversal e observacional. A amostra consistiu em 
45 participantes divididos em 3 grupos: 1) Grupo AVC, 
constituído por 15 indivíduos que cumpriram os 
critérios mínimos de disfunção do MS (avaliado pela 
escala de Fugl-Meyer, pela escala de Franchay e pela 
Self-Stroke Efficacy Questionnaire (SSEQ) – versão 
Brasileira); 2) Grupo Idoso, constituído por 15 
pessoas acima de 60 anos, sem histórico de AVC ou 
condições que afetassem o uso dos MsSs; e 3) Grupo 
Adulto Jovem, constituído por 15 pessoas entre 18 e 
35 anos de idade, sem histórico de AVC ou condições 
que afetassem o uso dos MsSs. Os participantes 
realizaram duas tarefas usando ambos TE e RV em 
uma seqüência semi-aleatória, durante 20 minutos. A 
tarefa de encaixar figuras geométricas em uma caixa 
de blocos foi realizada empregando-se uma caixa de 
6 lados, com orifícios de encaixe de formato 
específico para cada uma das 9 peças a serem 
encaixadas. Cada indivíduo dispunha de 5 minutos 
para realizar a tarefa. A segunda tarefa trata do jogo 
de tabuleiro “Cilada” (Estrela®, Brasil). Um quebra-
cabeça no qual o sujeito tenta encaixar peças, que são 
de diferentes formatos, até completar os espaços 
disponíveis no tabuleiro. Neste estudo, utilizamos o 
quebra-cabeça de número 25, por ser de dificuldade 
intermediária. Cada indivíduo dispunha de 5 minutos 
para realizar a encaixar as 12 peças disponíveis. Cabe 
destacar que, na TE, as atividades deveriam ser 

realizada com a observação do movimento por meio 
do espelho (18 cm x 14 cm). O número de tentativas 
e acertos foram contabilizados para a avaliação do 
desempenho nas tarefas. Ao final das atividades, 
aplicamos instrumentos de usabilidade (SUS e NASA-
TLX) e um questionário a respeito das experiências. A 
frequência de queixas e o desempenho nas tarefas 
também foram avaliados. O estudo foi aprovado pelo 
CEP-PUCRS(2.537.387) 

RESULTADOS 

Quarenta e cinco pessoas foram recrutadas por 
conveniência e nenhuma perda ocorreu durante o 
estudo. O gênero masculino foi predominante no 
grupo AVC, enquanto nos grupos idosos e jovens 
controles, predominou o feminino. Além disso, 
93,33% dos AVC foram isquêmicos e o 
comprometimento do lado esquerdo foi mais 
prevalente (66,66%). O tempo de AVC variou de 4 a 
348 meses e 40% dos participantes tiveram dois ou 
mais AVCs. O escore da escala de Fugl-Meyer foi de 
34,00 ± 19,72 pontos, o que sugere 
comprometimento moderado do membro superior 
pós-AVC. Em relação à escala SUS, ambos os sistemas 
alcançaram valores inferiores ao ponto de corte de 68 
pontos, o que sugere baixa usabilidade. Não foram 
encontradas diferenças entre os sistemas na 
percepção de usabilidade. No entanto, os 
participantes relataram mais dificuldade para realizar 
as tarefas com RV, o que concordou com seu 
desempenho. Os jovens levaram menos tempo para 
concluir as tarefas nos dois sistemas. Notavelmente, 
os grupos de AVC (93,3%) e de idosos (46,7%) 
olharam uma ou mais vezes (trapacearam) do 
feedback do espelho enquanto realizavam as tarefas. 
Todos os grupos referiram enjoo e desconforto visual 
com o uso da RV. 42,2% dos participantes 



 

 

  

 
 

responderam “sim” à pergunta “Você achou as 
tarefas difíceis?”. A taxa de resposta “sim” em 
sobreviventes de AVC foi de 53,3%. Além disso, 46,6% 
responderam que sim para a questão “Você percebeu 
que estava usando realmente o membro superior 
afetado durante as tarefas?”. Curiosamente, a taxa 
de resposta “sim” em sobreviventes de AVC foi de 
apenas 13,3%. A ANOVA de duas vias revelou 
diferenças em relação ao fator grupo na escala SUS 
(F2,44 = 6,25/p = 0,03), independentemente do 
sistema de feedback baseado em espelho (F1,44 = 
1,25/p = 0,26) ou interação entre grupo e sistema 
(F2,44 = 2,39/p = 0,10). O grupo AVC teve escores 
significativamente mais baixos na escala SUS quando 
comparado com o grupo jovem (p = 0,02). Os 
resultados da NASA-TLX revelaram diferenças para o 
tipo de feedback baseado em espelho (F1,44 = 8,59/p 
= 0,04), com uma tendência em relação ao fator 
grupo (F2,44 = 2,85/p = 0,06) e ausência de grupo e 
tipo de interação do sistema espelhado (F2,44 = 
0,93/p = 0,91). Juntos, esses resultados sugerem TE e 
VR têm a mesma percepção de usabilidade, mas VR 
induz uma maior carga de trabalho. Em relação ao 
tempo para completar a tarefa de cubos, observamos 
efeitos para o grupo (F2,44 = 34,12/p = 0,0001), tipo 
de feedback baseado em espelho (F1,44 = 74,72/p = 

0,0001), bem como interação entre grupo e tipo de 
feedback baseado em espelho (F2,44 = 21,55/p = 
0,0001). No entanto, efeito grupo (F2,44 = 37,01/p = 
0,0001), tipo de feedback baseado em espelho (F1,44 
= 12,90/p = 0,0001) e interação entre grupo e o tipo 
de feedback baseado em espelho (F2,44 = 7,40/p = 
0,001) foram encontrados para o número encaixes no 
tabuleiro. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em conclusão, os resultados do estudo sugerem  que 
tanto a terapia do espelho convencional quanto a 
realidade virtual têm níveis semelhantes de 
usabilidade, embora a VR forneça um maior carga de 
trabalho e maior desafio para realizar as tarefas 
espelhadas. Além disso, melhorando a interface do 
óculos de RV e a tecnologia de smartphone em 
relação à reabilitação podem ajudar a alcançar uma 
melhor percepção de usabilidade entre os 
sobreviventes de AVC. Finalmente, incorporando a 
VR com  feedback baseado em espelho  com jogos 
virtuais pode ser uma opção interessante para 
fornecer uma terapia envolvente para recuperação 
do membro superior após acidente vascular cerebral. 

 

Palavras-chave: AVC. Terapia do Espelho. Neurônio. Usabilidade. 
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INTRODUÇÃO 

Em estudo recente com 128 nonagenários e 
centenários gaúchos, 31 (24%) foram classificados em 
risco nutricional (SCHIRMER et al., 2020). Esses 
nonagenários e centenários com risco nutricional 
apresentaram pior desempenho funcional e 
autopercepção de saúde. Poucos são os estudos 
encontrados, tanto na literatura nacional quanto 
internacional, que demonstrem os benefícios de 
intervenções nutricionais em idosos nonagenários e 
centenários (CHAN; SUZUKI; YAMAMOTO, 1997; 
CALLEJON; PATERNEZ, 2008; MALAGUARNERA et al., 
2007). Os nonagenários e centenários apresentam 
frequência elevada de desnutrição com perda da 
força muscular, autonomia e qualidade de vida. 
Assim, a suplementação aminoacídica pode ser 
benéfica para essa população. Entretanto, é 
necessário observar se essa população tem uma boa 
aceitação da suplementação para melhor adesão. 
Dessa forma, o estudo foi objetivo de observar a 

aceitação da suplementação por aminoácidos de 
cadeia ramificada em nonagenários e centenários do 
Estudo Atenção Multiprofissional ao Longevo 
(AMPAL). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um ensaio clínico não-randomizado, 
pareado por conveniência, aberto, longitudinal, 
quantitativo e analítico. A população do estudo foi 
constituída por nonagenários e centenários. A 
amostra foi composta por nonagenários e 
centenários acompanhados pelo Estudo AMPAL do 
Instituto de Geriatria e Gerontologia (IGG) da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUCRS). Os participantes desta pesquisa foram 
divididos em dois grupos: controle (GC) e intervenção 
(GI). Os grupos foram selecionados de tal forma que 
fossem semelhantes quanto ao sexo, idade, estado 
nutricional e desempenho funcional. O GI recebeu 
Extima® por 3 meses e o GC somente as avaliações 
antes e depois do período de acompanhamento. O 



 

 

  

 
 

suplemento foi apresentado em sachês de 20g, com 
baixa quantidade calórica (71kcal), sem adição de 
açúcar, sabor baunilha e composto por aminoácidos 
de cadeia ramificada (leucina, isoleucina e valina), 
colágeno hidrolisado, vitaminas (C, D e E) e magnésio. 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da PUCRS (CAAE: 68143317.8.0000.5336). 
Os participantes receberam uma cópia do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. O estudo teve a 
colaboração financeira da empresa APSEN 
Farmacêutica através do fornecimento de amostras 
do produto utilizado na intervenção (EXTIMA®) e na 
aquisição dos Kits de Laboratório para as análises 
bioquímicas. Os relatos de aceitação do suplemento 
pelo grupo GI foi subjetiva, esses relatos aconteceram 
presencialmente, através de ligações telefônicas, 
contato via WhatsApp® e mensagens de texto dos 
próprios longevos. 

RESULTADOS 

O trabalho iniciou com 18 participantes no grupo 
intervenção (GI) e 17 no grupo controle (GC). No GI 
quatro migraram para o GC (uma mulher e três 
homens) porque desistiram de tomar o suplemento, 
três desistiram do acompanhamento (duas mulheres 
e um homem) e um participante faleceu antes do 
término da pesquisa, restando 10 participantes na 
intervenção. O GC finalizou com 19 participantes 
porque houve dois óbitos e a migração dos quatro 
participantes do GI (17-2+4). A maioria dos longevos 
e seus familiares referiram boa aceitação do produto, 
por ter sabor levemente adocicado. Poucos longevos 
demonstraram não gostar do sabor doce, porém, 
mesmo não apreciando o sabor, utilizaram por ser um 
suplemento para melhorar a sua saúde. Familiares 
também usaram o argumento de ser um 
“medicamento” e isso foi positivo para a aceitação. 

Alguns familiares e longevos relataram melhora do 
apetite, da força muscular (principalmente em 
membros inferiores), do aspecto da pele e a maior 
disposição para realizar suas atividades básicas de 
vida diária (alimentar-se, ir ao banheiro, escolher a 
roupa, arrumar-se e cuidar da higiene pessoal, vestir-
se, tomar banho, andar e transferir (por exemplo, da 
cama para a cadeira de rodas). Alguns relatos 
subjetivos: "A cuidadora notou que a nonagenária 
passou a se levantar sozinha da cama após 1 mês de 
uso do produto. Segundo ela, a mesma não tinha mais 
força nos membros inferiores. Essa informação foi 
reforçada pela filha que não mora com a mãe e 
percebeu melhora quando foi visitá-la."; "outra 
nonagenária que estava acamada na avaliação inicial, 
que não conseguia ficar em pé para aferir o peso. Na 
terceira visita para a entrega do produto, a longeva se 
encontrava sentada em uma poltrona realizando 
palavras cruzadas e tomando suco de laranja, a 
pesquisadora se surpreendeu, pois o semblante da 
mesma estava muito diferente do que o da avaliação 
inicial(...)"; "A esposa de um dos longevos manifestou 
estar muito satisfeita com o suplemento, pois o 
mesmo “tinha aberto o apetite” do seu esposo, 
passando a alimentar-se também à noite."; "A filha e 
a cuidadora de outra nonagenária, relataram que 
perceberam a mesma mais disposta para realizar suas 
atividades básicas de vida diária, assim como, 
caminhar pequenas distâncias.". 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados da presente pesquisa permitem aos 
autores acreditar que a suplementação de 
aminoácidos de cadeia ramificada em nonagenários e 
centenários demonstra efeitos positivos nessa 
população, produzindo melhoras na composição 
corporal e desempenho funcional. A adesão dos 



 

 

  

 
 

longevos quanto à suplementação foi considerada 
bem-sucedida, com uma boa aceitação, visto a faixa 
etária mais avançada e ao caráter inovador da 
pesquisa em sua abordagem domiciliar. Intervenções 
nutricionais com maior tempo de acompanhamento 
e tamanho amostral maior poderão identificar 

benefícios mais robustos da intervenção nutricional 
em nonagenários e centenários e servindo como 
marco referencial do desenvolvimento de tecnologias 
para essa crescente população tão desassistida no 
país. 

Palavras-chave: Idoso de 80 Anos ou mais. Saúde do idoso. Suplementação Nutricional.  
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INTRODUÇÃO 

No idoso, a anemia pode ser uma condição 
subdiagnosticada, pois ainda é muito comum entre os 
profissionais de saúde a percepção de que esta 
representa uma condição inerente ao 
envelhecimento. No entanto, ela vem sendo 
associada com a redução do desempenho das 
atividades da vida cotidiana, podendo aumentar a 
morbidade e mortalidade (MILAGRES et al., 2015).  

A anemia reduz a capacidade de transporte de 
oxigênio do sangue, resultando em alterações 
fisiopatológicas que posteriormente podem levar à 
fadiga, tolerância reduzida ao exercício e restrição da 

atividade física. Como consequência, o idoso reduz 
progressivamente suas atividades rotineiras, levando 
a um nível progressivo de dependência funcional. 
Além disso, a anemia tem sido indicada como uma 
característica comum da síndrome da fragilidade 
(MARALDI et al., 2006). 

A fragilidade é uma síndrome clínica que leva ao 
declínio multissistêmico, diminuição das reservas de 
energia e na capacidade de equilíbrio homeostático 
após um evento desestabilizante, envolve declínios 
em múltiplos domínios fisiológicos estando associada 
à imunosenescência, processos inflamatórios, 
nutrição, comorbidades e aspectos socioeconômicos. 
Além disso, para a definição de fragilidade, são 



 

 

  

 
 

utilizados critérios como a diminuição da força 
muscular, exaustão, redução na velocidade de 
marcha, redução da atividade física e perda de peso 
não intencional (RÖHRIG, 2016). 

Patel et al. (2007) em um estudo longitudinal com 
2.601 idosos, avaliaram se as alterações funcionais 
(caminhada, subir escadas e atividades de vida diária) 
variavam na presença de anemia, e observaram um 
pior desempenho funcional na presença de anemia.  

Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar a 
relação da anemia com a funcionalidade e fragilidade 
em idosos hospitalizados. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo de delineamento transversal, com cálculo de 
amostra de 272 idosos, realizado em um Hospital de 
alta complexidade localizado na cidade de Passo 
Fundo, no norte do Estado do Rio Grande do Sul, 
Brasil.  

A anemia foi investigada através da hemoglobina. As 
variáveis sociodemográficas (gênero, faixa etária, cor 
da pele, estado civil e escolaridade) e clínicas 
(número de comorbidades e tempo de internação 
hospitalar) foram coletadas do prontuário. E à beira 
do leito foi avaliado as condições de saúde 
(funcionalidade e fragilidade), através da Medida de 
Independência Funcional (MIF) e Edmonton Frail 
Scale. As variáveis foram descritas em frequências 
absoluta e relativa. Na análise bivariada utilizou-se o 
Teste Qui-quadrado. O estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética da Universidade de Passo Fundo (RS) 
sob parecer nº: 3.281.211.  

RESULTADOS 

Participaram do estudo 272 idosos, com média de 
idade de 73,19 anos (±8,53). Os homens 
apresentaram média de idade de 71,89 anos (±8,12) 
e as mulheres de 75,01 anos (±8,78). A maioria eram 
do gênero masculino (58,5%); estavam na faixa etária 
de 60 a 69 anos (40,1%); referiam ser brancos 
(86,0%); possuíam companheiro (59,9%) e 
escolaridade que predominou entre 1 a 4 anos 
(50,4%). Na análise bivariada de associação entre 
anemia e as características sociodemográficas, 
clínicas e condições de saúde, a anemia mostrou-se 
estatisticamente significativa entre os longevos 
(91,5%), sem companheiro (75,2%), com baixa 
escolaridade (79,6%), com presença de 4 ou mais 
comorbidades (85,7%) e com o tempo de internação 
superior ou igual a 21 dias (83,3%). A anemia também 
foi estatisticamente significativa com a 
funcionalidade e fragilidade. Quanto a 
funcionalidade, verificou-se que os idosos com 
dependência em até 50% das tarefas eram 100% 
anêmicos e aqueles  com dependência em até 25% 
das tarefas eram 95,7% anêmicos. Em relação a 
fragilidade, a prevalência de anemia foi de 100% 
naqueles com fragilidade severa, 94,4% naqueles 
com fragilidade moderada, 94,1% naqueles com 
fragilidade leve e 70,7% naqueles aparentemente 
vulneráveis. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos achados, podemos afirmar que as 
principais variáveis associadas à anemia foram faixa 
etária, estado civil, escolaridade, número de 
comorbidades, tempo de internação, funcionalidade 
e fragilidade. 

A compreensão dos fatores associados à anemia é 
necessária, sendo fundamental que os profissionais 



 

 

  

 
 

de saúde investiguem mais a história clínica do idoso 
anêmico em busca de sua causa básica. Acredita-se 
que a efetiva estruturação de programas que visem a 
promoção de saúde para idosos é condição 
potencialmente positiva para evitar ou mesmo adiar 

o aparecimento da anemia e de doenças ligadas ao 
envelhecimento. 

 

Palavras-chave: Saúde do Idoso. Anemia. Fatores de Risco.      .      . 
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INTRODUÇÃO 

A desnutrição em pacientes hospitalizados é um 
problema de saúde pública que tem sido descrito há 
muito tempo, e seu impacto no curso das doenças é 
considerado um problema clínico significativo 
(SOUZA; NAKASATO, 2011). Pourhassan e Wirth 
(2018) verificaram prevalência de risco de 
desnutrição e desnutrição de 48,6% e 48,9%, 
respectivamente. Desta forma, torna-se fundamental 
o monitoramento do estado nutricional dos idosos 
hospitalizados. 

Além da avaliação do estado nutricional, destaca-se a 
importância do acompanhamento dos exames 

laboratoriais, pois os idosos hospitalizados são mais 
frequentemente afetados pela anemia (40%) 
(STAUDER; VALENT; THEURL, 2018). Nos idosos a 
anemia é frequentemente associada a desfechos 
clínicos negativos, como comprometimento 
funcional, quedas, múltiplas comorbidades, maior 
tempo de internação e mortalidade (MOORE et al., 
2014). 

Partindo do pressuposto de que a desnutrição é um 
fator que pode estar associado à anemia, observa-se 
a necessidade de avaliar o estado nutricional dos 
indivíduos idosos. Desta forma, o presente estudo 



 

 

  

 
 

teve como objetivo explorar a relação entre anemia e 
estado nutricional em idosos hospitalizados. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo de delineamento transversal, realizado em um 
Hospital de alta complexidade localizado na cidade de 
Passo Fundo, no norte do Estado do Rio Grande do 
Sul, Brasil. Para o cálculo de amostra levou-se em 
consideração um intervalo de confiança de 95%, 
poder estatístico de 80%, razão não exposto:exposto 
de 1:3, prevalência de anemia de 40% (GASKELL et al., 
2008), razão de prevalência de 2, totalizando 248 
indivíduos. Acrescentou-se mais 10% para possíveis 
perdas e recusas (N=272). A anemia foi investigada 
através da hemoglobina. As variáveis 
sociodemográficas (gênero, faixa etária, cor da pele, 
estado civil e escolaridade) foram coletadas do 
prontuário. E à beira do leito foi avaliado o estado 
nutricional (Mini Avaliação Nutricional – MAN, Índice 
de Massa Corporal - IMC e circunferência da 
panturrilha). As variáveis foram descritas em 
frequências absoluta e relativa. Na análise bivariada 
utilizou-se o Teste Qui-quadrado. O estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade de 
Passo Fundo (RS) sob parecer nº: 3.281.211.  

RESULTADOS 

Participaram do estudo 272 idosos, com média de 
idade de 73,19 anos (±8,53). Os homens 
apresentaram média de idade de 71,89 anos (±8,12) 
e as mulheres de 75,01 anos (±8,78). A maioria eram 

do gênero masculino (58,5%); estavam na faixa etária 
de 60 a 69 anos (40,1%); referiam ser brancos 
(86,0%); possuíam companheiro (59,9%) e 
escolaridade que predominou entre 1 a 4 anos 
(50,4%). A prevalência de anemia da amostra foi de 
65,1%. Verificou-se associação da anemia com a faixa 
etária (prevalência de 91,5% naqueles com 80 anos 
ou mais), com desnutrição pela MAN (99,1%), com 
magreza pelo IMC (78,9%) e com massa muscular 
diminuída pela circunferência da panturrilha (80,6%). 
Através a MAN observou-se que o níveis de 
hemoglobina diminuíram conforme a piora do estado 
nutricional. Desta forma, aqueles com estado 
nutricional normal apresentavam média de 13,5g/dl 
de hemoglobina, os em risco de desnutrição média de 
11,5g/dl e os desnutridos média de 9,7g/dl. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos achados, verificou-se que a anemia foi 
associada com o estado nutricional pelos 
instrumentos avaliados, sendo que os níveis de 
hemoglobina diminuíram conforme a piora do estado 
nutricional. 

Estes resultados devem impulsionar futuros ensaios 
intervencionistas de correção da anemia em idosos. 
Além disso, sugere-se outros estudos longitudinais 
que avaliem a associação da anemia com outras 
condições de saúde em idosos e possibilitem a 
diminuição da ocorrência de desfechos adversos 
nesta população. 
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INTRODUÇÃO 

Podes-se dizer que o envelhecimento é um processo 
natural, no qual ocorre a diminuição orgânica e 
funcional, não resultante de doença, sendo um 
processo inevitável que ocorre com o passar do 
tempo. Porém, o envelhecimento saudável é o 
processo de desenvolvimento e manutenção da 
capacidade funcional que permite o bem-estar na 
idade avançada (OMS, 2015). 

 Tendo em vista que a estimativa populacional 
de idosos deve triplicar no ano de 2060, 
representando um elevado número de idosos no país, 
percebe-se a necessidade de uma melhora na 
qualidade de vida destes e, na inovação dos métodos 
de diagnósticos e de tratamento, utilizando terapias 
alternativas, como a ozônioterapia, como forma de 
melhoria nas condições de saúde, permitindo o 
prolongamento da vida e em melhores 
circunstâncias. O estudo tem como objetivo conhecer 
a utilização da ozônioterapia no idoso na manutenção 
da qualidade de vida destes, com a pretensão de 
obter subsídios para a prática de terapias aos idosos 

em um momento tão especial da vida em que todos 
merecem serem confortados. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura com 
abordagem qualitativa de caráter exploratório com 
periódicos indexados nas bases de dados da SCIELO, 
BVS e manuais do Ministério da Saúde. Foram 
utilizados como descritores: ozônioterpia, idoso, 
qualidade de vida.  Como critério de inclusão foi 
utilizado artigos que contemplem o assunto de 
pesquisa, no período de 2005 a 2020, nos idiomas 
português e inglês. 

RESULTADOS 

Segundo a OMS (2015), o processo de 
envelhecimento saudável, também conhecido como 
envelhecimento bem-sucedido, envolve a redução 
dos impactos inoportunos do envelhecimento, 
mantendo uma boa saúde física e mental. 

Com o aumento da expectativa de vida e o frenético 
processo de envelhecimento, a população deverá 
ficar atenta quanto as enfermidades e limitações que 



 

 

  

 
 

os idosos irão apresentar a partir de doenças 
crônicas-degenerativas, levando a uma consequente 
incapacidade funcional e diminuição da qualidade de 
vida. (AMARAL et al., 2013).  

 Muitos comparam a ozônioterapia com a 
câmara hiperbárica de oxigênio (OHB) porém, o 
tratamento com a administração de 10ml do gás 
ozônio intra-articular é mais prático, eficiente e com 
menor custo. O tratamento com ozônio consiste em 
uma combinação de 95% de oxigênio e até 5% do gás 
ozônio.  

 Durante o processo de tratamento de 
ozônioterapia, o gás estimula uma sucessão de 
recursos que facilita e normaliza a oferta de oxigênio 
no organismo, atuando na reparação de danos ou 
doenças ligadas á isquemia, infecções, retardo no 
processo de cicatrização e estresse oxidativo, 
doenças que geralmente estão presentes na vida de 
indivíduos idosos (BOCCI, 2005). 

 Ainda não se conhece totalmente o 
mecanismo de ação do ozônio, mas existe possíveis 
teorias de que ele atua sobre os microrganismos, 
inativando-os. Já nas bactérias, o ozônio é capaz de 
quebrar a integridade do envelope celular, já que o 
gás é capaz de oxidar os fosfolipídios e proteínas 
presentes. Nos fungos, ele impede o crescimento 
celular e nos vírus o gás é capaz de afetar o capsídeo 
viral, impedindo o ciclo reprodutivo (ANZOLIN, 2018).  

 Como toda forma de tratamento, a terapia 
com gás ozônio também possui suas vantagens e 
desvantagens. Como lado positivo, a ozônioterapia 
previne o estresse oxidativo, fazendo com que os 
níveis de peróxido orgânico se normalizem e, levando 
a ativação do superóxido dismutase. As desvantagens 
envolvem á possível oxidação em excesso, além da 

geração de radicais livres e a peroxidação de lipídios, 
que pode levar a lesão ou morte celular. Se for 
administrado de forma incorreta, como por via 
intravenosa, pode causar embolia, sensação de 
queimadura nos olhos, problemas cardíacos, 
problemas nas vias respiratórias, dificuldade na 
respiração e sintomas como rinite, vômito e náusea 
(ANZOLIN, 2018). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualmente no Brasil, a prática de tratamento com 
ozônio é conhecida como uma prática integrativa e 
complementar disponível no Sistema Único de Saúde 
(SUS). Estima-se que anualmente cerca de 5 milhões 
de pessoas são beneficiadas pela terapêutica em 
questão (VALADARES, 2018). 

Ao final do estudo conclui-se que mesmo o ozônio 
sendo um recurso terapêutico inovador e pouco 
conhecido, oferece muitas vantagens durante sua 
utilização, como a atenuação da dor, melhora da 
qualidade de vida e das incapacidades em pacientes 
geriátricos. Pelo seu baixo custo e eficácia, esta 
modalidade de tratamento deveria ser mais utilizada 
pelos profissionais da saúde.  

Constata-se também a necessidade de mais estudos 
referentes a terapia, visto que seu mecanismo de 
ação ainda não é conhecido totalmente e o material 
disponível ainda se encontra escasso. Pode-se dizer 
que é preciso que os profissionais da área da saúde 
busquem cada vez mais subsídios e alternativas para 
ter condições de ofertar um atendimento focado nas 
necessidades do público idoso, melhorando a 
qualidade de vida daqueles que muito fizeram nesta 
vida e precisam do cuidado na integralidade. 
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INTRODUÇÃO 

A preocupação com a saúde mental da população 
intensifica-se durante uma grave crise social. A 
pandemia da COVID-19 pode ser descrita como uma 
dessas  crises,  sendo um  dos  maiores  problemas de  
saúde  pública das  últimas décadas,  tendo atingido  
praticamente  todo  o  planeta. Um evento como esse 
ocasiona perturbações  psicológicas  e sociais  que  
afetam  a capacidade  de enfrentamento  de  toda  a  
sociedade,  em  variados níveis  de  intensidade 
(WHO, 2020). O confinamento social implica em 
níveis elevados de estresse e pode comprometer a 
saúde mental das pessoas, e isso, relacionado à 
distúrbios do sono, ansiedade, medo, irritabilidade, 
mudanças no apetite, consumo de álcool e outras 
drogas pode impactar a saúde mental, 
principalmente em indivíduos mais vulneráveis 
(BROOKS et al., 2020; MORAES, 2020). 
Recentemente, diferentes organizações nacionais e 
internacionais se manifestaram quanto à importância 
dos cuidados em saúde mental na pandemia da 
COVID-19 (WHO, 2020). Enquanto um trauma 
coletivo, uma crise epidemiológica e psicológica 

(AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, 2020) - 
tanto no presente quanto no futuro previsível, que 
pode afetar a saúde mental e o envelhecimento, esta 
pesquisa teve como objetivo analisar as publicações 
existentes sobre o impacto da pandemia do Covid-19 
na saúde mental da população. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta revisão sistemática segue as recomendações 
propostas pelo Método Prefered Reporting Items for 
Systematica Reviewand Metanalyses PRISMA 
(MOHER et al., 2009). No que tange aos critérios de 
elegibilidade, foram incluídos artigos que envolvem a 
temática proposta por este estudo. Foi realizada, no 
período de 02 de agosto a 06 de setembro de 2020, 
uma busca para analisar a produção científica na área 
da psicologia, na qual foram incluídos artigos 
nacionais e internacionais, publicados em português 
e inglês. A busca envolveu as bases de dados Pepsic, 
Scielo e PsycInfo-APA (Amerian Psychological 
Association). Como descritores foram utilizados 
“pandemia” e “saúde mental” em português, e 
“pandemic” AND “mental health”, em inglês. 
Excluíram-se publicações duplicadas e que não 



 

 

  

 
 

versavam sobre o tema proposto, livros, revisões 
literárias e teses. No Pepsic foram encontrados 8 
artigos, sendo descartados 03 por fuga do tema e 3 
revisão de literatura, restando 02 artigos. Na base 
Scielo foram encontrados 40 publicações, sendo 
excluídos 10 revisão de literatura, 03 por duplicação 
e 22 fora do tema, restando 05 publicações. Na APA 
foram encontrados 86 estudos, sendo excluídos 25 
por não se encaixarem no tema estudado e 4 revisão 
de literatura, restando 57 artigos.  

RESULTADOS 

Os resultados totalizaram 64 artigos que 
demostraram que os efeitos da pandemia do Covid-
19 na saúde mental da população são variados. Os 
estudos brasileiros (n=7) e internacionais (n=57) 
evidenciaram aumento do sofrimento psicológico, 
pânico, solidão, estresse, ansiedade e depressão 
entre os adultos (n=19) e adolescente (n=1). Outros 
estudos consideraram a importância dos recursos 
digitais no tratamento dos sintomas traumáticos e 
dos atendimentos online durante a pandemia, 
predominantemente com adultos (n=10). Também, 
abordaram a falta de infraestrutura social e de 
políticas públicas de saúde, com adultos (n=8), e com 
pessoas idosas (n=2). Estudos trouxeram a pandemia 
como desencadeadora de transtorno de estresse pós-
traumático, transtornos por uso de substâncias e 
aumento da violência em adultos (n=6); enfatizaram 
a relevância da capacidade de resiliência no contexto 

pandêmico com adulto (n=4). Estudos com crianças 
discutiram os efeitos do fechamento de escolas e de 
instituições educacionais (n=3). Ainda, outros 
avaliaram o impacto de estressores relacionados ao 
trabalho e a perda de emprego (n=6) e alertaram 
sobre aumento do risco de suicídio em adultos (n=3). 
Por fim,  a influência da falta de atividade física em 
adultos em tempos de pandemia, foi destacada (n=1) 
bem como os efeitos da falta de qualidade do sono 
em meio à pandemia (n=1).  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do alcance do objetivo proposto, pode-se 
constatar que a pandemia do covid-19 pode impactar 
a saúde mental da população de diferentes formas, 
trazendo sofrimento psíquico, sintomas de estresse, 
ansiedade, depressão, transtorno pós-traumático, e 
ainda levar ao suicídio, o que é bastante preocupante 
frente o contexto pandêmico existente. Essa revisão 
mostrou-se relevante ao trazer informações sobre a 
influência da pandemia do covid-19 na saúde mental 
da população, uma vez que pode ter efeitos no 
processo de envelhecimento. Nesse sentido, 
enquanto um evento traumático, tendo em vista o 
distanciamento e o isolamento social, enfatiza-se a 
importância de outros estudos, na tentativa de 
reduzir e amenizar esse impacto, por meio de 
medidas de intervenções efetivas e específicas frente 
a esse problema de saúde pública. 
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INTRODUÇÃO 

Os efeitos da música no ser humano são conhecidos 
há milhares de anos. Na saúde nos idosos, a música 
exerce influência em diferentes variáveis, tanto em 
estados físicos quanto psíquicos, melhora a 
socialização, o bem-estar e a qualidade de vida 
(AREIAS, 2016). Considerando o isolamento social 
imposto pela pandemia de Covid-19, enquanto um 
evento traumático que pode afetar o 
envelhecimento, buscar ferramentas que contribuam 
para o bem-estar dos idosos constitui tarefa ímpar 
para intervenções e na manutenção da saúde mental 
dessa população. A exemplo de ações em outros 
países, como a Itália, a música, ainda que tocada das 
varandas dos prédios pode oferecer um alento para 
as populações mais vulneráveis. Conhecer as práticas 
psicoterápicas em que a música é aplicada como 
ferramenta de inclusão e intervenção em prol da 
saúde mental pode auxiliar de forma interdisciplinar 
os profissionais que atuam com a população idosa. 
Partindo desses pressupostos, esta pesquisa teve 
como objetivo analisar as publicações entre 2010 e 

2020 sobre os benefícios do uso da música para a 
saúde mental de pessoas idosas. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo de revisão sistemática segue as 
recomendações propostas pelo Método Prefered 
Reporting Items for Systematica Reviewand 
Metanalyses PRISMA (MOHER et al., 2009). No que 
tange aos critérios de elegibilidade, foram incluídos 
artigos que envolvem a temática proposta por este 
estudo. Foi realizada uma busca para analisar a 
produção científica na área da psicologia, entre os 
anos de 2010 e 2020, na qual foram incluídos artigos 
nacionais e internacionais, publicados em português 
e inglês. A busca envolveu as bases de dados Scielo, 
Pepsic, Biblioteca Virtual em Saúde, Lilacs, PsycInfo -
APA e Pubmed. Como descritores foram utilizados 
“música”, “saúde mental” e “idosos”, em português, 
e “music”, “mental health” AND “elderly”, em inglês. 
Excluíram-se publicações duplicadas, fora do tema, 
livros, revisões literárias e teses. Na base Scielo foram 
encontrados 7 publicações, sendo excluídos 5 por 
fuga do tema, restando 2 publicações. No Pepsic 



 

 

  

 
 

foram encontrados 4 artigos, sendo descartados 3 
por fuga do tema, restando 1 artigo. Na Biblioteca 
Virtual em Saúde – Psicologia Brasil (BVS-Psi Brasil) - 
foram identificados 12 estudos, sendo excluídos 3 por 
duplicação e 7 fora do tema, totalizando 2 artigos. No 
Lilacs foram encontrados 25 artigos, sendo que 15 
foram excluídos, 3 por duplicação, 1 tese e 11 por 
fuga do tema, restando 10 artigos. Na Pubmed foram 
encontrados 75 estudos, sendo descartados 9 revisão 
de literatura, 1 por duplicação e 51 fora do tema, 
totalizando 14 artigos. Na APA foram encontrados 84 
estudos, sendo excluídos 64 fora do tema e 3 revisão 
de literatura, restando 17 artigos. 

RESULTADOS 

Os resultados totalizaram 46 artigos que 
demostraram que a música é um importante recurso 
para contribuir na saúde dos idosos. Os estudos 
nacionais (n=18) e internacionais (n=28) apontaram o 
uso da música na promoção do bem-estar e qualidade 
de vida, através de atividades artísticas, físicas e 
educativas (n=14). Outros utilizaram a música na 
prevenção e tratamento de doenças como Parkinson, 
Alzheimer e demência (n=11). Além disso, estudos 
indicaram o uso da música na diminuição dos 
sintomas de depressão e ansiedade (n=4), e como 
suporte no enfrentamento do trauma (n=1). 
Também, estudos relacionaram a música com a 

cognição e a memória, sendo um potencial fator de 
proteção para o declínio cognitivo, enquanto recurso 
terapêutico (n=8). Ainda, enfatizaram o uso da 
música no desenvolvimento da comunicação, 
interação social e autoestima do idoso (n=5). Por fim, 
trouxeram a música na percepção dos idosos como 
uma prática de lazer, sendo a escuta musical uma das 
suas atividades de vida (n=3). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do alcance do objetivo proposto, pode-se 
constatar que são diferentes os benefícios da música 
para os idosos, dentre eles, melhora na qualidade de 
vida, comunicação e interação social, cognição e 
memória, na prevenção e tratamento de doenças. 
Enquanto um recurso de fácil acesso, a música torna-
se relevante em tempos de pandemia, já que é capaz 
de funcionar como um suporte no enfrentamento do 
trauma, diminuir os sintomas de depressão e 
ansiedade, o que pode promover o bem estar do 
idoso. Ainda, possibilitar um envelhecimento mais 
saudável, por exemplo, o que é pertinente tendo em 
vista o contexto de isolamento e distanciamento 
social imposto pela Covid-19. Sem dúvida, a situação 
imposta pelo novo coronavírus impacta e afeta a vida 
do idoso, por isso a importância de outros estudos, 
que busquem aprofundar o assunto. 
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INTRODUÇÃO 

A música tem diferentes significados e sentidos e 
pode proporcionar variadas reações e sensações às 
pessoas. Como parte do cotidiano do homem, 
expressa formas de comunicação, sentimentos, 
ideias, dependendo de quem a escuta e do contexto 
em que se está inserido. No cuidado a pacientes com 
doenças crônicas e em fases terminais, por exemplo, 
a música pode auxiliar na assistência paliativa 
trazendo conforto psíquico. Enquanto forma de 
expressão, a música pode servir para o 
enfrentamento de  situações ao longo da vida, como 
ansiedade, depressão, insônia, recuperação de 
doentes, dificuldades de aprendizagem, controle da 
pressão arterial e frequência cardíaca, o que pode 
influenciar o processo de envelhecimento (AREIAS, 
2016; PANACIONI e ZANINI, 2012). Estudos 
internacionais relatam o uso da música na 
recuperação das pessoas atingidas pela guerra, o que 
influenciou a percepção da sociedade diante dos seus 
benefícios. Ainda no pós guerra, a música foi utilizada 
de forma terapêutica, muitos músicos a tocavam em 
ambientes hospitalares para minimizar as dores e 
angústias dos soldados feridos (OLIVEIRA et al., 

2012). Considerando o potencial de auxílio da música 
para aliviar o sofrimento humano, a situação 
pandêmica atual de Covid-19 que ameaça a saúde 
física e mental da humanidade, este estudo teve 
como objetivo investigar o uso da música como 
recurso de intervenção para promoção e manutenção 
da saúde mental da população, diante da pandemia 
do covid-19. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo de revisão sistemática segue as 
recomendações propostas pelo Método Prefered 
Reporting Items for Systematica Reviewand 
Metanalyses PRISMA (MOHER, 2009). No que tange 
aos critérios de elegibilidade, foram incluídos artigos 
que envolvem a temática proposta por este estudo. 
Foi realizada uma busca para analisar a produção 
científica na área da psicologia, entre os anos de 2019 
e 2020, na qual foram incluídos artigos nacionais e 
internacionais, publicados em português e inglês. A 
busca envolveu as bases de dados Scielo, Pepsic, 
PsycInfo-APA (Amerian Psychological Association) e 
Scopus (Elselver). A escolha dessas bases de dados 
deveu-se a sua pertinência e abrangência no que diz 
respeito ao tema de investigação proposto. Como 



 

 

  

 
 

descritores foram utilizados “música” e “saúde 
mental” em português, e “music” AND “mental 
health” em inglês. Excluíram-se publicações 
duplicadas, fora do tema, revisões literárias, 
dissertações e teses. Na base Scielo foram 
encontrados 2 estudos, sendo 1 fora do tema, 
restando 1 artigo. Na Pepsic foram identificados 80 
estudos, sendo excluídos 67 por fuga do tema, 3 
duplicações, 6 revisão de literatura, restando 4 
artigos. Na APA foram encontrados 68 artigos, sendo 
excluídos 44 por fuga do tema, 2 dissertações, 1 tese, 
7 revisão de literatura, restando 14 artigos. Na Scopus 
foram encontrados 96 estudos, sendo excluídos 79 
por fuga do tema, 2 duplicações e 5 revisão de 
literatura, restando 11 artigos. Sendo assim, 30 
artigos foram considerados. 

RESULTADOS 

A música é um importante recurso para intervenção 
e auxilio na saúde mental. Os achados nacionais (n=9) 
e internacionais (n=21) trouxeram a influência da 
música na redução de estresse, ansiedade, 
sofrimento psíquico, diminuição da dor e depressão 
(n=11), com adolescente (n=3), com adulto (n=7) e 
com idoso (n=1). Outros estudos apontaram o 
impacto positivo da música na promoção do bem 
estar e na melhora da qualidade de vida (n=8), de 
criança (n=1), de adolescente (n=2), de adulto (n=3) e 
de idoso (n=2). Enfatizaram a relação da música com 

as emoções, sentimentos, afeto e melhora do humor 
em adultos (n=4), no tratamento de dependentes 
químicos e na melhora de empatia (n=2). Também, 
estudos relacionaram o uso da música na melhora da 
memória e cognição em idosos (n=2). Ainda, no 
desenvolvimento da autoconsciência em estudantes, 
auxiliando na construção das suas identidades (n=2). 
Por fim, a música como um instrumento mediador no 
desenvolvimento da imaginação e pensamento, na 
ampliação dos conceitos sobre si e sobre o mundo 
(n=1). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do alcance do objetivo proposto, pode-se 
constatar que a música pode servir como estratégia 
de intervenção na promoção da saúde mental em 
tempos de pandemia, já que auxilia na redução do 
sofrimento psíquico, na diminuição dos sintomas de 
estresse, ansiedade e depressão, o que é pertinente 
tendo em vista o contexto de isolamento e 
distanciamento social imposto pela Covid-19. Essa 
revisão mostrou-se relevante ao trazer informações 
sobre as diferentes possibilidades de uso da música 
enquanto um recurso terapêutico, sendo que pode 
auxiliar no processo de envelhecimento. Nesse 
sentido, enquanto um evento traumático, a situação 
imposta pelo novo coronavírus impacta a vida da 
população, por isso a importância de outros estudos, 
que busquem aprofundar o assunto. 
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INTRODUÇÃO 

Na última década, o uso de tecnologias de operação 
remota para avaliações e intervenções em 
reabilitação cresceu exponencialmente, 
possibilitando o desenvolvimento da reabilitação à 
distância. Dessa forma, Galea (2019) define a 
telerreabilitação como uma forma de tratamento na 
qual os serviços de reabilitação convencionais são 
substituídos por encontros virtuais com troca 
síncrona de informações entre terapeutas e pacientes 
em tempo real, e é considerada tão eficaz quanto a 
terapia convencional. Os serviços prestados nesse 
contexto são amplos e podem incluir avaliação, 
monitoramento, prevenção, intervenção, supervisão, 
educação e consultorias em saúde. As estruturas para 
a realização da telerreabilitação são diversas, uma vez 
que a troca de dados entre pacientes e terapeutas 
pode ocorrer através de ligações telefônicas, 
mensagens de texto via chats e e-mails ou sistemas 
multimodais, como videoconferências e plataformas 
interativas baseadas na web. Essa ferramenta tem 

demonstrado fortalecer a conexão paciente-
terapeuta ao aumentar o conhecimento dos 
pacientes e seus fatores contextuais, proporcionar a 
troca de informações e facilitar a educação, e 
estabelecer a definição de metas terapêuticas 
compartilhadas, bem como o planejamento de ações 
(GALEA, 2019). A telerreabilitação é especialmente 
útil no contexto da população idosa, visto que a 
prevalência de comorbidades, deficiências diversas e 
fragilidade nesses indivíduos é significativa.  Além 
disso, as distâncias entre suas residências e os centros 
de reabilitação podem tornar o acesso ao tratamento 
problemático para pacientes idosos com dificuldades 
na mobilidade (GANDOLFI et al., 2017). Frente ao 
exposto, o presente estudo objetivou verificar as 
aplicações e efeitos da telerreabilitação em idosos 
com condições de saúde preexistentes. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, uma 
vez que esse método permite a obtenção de dados de 
diversas fontes e garante uma compreensão holística 



 

 

  

 
 

a respeito do objeto de pesquisa. A pesquisa 
bibliográfica foi realizada entre o mês de julho e 
agosto de 2020, nas seguintes bases de dados: 
PubMed, Science Direct e Scopus. Nessas bases, 
foram realizadas várias combinações das palavras-
chave “telerehabilitation”, “telehealth”, “elderly” e 
“older adults”, no idioma inglês, com o auxílio dos 
operadores booleanos AND e OR. Adotaram-se como 
critérios de inclusão pesquisas realizadas com 
indivíduos com 60 anos ou mais, independentemente 
do sexo e status socioeconômico; que abordaram 
como objeto de estudo a utilização da 
telerreabilitação em idosos; disponíveis para leitura 
na íntegra; publicadas entre 2015 e 2020. Os critérios 
de exclusão foram estudos cuja amostra não foi 
composta exclusivamente por idosos; que 
descreveram apenas o desenvolvimento de sistemas 
de informação voltados para a telerreabilitação; e 
que não estavam disponíveis para leitura na íntegra. 
Na etapa de seleção dos estudos, inicialmente os 
artigos cujos títulos se apresentaram em duplicata 
foram retirados, após isso foram avaliados os títulos 
e resumos e, subsequentemente, as publicações que 
contemplaram os critérios de inclusão foram lidas na 
íntegra. A análise foi conduzida durante todo o 
processo por dois revisores independentes e, em caso 
de discordância, um terceiro revisor foi consultado e 
houve uma concordância entre eles. 

RESULTADOS 

Após o cumprimento de todas as etapas, foram 
considerados para base teórica dessa revisão sete 
estudos, a partir dos quais foi realizado um 
fichamento das informações considerando autores e 
ano, local de realização da pesquisa, tipo de estudo, 
característica da amostra, reabilitação utilizada, 
principais resultados e conclusões. Os estudos 

incluídos foram realizados na Itália, Estados Unidos, 
Coreia do Sul e Canadá, e possuíam, sobretudo, 
delineamento do tipo ensaio clínico randomizado. Ao 
todo foram avaliados 564 idosos, com média de idade 
que variou de 65 a 82 anos. A telerreabilitação foi 
viabilizada por ligações telefônicas, vídeo 
conferências e jogos interativos por meio do 
Nintendo Wii, e o tempo de acompanhamento do 
tratamento variou de 1 a 3 meses. A maioria dos 
estudos avaliados relatou que as intervenções 
realizadas a distância são eficazes e podem ser 
utilizadas em idosos com diversas condições, como 
usuários de cadeiras de rodas, pessoas com 
amputação em membros inferiores, doença 
pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca, 
sarcopenia, alto risco de quedas e doença de 
Parkinson. Os pacientes que apresentavam doença 
de Parkinson, avaliados em dois estudos, 
apresentaram melhora no equilíbrio e redução da 
gravidade dos sintomas a partir da telerreabilitação, 
com exercícios supervisionados realizados duas ou 
três vezes por semana. Todavia, a melhoria da 
marcha e a redução de quedas não foram 
estatisticamente significativos nesses grupos 
(GANDOLFI et al.; SEIDLER et al., 2017).  Além disso, a 
reabilitação realizada à distância, após duas sessões 
de instruções presenciais, foi eficaz em usuários de 
cadeira de rodas. Os indivíduos apresentaram boa 
adesão ao programa e melhorias da habilidade de 
locomoção, como segurança e mobilidade. Em 
pacientes idosos com membros inferiores 
amputados, a telerreabilitação realizada 
semanalmente por fisioterapeutas proporcionou a 
realização de atividades físicas em indivíduos que 
apresentavam alto grau de inatividade, sendo 
benéfica principalmente para moradores de áreas 



 

 

  

 
 

rurais que não tinham fácil acesso a serviços de 
saúde. Houve melhoria significativa na massa 
muscular dos membros inferiores, massa muscular 
total e melhoria nas atividades de vida diária, como 
sentar e levantar, em pacientes idosos com 
sarcopenia que realizaram exercícios em casa por 
aplicativo de videochamada, sendo supervisionados 
por profissionais responsáveis (HONG et al., 2017). 
Em pacientes idosos com doenças crônicas e alto grau 
de risco de quedas, a telerreabilitação realizada com 
exercícios orientados por fisioterapeuta e 
telefonemas semanais com profissional da 
enfermagem reduziu significativamente o risco de 
quedas. Os idosos que foram acompanhados com a 
telerreabilitação apresentaram tempo médio para a 
primeira queda significativamente menor. Ademais, 
menos pacientes experimentaram mais de 2 quedas 
quando comparado aos pacientes que receberam 
atendimento convencional (BERNOCCHI et al., 2019). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados deste estudo indicam que a 
telerreabiltação é uma opção alternativa de 
tratamento para indivíduos idosos com diversas 
condições, pois apresenta resultados positivos e 
promissores, sobretudo para idosos com dificuldade 
de acesso a serviços de saúde, como moradores da 
zona rural. Muitas intervenções à distância foram 
similares às realizadas de forma presencial, o que 
evidencia a eficácia desse método de tratamento. No 
entanto, a maioria dos estudos apresentou um tempo 
de acompanhamento relativamente curto. Nesse 
sentido, são necessários mais estudos que avaliem 
esses resultados a longo prazo, bem como analisem 
idosos que apresentam outras condições de saúde, a 
fim de garantir mais segurança às intervenções e 
evidência científica sobre a temática nessa 
população. 
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INTRODUÇÃO 

O Camu-camu (Myrciaria dúbia) é um fruto do 
camucamuzeiro, planta nativa da Amazônia, que 
contém alto teor de vitamina C e possui grande 
relevância econômica para esta região. Estima-se que 
a quantidade de vitamina C que o Camu-camu possui 
seja 20 vezes maior que a encontrada na acerola e 
100 vezes maior que a do limão. Estudos com 
modelos de cultura celular, animais e humanos 
demonstram efeitos antimicrobianos, anti-
inflamatórios, fotoprotetor e antioxidantes, os quais 
estão associados às moléculas bioativas que 
compõem o Camu-camu e podem auxiliar no 
processo de cicatrização de lesões de pele. As lesões 
de pele podem ser causadas por agentes mecânicos, 
térmicos, químicos e/ou bacterianos, e representam 
um grave problema de saúde pública, acometendo 
principalmente os pacientes idosos. Essa parcela da 
população se encontra vulnerável a sofrer lesões de 
pele, pois muitos idosos encontram-se acamados e, 

com o decorrer da idade, a pele naturalmente diminui 
a eficácia dos mecanismos de cicatrização. Inúmeros 
estudos já foram publicados avaliando lesões de pele 
em idosos, verificando-se uma prevalência de 11,8% 
entre os avaliados. Outro estudo, ainda, denota 
prevalência de 10,3% de Úlcera por contato (UC), 
sendo predominante na região lombar. Essas revisões 
de bibliografia corroboram a elevada presença de 
lesões de pele em pessoas idosas. Considerando que 
a eficácia do processo de cicatrização pode ser 
aprimorada através do desenvolvimento de produtos 
que tenham origem em plantas, tal fato torna-se 
relevante quando levamos em consideração que o 
Brasil é um país rico em biodiversidade, sendo a 
região Amazônica o grande celeiro desta diversidade. 
Por isso, o objetivo deste estudo é avaliar os efeitos 
do Camu-camu na cicatrização e na proliferação 
celular através de análises in vitro em uma linhagem 
celular de fibroblastos humanos. 

MATERIAIS E MÉTODOS 



 

 

  

 
 

Uma linhagem celular de fibroblastos (HFF-1) foi 
obtida comercialmente e cultivada em condições 
estéreis e padronizadas para posterior 
plaqueamento. A camada de células aderidas na placa 
foi arranhada com o auxílio da ponta de uma pipeta 
amarela estéril (Stratch Assay) e, logo após, foram 
suplementadas com extrato de Camu-camu nas 
concentrações de 250μG/mL e 500 μG/mL, 
permanecendo expostas ao composto por 24 e 72 
horas. A produção de espécies reativas de oxigênio 
(EROs) foi avaliada via ensaio fluorimétrico da 2,7-
diclorofluoresceína diacetato (DCFH-DA). O efeito do 
extrato de Camu-camu na migração de fibroblastos 
para a área arranhada foi avaliado através da 
comparação das imagens microscópicas realizadas às 
0, 24 e 72 horas após a realização da arranhadura na 
cultura. 

RESULTADOS 

Em ambas as concentrações testadas (250 μG/mL e 
500 μG/mL), o camu-camu induziu aumento na taxa 
de migração de fibroblastos em comparação com a 
taxa de migração observada no grupo controle. 
Quando analisada  a proliferação celular maior 
proliferação principalmente após 72 horas na 

concentração de 500μG/mL. Ao comparar os 
diferentes momentos após a arranhadura nas células 
(Stratch Assay), nota-se que ambas as concentrações 
tiveram resultados similares na diminuição da 
produção de EROs após 24 horas em relação ao 
controle, entretanto, após 72 horas a concentração 
de 500μG/mL teve uma maior efetividade no 
combate as EROs.   

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar das limitações metodológicas inerentes, 
nossos resultados mostram efeitos positivos do 
Camu-camu, que podem ser benéficos na cicatrização 
de feridas. O fruto mostrou ser um potente indutor 
da proliferação de fibroblastos, quando estes foram 
agredidos, além de ter efeito no combate às EROs. 
Este é o primeiro estudo, cujo a ação pró-cicatrizante 
do Camu-camu é testada. Nossos resultados, ainda 
que promissores, precisam ser confirmados por mais 
pesquisas, que devem levar em conta a importância 
da promoção de cuidados para a população idosa que 
percebe, na pele, os agravos de dificuldade cicatricial 
do envelhecimento. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento afeta os principais componentes 
diretamente relacionados à manutenção do 
equilíbrio e controle motor. Sabe-se que idosos 
apresentam grandes índices de infiltração gordurosa 
nos músculos cervicais e maiores déficits 
proprioceptivos quando comparados com indivíduos 
jovens adultos e valores semelhantes ou maiores que 
sujeitos acometidos por desordens cervicais crônicas 
devido a lesões em chicote. Neste sentido, o presente 
trabalho buscou verificar se idosos com dor cervical 
possuem pior desempenho em testes clínicos de 
controle motor cervical e de equilíbrio. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Os dados foram coletados na Unidade de Referência 
em Especialidades (URES), situada no município de 
Santarém-Pa, em conformidade com a Resolução 
466/12 do Conselho Nacional de Saúde, aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do 
Estado do Pará, Campus XII sob o número: 1.913.373. 
Amostra constituída de 63 sujeitos acima de 60 anos, 
que foram divididos em dois grupos, 40 sem queixas 
de dor cervical (SD) e 23 com dor cervical (CD). Ambos 

os grupos foram submetidos ao mesmo protocolo 
para obtenção de dados referentes ao controle motor 
cervical e equilíbrio (estático e dinâmico). Os dados 
foram analisados de forma paramétrica por meio do 
Teste t de Student e não paramétrica pelo Qui 
Quadrado. 

RESULTADOS 

O valor médio de ERAC total do grupo CD foi maior 
que a demonstrada pelo grupo SD, porém essa 
diferença não foi significativa (p>0,05). Apesar de se 
observar tempos médios semelhantes durante os 
testes de Romberg com e sem auxílio visual, a 
incidência de idosos com teste positivo durante a 
avaliação dos testes foi diferente entre os grupos 
analisados com maior incidência para o grupo CD 
(p<0,05). Ao Romberg Sensibilizado observou-se 
piores resultados de tempo para os idosos do grupo 
CD (p<0,05), contudo, a proporção de testes positivos 
foi semelhante (p>0,05). Todos os testes que 
pesquisaram o equilíbrio dinâmico demonstraram 
incidência de déficit de equilíbrio e pior nível de 
desempenho para o grupo CD, com maior distinção 
entre os grupos quanto maior o nível de dificuldade 
entre os testes (p<0,05).  



 

 

  

 
 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo demonstrou que os idosos com 
cervicalgia persistente, apesar de não apresentar 
diferença significativa nos valores obtidos no teste de 
reposicionamento articular cervical, evidenciaram 

piores resultados nos testes relacionados ao 
equilíbrio estático e dinâmico quando comparados a 
idosos saudáveis, demonstrando maior incidência de 
déficit de equilíbrio e pior nível de desempenho para 
o grupo CD. 

Palavras-chave: Idosos. Propriocepção. Equilíbrio Corporal. Cervical. Dor. 
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INTRODUÇÃO 

A sertralina, também chamada de cloridrato de (1 S-
cis)-4-(3,4diclorofenil)-1,2,3,4-tetraidro-N-metil 
naftalenamina (C17H17Cl12N.HCl), atua como um 
inibidor seletivo da recaptação da serotonina (ISRS). 
É indicada para o tratamento de sintomas de 
depressão, incluindo depressão acompanhada por 
sintomas de ansiedade. É eficaz no tratamento de 
outros transtornos mentais, transtornos de 
ansiedade generalizada e transtorno de estresse pós-
traumático. Os ISRS bloqueiam a recaptação da 
serotonina, aumentando a concentração deste 
neurotransmissor na fenda sináptica. Este, 
neurotransmissor é responsável pelo humor e pela 
ansiedade, e quando é liberado na fenda sináptica, se 
liga a receptores localizados na fibra pré e pós-
sináptica. Regulando o humor, o ritmo circadiano, as 
funções neuroendócrinas, a sensibilidade à dor, a 
atividade motora e as funções cognitivas (BRUNTON; 
CHABNER; KNOLLMANN, 2012).  

Estudos na literatura, com medicamentos em geral, 
demonstram falhas nas Boas Práticas de Fabricação 

(BPF), por desvios de qualidade. Os medicamentos 
distribuídos pelas farmácias do Sistema Único de 
Saúde (SUS), funcionam através da Gestão da 
Assistência Farmacêutica e, a compra destes é via 
licitação, sendo considerado como critério principal o 
medicamento de menor preço.  

Os ISRS, como a sertralina, devido ao seu perfil 
seguro, com pouco efeitos adversos são a primeira 
escolha no tratamento da fase aguda e na 
manutenção dos episódios depressivos em idosos, 
sendo estes, os maiores consumidores de 
medicamentos distribuídos pelo SUS. Nesse contexto, 
o controle de qualidade de comprimidos de sertralina 
distribuídos pelo SUS é de extrema relevância, pois 
traz segurança aos usuários. Por essa razão, o 
trabalho objetivou avaliar a qualidade de 
comprimidos genéricos de sertralina 50 mg, 
distribuídos na rede pública de Casca, Círiaco, David 
Canabarro, Gentil, Paraí e São Domingos do Sul do Rio 
Grande do Sul.   

MATERIAIS E MÉTODOS 



 

 

  

 
 

O material para o estudo foi doado pelos municípios. 
Foram analisadas, 16 amostras de diferentes 
fabricantes e diferentes lotes, denominados de 1 a 
16, sendo todos medicamentos genéricos. A máteria-
prima de sertralina considerada como substância 
química de referência (SQR) e o medicamento de 
referência (Zoloft®), foram adquiridos 
comercialmente. As análises foram feitas com base 
em ensaios descritos na monografia da Farmacopeia 
Brasileira 5ª edição de 2010. 

Na determinação do peso, foi calculado a média, os 
limites inferior e superior. Para os ensaios de 
identificação, foi utilizado espectroscopia no 
infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 
(Cary 360 da Agilent Technologies) em uma faixa de 
comprimento de onda de 4000 a 600 cm-1. Para o 
teste de friabilidade os comprimidos foram pesados e 
introduzidos no friabilômetro 
(Ethiktechnology/Durômetro 298 DGP) e submetidos 
a velocidade de 25 rotações por minuto durante 4 
minutos, após, os comprimidos foram pesados 
novamente. A dureza dos comprimidos foi verificada 
em durômetro semi-digital (Ethiktechnology), foi 
calculado a média, os limites inferior e superior e alto 
padrão relativo. Para o teste de desintegração, cada 
comprimido foi colocado em um dos seis tubos da 
cesta do desintegrador (Nova Ética/HW 4900), 
utilizando água mantida a 37 ± 1ºC como líquido de 
imersão, ao final do intervalo de tempo foi observado 
o material em cada um dos tubos. No teste de 
dissolução foi utilizado o dissolutor (Nova 
Ética/N480) e o aparato pá a 75 rpm, após 5, 10, 30 e 
45 min, uma alíquota do meio de dissolução foi 
retirada e lida em 274 nm. Para o doseamento, foi 
utilizado espectrofotômetro (Perkin Elmer/Lambda 
20), as absorbâncias das soluções resultantes foram 

lidas em 274 nm, utilizando metanol para ajuste do 
zero.   

RESULTADOS 

O teste de determinação de peso teve por objetivo 
verificar se as unidades de um mesmo lote 
apresentam uniformidade de peso. Nenhum 
comprimido ficou fora dos limites inferiores e 
superiores especificados,  obtendo-se aprovação de 
todas as amostras no ensaio de peso médio. No 
ensaio de identificação, foi comparado as bandas de 
FTIR descritas para SQR da sertralina com as bandas 
de FTIR das amostras, observando-se a presença dos 
mesmos grupos funcionais, ou seja, confirmou-se a 
identidade das amostras como sertralina. O teste de 
friabilidade teve por objetivo avaliar a resistência dos 
comprimidos. Todas as amostras analisadas foram 
aprovadas neste ensaio, pois perderam menos de  
1,5% do seu peso ou porcentagem.  Teste de dureza, 
não apresenta especificação farmacopeica, ou seja, 
não reprova ou aprova as amostras.  No teste de 
desintegração, todas as amostras atenderam as 
especificações estabelecidas pela Farmacopeia 
Brasileira, ou seja, os comprimidos se desintegraram 
totalmente no limite de tempo estabelecido, de 30 
minutos. No ensaio de dissolução, todas as amostras 
analisadas foram aprovadas, estando de acordo com 
as especificações, sendo que 75% deve ser dissolvido 
em até 45 minutos, dessa forma, as amostras 
mostram-se intercambiáveis com o medicamento de 
referência. No ensaio de doseamento, as 
absorbâncias das amostras foram comparadas com a 
absorbância de uma solução SQR preparada na 
mesma concentração, os teores variaram de 98,58 a 
107,01%. Todas as amostras foram aprovadas, pois 
apresentaram teor dentro dos limites, de  no mínimo 
90% e no máximo 110%. Não foi observado teor de 



 

 

  

 
 

princípio ativo acima ou abaixo do declarado nas 
amostras analisadas, o que poderia representar risco 
à saúde do paciente, devido à possibilidade de 
intoxicação ou ineficácia terapêutica. Portanto, a 
partir dos dados expostos, comprova-se que as 
amostras de sertralina possuem resultados 
satisfatórios, demostrando possível eficácia e 
segurança das formulações.A  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os comprimidos de sertralina de fabricantes de 
genéricos distribuídos na rede pública de municípios 
foram aprovados nos ensaios de controle de 
qualidade realizados, cumprindo todas as 
especificações farmacopeicas. Essas análises 

permitiram avaliar a qualidade destes comprimidos 
distribuídos a população, garantindo a segurança e 
eficácia terapêutica, e tranzendo confiança aos 
usuários deste medicamento. Outrossim, 
considerando que a população idosa já é acometida 
por várias enfermidades e faz o uso de polifármacia, 
tendo risco elevado de interação medicamentosa e 
potencialização de efeitos adversos, estudos que 
determinam a qualidade de medicamentos 
distribuídos pelo SUS são de extrema importância, 
pois garantem a confiabilidade do medicamento e a 
segurança no tratamento farmacológico.       
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INTRODUÇÃO 

Vivenciar eventos traumáticos como a pandemia de 
COVID-19 pode gerar prejuízos importantes nos 
processos de envelhecimento. Neste cenário, 
identificar as populações vulneráveis e os efeitos 
vivenciados por elas, pode auxiliar a planejar ações de 
intervenção e promoção de saúde mental. 

Sabe-se que uma das estratégias de enfrentamento 
ao novo coronavírus é o distanciamento social, 
evitando contato com pessoas infectadas 
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2020). 
Contudo, os profissionais de saúde que estão 
atuando no combate à doença precisam estar 
diariamente em contato com pessoas infectadas. Sob 
essa condição, os profissionais da saúde tornam-se 
um dos grupos considerados vulneráveis a COVID-19.  

Além do alto risco de contágio a que estão expostos, 
é comum que estes profissionais se afastem 
fisicamente das suas famílias e de amigos, diminuindo 
sua rede de suporte afetivo-social (LAI et al., 2020). 
Aliado ao estresse e as altas cargas de trabalho diário, 
os profissionais de saúde podem ter seu equilíbrio 
psíquico e sua saúde mental fragilizados (CIVANTOS 

et al., 2020). Assim, este estudo teve como objetivo 
identificar sinais e sintomas de prejuízos psíquicos 
nos profissionais de saúde no enfrentamento a 
COVID-19. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

Realizou-se revisão sistemática da literatura científica 
a partir das recomendações do Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 
PRISMA (MOHER et al., 2009). Como critérios de 
elegibilidade a este trabalho foram incluídos artigos 
que abordaram os efeitos da pandemia na saúde 
mental de profissionais da saúde e que estavam 
classificados como Open Access. Excluíram-se 
comentários, editoriais, estudos pagos, artigos de 
revisão e estudos que não se encaixavam na temática 
proposta. O desfecho avaliado foram indicadores 
relativos às condições de saúde mental em 
profissionais da saúde no enfrentamento a COVID-19. 
A busca dos estudos foi efetuada nas bases de dados 
Pubmed, PsycINFO e Scielo, utilizando-se como 
palavras-chave: “saúde mental e COVID-19”, “saúde 
mental e COVID19”, saúde mental e COVID 19” e seus 
correlatos em inglês “mental health and COVID-19”, 



 

 

  

 
 

“mental health and COVID19” e “mental health and 
COVID 19”. Todos os resumos que não forneceram 
informações suficientes para os critérios de inclusão 
e exclusão foram avaliados na íntegra, e selecionados 
de acordo com os critérios de elegibilidade. A 
extração de dados buscou sistematizar informações 
sobre características metodológicas, sintomas 
descritos e conclusões dos estudos. Foram 
localizados 1.158 materiais nas bases de dados. 
Inicialmente seis trabalhos foram excluídos por 
duplicidade, na sequência 1.124 materiais foram 
retirados por não se enquadrarem na temática, por 
serem estudos pagos, informes breves, cartas ao 
editor, artigos de revisão e editoriais.   

RESULTADOS 

Aplicados os critérios de seleção dos trabalhos, foram 
identificados 28 artigos, predominantemente 
produzidos na China (n=19, 67,85%), na Índia (n=2; 
7,14%), Alemanha, Itália, Jordânia, Espanha, 
Paquistão, Líbano e Estados Unidos (n=1; 3,57%). Não 
foi localizado artigo produzido no contexto brasileiro 
conforme os termos utilizados nesta pesquisa. Em 22 
artigos (78,57%) o processo de coleta de dados 
ocorreu por meio da aplicação de instrumentos 
totalmente digitais (computador ou smartphone). As 
amostras estudadas variaram de um a 14.866 
participantes. Em 22 artigos (n=78,57%) a amostra 
consistia apenas em profissionais da saúde. 

Os instrumentos mais utilizados nos estudos foram o 
Generalized Anxiety Disorder 7-Item Scale e o Patient 
Health Questionnaire-9 (n=18; 57,08%), seguidos por 
Insomnia Severity Index e Inventário ou Questionário 
desenvolvido pelos pesquisadores (n=14; 50%) . 
Outros instrumentos utilizados, porém com menor 
frequência foram: Impact of Event Scale (n=5; 

17,85%), Pittsburgh Sleep Quality Index (n=3; 
10,71%), Symptom Checklist-90 (n=3; 10,71%) e 
outras versões do Patient Health Questionnaire (n=3, 
10,71%). 

Sintomas de ansiedade (n=13; 46,42%) e de 
depressão (n=11; 39,28%) foram os mais referidos. 
Na sequência, problemas com sono (n=8; 28,57%), 
estresse (n=5; 17,85%), exaustão (n=4; 14,28%) e 
medo (n=4; 14,28%) foram as queixas que mais 
apareceram entre os profissionais de saúde que 
estavam atuando no combate a COVID-19. Um artigo 
envolveu estudo de caso e descreveu um quadro 
psicótico desenvolvido por uma profissional de saúde 
sem histórico de alterações psiquiátrias após intensa 
ansiedade e insônia. 

Os sintomas psíquicos foram associados a sobrecarga 
de trabalho, falta de pessoal para atender a 
diversidade e a quantidade de demandas, aumento 
de carga horária de trabalho e iminência de 
contaminação própria e de pessoas da família pela 
COVID-19. 

No ambiente de quarentena, por não ser possível 
observar onde está o vírus, houve aumento de 
sintomas de ansiedade e de ações de autocuidado, 
que podem se transformar em comportamentos 
obsessivos-compulsivos (RUIZ; GIBSON, 2020). As 
mortes diárias, a distância das famílias e a falta de 
notícias positivas se associaram com a emergência de 
sintomas depressivos nesses profissionais. A 
combinação de sintomas de ansiedade e de 
depressão se configuraram como precursores para 
problemas relacionados ao sono dos profissionais de 
saúde, podendo comprometer seu desenvolvimento 
e envelhecimento saudável.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

 

  

 
 

Após a emergência da pandemia de COVID-19, houve 
aumento significativo da carga de trabalho dos 
profissionais de saúde, principalmente aqueles que 
estão na linha de frente no combate à doença. A 
partir disso, pôde-se observar uma série de efeitos 
negativos e sintomas de adoecimento psíquico 
associado ao trabalho nesses profissionais. A 
exaustão e o intenso desgaste pessoal propiciaram o 
desenvolvimento de sintomas de ansiedade, 
depressão e de problemas relacionados ao sono. 

Observa-se a urgência de criação e implementação de 
ações voltadas a promoção e fortalecimento da saúde 
mental para este grupo de profissionais, que se 
mostrou vulnerável aos efeitos traumáticos da 
pandemia. Com o objetivo de diminuir os prejuízos 
nos processos de trabalho e o desenvolvimento 
humano e o próprio processo de envelhecer saudável 
desses profissionais, intervenções por meio de 
grupos coletivos, de forma on-line, e conduzidos por 

profissionais devidamente treinados no campo 
psíquico e em áreas correlatas, de forma 
transdiciplinar, configuram-se como dispositivo 
relevante para conter parte dos efeitos da pandemia 
em relação aos agravos emocionais. 

Contudo, as limitações deste estudo devem ser 
levadas em consideração. A escolha de artigos Open 
Access, a época em que foi realizado o levantamento 
e os termos usados da pesquisa marcaram um recorte 
específico para a atual revisão da literatura científica, 
sendo que a ampliação dessas buscas pode gerar 
diferentes resultados, sobretudo relativos ao Brasil.  

Entretanto, em vista do contexto traumático e da 
instabilidade gerada pelo cenário pandemico, sugere-
se a realização de estudos longitudinais que 
acompanhem a evolução dos profissionais de saúde e 
que possam avaliar os efeitos da COVID-19 no campo 
do envelhecimento psíquico. 

Palavras-chave: Saúde mental. Envelhecimento. Pandemia. Profissionais de saúde. COVID-19. 
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INTRODUÇÃO 

A pandemia da COVID-19 reclamou a adoção de 
medidas de isolamento social com o objetivo de 
reduzir a taxa de infecção pelo novo coronavírus. As 
medidas de reclusão, apesar de necessárias, 
trouxeram consigo uma série de adversidades para os 
pacientes acometidos por doenças crônicas, entre 
elas a doença de Parkinson (DP). Por necessitarem de 
avaliação periódica de equipe multiprofissional, 
ajustes de medicação e acompanhamento por 
serviços de saúde especializados, os pacientes 
parkinsonianos tiveram seu tratamento dificultado e 
até mesmo suas terapias interrompidas, o que, 
possivelmente, trouxe repercussões para sua saúde. 

Em Pernambuco, as medidas de isolamento social 
passaram a vigorar no dia 14 de março de 2020, por 
meio do decreto 48809 do Governo do Estado. As 
consequências dessas medidas para os pacientes 
podem ter contribuído para a piora dos sintomas 
motores e não motores da DP. O aumento no estresse 
psicológico gerado por esse período levam a piora dos 
sintomas motores, como freezing, além de reduzir a 

eficácia das medicações. Além disso, a ansiedade e a 
depressão, associadas ao momento de desamparo, 
podem impactar, a curto e longo prazo, os pacientes 
acometidos por DP.  

Nesse contexto, visando contornar as dificuldades do 
sistema de saúde durante a pandemia, o grupo do 
Pró-Parkinson/UFPE estabeleceu 
telemonitoramentos por videoconferências com os 
pacientes previamente atendidos no Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco – 
HC/UFPE. O presente trabalho tem como objetivo 
avaliar de que forma pandemia da COVID-19 afetou 
os pacientes parkinsonianos, mesmo esses não tendo 
contraído a infecção, e quais os impactos das medidas 
de isolamento sobre a sintomatologia e a terapêutica 
da DP. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram feitas entrevistas por telemonitoramento, 
entre os período de 01/07/2020 a 01/09/2020. 
Participaram pacientes diagnosticados com Doença 
de Parkinson (DP) e já acompanhados previamente 
pelo ambulatório de Parkinson do Hospital das 



 

 

  

 
 

Clínicas  da UFPE. O convite para participar do projeto 
foi feito individualmente aos pacientes por telefone e 
tanto o telemonitoramento quanto a coleta dos 
dados foram realizados inteiramente pela plataforma 
online Google Meet. 

Todos os telemonitoramentos foram realizados com 
presença de médico responsável e, pelo menos, três 
participantes do Projeto de Extensão Pró-Parkinson 
presentes, envolvendo membros da fisioterapia e da 
medicina. 

Todos os pacientes foram, com antecedência, 
orientados a participar com câmera e microfones 
ligados durante todo o telemonitoramento, com pelo 
menos um acompanhante, deixando as medicações 
em uso e registro do HC-UFPE próximos. Cada 
telemonitoramento teve duração aproximada de 
uma hora. 

Buscou-se avaliar a progressão da sintomatologia da 
DP, a adesão ao tratamento farmacológico durante a 
pandemia, a progressão dos déficits motores nas 
atividades de vida diária e as barreiras impostas pela 
pandemia no enfrentamento da DP. Para tanto, usou-
se o MDS-UPDRS parte II: Aspectos Motores de 
Experiências da Vida Diária (M-EVD), graduada de 1 
(pior) a 5 (menos pior), com a opção de não pontuar 
(quando não houvesse dificuldade). Mensurou-se, 
assim, as experiências do paciente em relação às 
atividades de vida diária (AVDs): fala, salivação, 
deglutição, tarefas para comer, higiene, escrita, 
atividades para passar o tempo, virar-se na cama, 
vestir-se, tremor, sair da cama, do carro ou de uma 
cadeira, marcha e bloqueios na marcha. 

Ao final da sessão de telemonitoramento, tendo em 
vista a necessidade do distanciamento social, foram 
avaliadas, junto ao paciente, quais as medidas 

multidisciplinares poderiam ser tomadas. Entre essas 
medidas, foram oferecidas sessões de fisioterapia, 
fonoaudiologia e terapia ocupacional. 

RESULTADOS 

Dos 33 pacientes acompanhados no recorte deste 
estudo, não houve diferença significativa entre os 
sexos, sendo 17 (51%) homens e 16 (49%) mulheres, 
10 (30%) residem em Recife-PE, 15 (45%) em outras 
cidades da região metropolitana e 8 (25%) no interior 
do estado de Pernambuco. As idades variam entre 50 
e 90 anos, com uma média de 65 anos. Em relação ao 
tempo de doença, o intervalo foi de 2 a 24 anos, com 
média de 10 anos. Considerando cinco faixas para o 
tempo de doença, os pacientes se distribuíram da 
seguinte forma: 7 (21%) pacientes com menos de 5 
anos, 8 (25%) de 5 a 10 anos, 7 (21%) de 10 a 15 anos, 
5 (15%) de 15 a 20 anos e 6 (18%) com mais de 20 
anos de doença. No que tange outras comorbidades, 
7 (21%) pacientes não referiram doenças associadas. 
Entre os que referiram, as mais prevalentes foram 
hipertensão arterial sistêmica, 13 (39%), doenças 
psiquiátricas, 11 (33%) e diabetes mellitus, 6 (18%). 
Medicações mais utilizadas: prolopa, 28 pacientes 
(85%), pramipexol, 16 (49%), e amantadina, 10 (30%). 
A monoterapia farmacológica para o  tratamento da 
DP foi utilizada por apenas 4 (12%) pacientes, ao 
passo que a terapia combinada com 2, 3 e 4 
medicações foram observados no caso de 21 (64%), 5 
(15%) e 3 (9%) pacientes, respectivamente. Na 
adesão ao tratamento farmacológico, 10 (30%) 
pacientes responderam que não estavam tomando as 
medicações conforme o prescrito, seja por 
esquecimento, por decorrência de efeitos colaterais, 
ou por períodos off cada vez mais prolongados. 



 

 

  

 
 

Em relação ao comprometimento dos pacientes com 
DP no período da pandemia da COVID-19, 21 (64%) 
relataram piora, 5 (15%) melhoraram e 7 (21%) 
referiram não ter ocorrido mudanças. Em relação a 
análise das atividades de vida diária, 6 (18%) 
pacientes não referiram nenhuma piora, 8 (24%) 
referiram piora de 1 a 3 atividades, 8 (24%) de 4 a 6 
atividades, 8 (24%) de 7 a 9 atividades e 3 (9%)  mais 
que 10 atividades. Em relação à prevalência das AVDs, 
as mais citadas foram: sair da cama, do carro ou de 
uma cadeira (66%); marcha (64%); vestir-se (60%); 
fala (57%) e  bloqueios na marcha (54%). As AVDs 
menos citadas foram: higiene (24%) e deglutição 
(36%). Considerando apenas os pacientes que 
referiram piora mais graves,  graduadas em 1 ou 2, as 
AVDs mais citadas foram sair da cama, do carro ou de 
uma cadeira (36%); marcha (33%) e bloqueios na 
marcha (33%). No que tange a uma piora de leve à 
moderada (graduadas em 3, 4 e 5), as mais 
prevalentes foram vestir-se (42%), fala (39%), tremor 
(39%) e escrita (33%).  

Através do telemonitoramento, 30 (90%) pacientes 
foram encaminhados para tratamentos não-
farmacológicos na modalidade on-line, como 
fisioterapia (26), terapia ocupacional (24) e 
fonoterapia (16) do programa Pró-Parkinson e 
psicologia (10). A maioria dos pacientes foram 
encaminhados para dois ou mais dos tratamentos 

citados (78%). Em 7 (21%) pacientes, foi necessário 
promover alterações na terapia farmacológica. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No período de isolamento social, muitos pacientes 
portadores da doença de Parkinson, assistidos 
previamente pelo HC-UFPE deixaram de ser 
acompanhados devido à suspensão temporária da 
assistência médica e tratamento não-farmacológico, 
falta de recursos durante a pandemia e também 
devido ao medo de contaminação. 

A partir dos telemonitoramentos, foi constatada 
piora dos sintomas da doença na maioria dos 
pacientes, relacionada tanto à ausência da assistência 
multiprofissional, quanto aos obstáculos impostos 
pela quarentena durante a pandemia. Dentre esses se 
destacam as limitações do espaço físico, o desgaste 
psicológico intenso, menor adesão à terapêutica e à 
maior dificuldade de obtenção dos medicamentos.  

O espaço virtual apresenta limitações importantes, 
como maior dificuldade de comunicação, 
impedimento ao exame físico e portanto a 
possibilidade de menor confiabilidade das 
informações. Porém, devido ao contexto de 
pandemia o uso de meios digitais foi o modo ideal 
para oferecer continuidade de tratamento aos 
pacientes já acompanhados pelo HC-UFPE. . 

Palavras-chave: Doença de Parkinson. Infecção por Coronavírus. Telemonitoramento.      .     . 
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INTRODUÇÃO 

A osteoartrose (OA) é uma doença articular 
progressiva de qualquer articulação sinovial, de 
etiologia multifatorial, que inicia normalmente na 
cartilagem articular, e de modo geral, a sobrecarga 
mecânica pode ser um fator preditivo do processo de 
lesão da estrutura cartilaginosa, que evolui para um 
ciclo inflamatório vicioso, perpetuando a degradação 
articular. (CAMANHO; IMAMURA; ARENDT-NIELSEN, 
2011). A OA manifesta como características clínicas: 
dor, rigidez, e aumento da espessura articular. O 
diagnóstico da OA é baseado nos sinais clínicos do 
indivíduo, entretanto, muitas vezes se faz necessário 
a utilização de exames complementares para a 
constatação da patologia (MADRY et al., 2016). O 
Raio-X simples é o principal exame de imagem que 
confirma a hipótese clínica da doença (HONG; NOH; 

KIM, 2020). Para isso, as incidências radiográficas e o 
bom posicionamento são fundamentais para impedir 
erros de classificação. Entre os sinais observados, 
ressalta a diminuição do espaço articular, sendo esse, 
um critério primordial para mensurar o progresso da 
OA (WANG et al., 2017). A ozonioterapia é uma 
técnica medicinal aplicada pela mistura dos gases 
oxigênio e ozônio, que induz efeitos analgésicos e 
anti-inflamatórios, quando utilizada na dose 
terapêutica adequada, pode aliviar a dor e melhorar 
a função articular do joelho (COSTA et al., 2018). O 
estudo tem como objetivo verificar a efetividade do 
ozônio gasoso via intra-articular no tratamento de 
osteoartrose induzida em ratos . 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram utilizados 40 ratos Wistar, divididos em 4 
grupos (10 ratos por grupo): Grupo controle (G1), 



 

 

  

 
 

Grupo lesão (G2), Grupo Tratamento com ozônio em 
baixas doses 5 μg/ml (G3), e Grupo tratamento com 
ozônio em alta dose 10 μg/ml (G4) via intra-articular. 
Nos grupos G3 e G4 também foi induzida a OA. Para 
a indução da OA, foi utilizado monoiodoacetato de 
sódio em (2 mg/mL) em volume de 0,05 mL, com isso 
se atingiu a lesão articular que, por sua vez, 
manifestou alterações clínicas a partir do 14º dia. Os 
grupos foram submetidos à avaliação radiográfica ao 
final da intervenção, antes da eutanásia. As imagens 
foram obtidas com o aparelho de raios X Spectro 70X 
Seletronic - Debi Atlante, com intensidade de 0,05 mA 
(Miliampere) e processadas através do equipamento 
VistaScan Mini View: Sistema de Radiografia Digital 
para imagens intra- orais, e obtidas com os animais 
anestesiados com isoflurano, para evitar movimento 
durante a obtenção das imagens. Foram adotadas 
duas incidências radiográficas do joelho dos ratos: 
anteroposterior (AP) e perfil (P), para melhor 
visualização das características radiográficas. A fim de 
evitar sobreposições de imagem durante a realização 
do raio x em (AP) o joelho foi posicionado em 
extensão total, já em (P) o joelho foi fletido a 90º para 
evidenciar a relação mecânica entre a superfície do 
fêmur e o platô tibial. As tíbias e fêmurs também 
foram dissecados e submetidos à análise 
macroscópica para avaliação de alterações 
morfológicas. 

RESULTADOS 

 A lesão articular estabelecida mediante técncia de 
injeção intra-articular com monoiodoacetato de 
sódio foi confirmada por meio da radiografia simples. 
O G1 apresentou espaço articular preservado, bem 
como as superfícies articulares e ósseas dentro dos 
padrões de normalidade. O (G2) grupo lesão, 

apresentou grande redução do espaço articular, 
irregularidades significativas da superfície articular, 
formação de osteófitos e esclerose subcondral. Os 
grupos de tratamento (G3 e G4), demonstraram 
redução do espaço articular, formação de osteófitos 
e esclerose óssea, porém não apresentaram 
irregularidades das superfícies articulares. Após a 
dissecação dos joelhos foi possível observar 
macroscopicamente e analisar a superfície articular 
da tíbia e do fêmur dos grupos. O G1 apresentou a 
cartilagem com superfície lisa, revestindo 
completamente a superfície articular. Por outro lado, 
o (G2) grupo lesão apresentou ausência completa de 
cartilagem na superfície, com irregularidades 
significativas, e exposição do osso subcondral. Os (G3 
e G4) grupos de tratamento, apresentaram a 
cartilagem revestindo parcialmente a superfície 
articular, com erosões e irregularidades. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A radiografia simples é um método eficiente e de 
baixo custo para o diagnóstico das alterações 
osteoarticulares de joelho em ratos e para análise da 
progressão da doença, para isso, um bom 
posicionamento radiográfico se faz necessário a fim 
de obter imagens precisas, da mesma maneira que 
mais de uma incidência é importante para um 
diagnóstico certeiro. O ozônio apresentou melhora 
morfológica da lesão, e foi capaz de reverter o 
processo inflamatório observado no grupo lesão. O 
ozônio pode ser utilizado como terapia integrativa 
no tratamento da OA. 
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INTRODUÇÃO 

A realidade mundial passa por um processo de 
transformação em sua pirâmide etária devido ao 
crescimento progressivo do número de idosos. (IBGE, 
2020). As características que os indivíduos adquirem 
durante seu processo de envelhecimento fazem parte 
de uma estrutura cultural, social e histórica, sendo a 
realidade de cada idoso algo individual, que pode ser 
vivenciado de forma plena e saudável ou em situação 
de dependência e adoecimento. A ocorrência de uma 
internação, decorrente de doenças ou 
procedimentos pode trazer mudanças significativas 
na realidade do idoso, que se vê obrigado a buscar 
alternativas para o enfrentamento destas 
particularidades. É a partir desta situação que surge a 
necessidade desta pesquisa, para compreender 
melhor o contexto social do idoso, suas dificuldades e 

os métodos de superação desenvolvidos neste 
processo, também objetivando tornar o idoso 
protagonista e porta-voz de seu adoecimento e sua 
realidade. Devido ao aumento no número de idosos 
na população os estudos acerca deste público 
também tiveram um acréscimo significativo. Os 
principais referenciais teóricos são da área da saúde, 
levando em consideração os aspectos biológicos. Na 
área do serviço social a maioria das produções têm 
uma perspectiva de análise da formação das políticas 
e legislações, porém a necessidade de construção de 
conteúdos diversos acerca do envelhecimento vem 
crescendo. Conforme afirma Pereira (2007) três são 
os motivos para isto: o primeiro diz respeito ao 
aumento do número de idosos. O segundo sobre as 
necessidades que surgem com este fenômeno, sendo 
estas não apenas biológicas, como também 
psicológicas, sociais, etc. Por terceiro, o fato de que a 



 

 

  

 
 

proteção social ofertada não apresenta mais 
condições de responder as demandas 
adequadamente. Sendo assim, esta pesquisa tem 
como objetivo geral compreender o sentido do 
adoecer para idosos internados no Hospital de 
Clínicas no segundo semestre de 2020.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória, 
qualitativa e de campo. Como instrumento para a 
coleta de dados serão realizadas dez entrevistas 
semi-estruturadas no segundo semestre de 2020. O 
roteiro para a mesma foi construído com um total de 
treze perguntas, contendo questionamentos sobre a 
realidade econômica do idoso, antes e depois do 
adoecimento; se houve ou não mudanças no dia a dia 
e surgimento de dificuldades; sobre os sentimentos 
oriundos do período de doença; o cuidado recebido 
pela rede de apoio; como é o acesso a rede de saúde, 
entre outras, podendo estas estarem sujeitas à 
reformulação conforme o desenvolver da conversa.  

Considerando o grande número de idosos 
hospitalizados, esta pesquisa trabalhará com uma 
amostra ilustrativa, composta por dez idosos, cinco 
do gênero feminino e cinco do gênero masculino. 
Para a definição dos participantes da pesquisa serão 
sorteados um idoso e uma idosa de diferentes Postos 
de Enfermagem. A escolha por esta metodologia 
surge da necessidade de proporcionar igual 
oportunidade a todos os idosos em participar da 
pesquisa, além de englobar pacientes que acessam os 
serviços de saúde através do Sistema Único de Saúde 
e através de convênio/pagantes, além de garantir a 
fala de diferentes gêneros com suas respectivas 
realidades. 

Além disso, os critérios de inclusão para a 
participação da pesquisa serão: condição de 
comunicação e condição de locomoção.  

A análise dos resultados adquiridos durante o 
processo de coleta de dados será realizada através da 
perspectiva da autora Laurence Bardin, que ensina 
sobre a técnica de análise de conteúdo.  

Durante toda a realização da pesquisa serão 
observadas as recomendações do Ministério da 
Saúde para evitar a disseminação do covid-19, assim 
como as questões éticas estabelecidas na resolução 
466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que 
estabelece sobre as Diretrizes e Normas 
Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo Seres 
Humanos.  

RESULTADOS 

A pesquisa está em período de coletas de dados. 
Neste momento, já foram realizadas 40% das 
entrevistas, tendo previsão para a finalização desta 
fase durante o mês de setembro. Logo após será 
realizada a análise dos dados. Devido a fase da 
pesquisa, até aqui são poucas as contribuições 
concretas sobre o processo de adoecimento durante 
o período de envelhecimento, porém alguns aspectos 
podem ser denotados neste momento.  

Os enfrentamentos construídos durante o processo 
de adoecimento normalmente são desenvolvidos no 
âmbito familiar, com a ajuda dos filhos e do conjugê, 
ou em uma perspectiva da evolução da resiliência.  

O contexto econômico do idoso antes e depois do 
adoecimento é, em sua maioria, suficiente apenas 
para suas necessidades básicas. Após a descoberta da 
doença há gastos com exames, medicamentos, 
consultas médicas, que prejudicam a renda.  



 

 

  

 
 

As expectativas do idoso em relação a família é de 
que  a mesma possa prover os cuidados necessários à 
recuperação do paciente, porém os idosos não 
desejam que este auxilio afete a vida privada dos 
filhos, seus empregos, e a família. 

Em relação aos serviços de saúde, existe um certo 
receio por parte de alguns idosos em utilizá-los, 
porém quando procurados, normalmente se 
demonstram resolutivos.  

Essas concepções prévias são baseadas em hipóteses 
e nas entrevistas realizadas até então. Após a 

finalização da análise de dados poderão ser feitas 
novas contribuições.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa é necessária em razão do alto número 
de doenças acometidas ao público idoso, pois 
contribui para a construção do conhecimeto a 
respeito desta realidade, podendo ser parâmetro 
para os serviços de saúde e para as famílias no 
cuidado aos idosos.   

 

Palavras-chave: Envelhecimento humano. Adoecimento. Hospitalização. Digitar a quarta palavra-chave se houver. 
Digitar a quinta palavra-chave se houver. 
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INTRODUÇÃO 

Em dezembro de 2019, um novo coronavírus surgiu 
em Wuhan, China, provocando a pandemia do 
COVID-19. A pandemia representa um enorme 
impacto na saúde humana, causando mudanças 
repentinas no estilo de vida, principalmente nos 
hábitos alimentares, devido ao distanciamento e 
isolamento sociais (DI RENZO et al., 2020).  

Ainda que todos os grupos sejam afetados pela 
pandemia do COVID-19, os idosos e aqueles com 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) correm 
maior risco. A alta taxa de consumo de dietas ricas em 
gorduras saturadas, açúcares e carboidratos 
refinados contribui para a prevalência de obesidade e 
o aparecimento de DCNT aumentando a gravidade do 
COVID-19 e sua taxa de mortalidade (BUTLER; 
BARRIENTOS, 2020). 

Nestas circunstâncias, o distanciamento social pode 
comprometer a manutenção de uma dieta saudável e 
variada. Por exemplo, o acesso restrito às compras 
diárias de supermercado pode levar à redução do 
consumo de alimentos frescos, e o aumento de 
alimentos altamente processados, como alimentos 
de conveniência chamados junk food (DI RENZO et al., 
2020). 

Alguns estudos relatam que padrões alimentares 
saudáveis e nutrientes individuais podem influenciar 
marcadores sistêmicos das funções imunológicas a 
longo prazo. Vários padrões de dietas estão sendo 
associados a propriedades anti-inflamatórias, como a 
dieta do mediterrâneo que recomenda a ingestão alta 
de frutas e legumes, azeite, grãos integrais, nozes e 
gorduras monoinsaturadas minimamente 
processadas, seguidas de consumo baixo a moderado 



 

 

  

 
 

de laticínios fermentados, peixe, aves, vinho e, por 
último, baixo consumo de carnes processadas e 
vermelhas (DI RENZO et al., 2020; RODRÍGUEZ-PÉREZ 
et al., 2020) 

Um acesso mais amplo a alimentos saudáveis deve 
ser uma prioridade no cenário atual para reduzir a 
suscetibilidade e as complicações a longo prazo. 
Deste modo, o presente estudo objetivou avaliar o 
impacto da pandemia do COVID-19 nos hábitos 
alimentares de adultos e idosos. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para responder ao objetivo proposto realizou-se uma 
revisão dos artigos publicados no ano de 2020 sobre 
a temática pesquisada, durante o  mês de agosto de 
2020, nas base de dados Web of Science e 
MEDLINE/PubMed. Foram utilizados os seguintes 
descritores em inglês: COVID, eating habits, elderly e 
adult. Os critérios de exclusão adotados foram os de 
estudos que não tivessem como objetivo abordar o 
impacto ou as mudanças de hábitos alimentares 
durante a pandemia e não fossem realizados com 
adultos e idosos.  

RESULTADOS 

Foram encontrados 14 artigos publicados no ano de 
2020, sendo excluídos 6 artigos por não 
contemparem o objetivo deste estudo, totalizando 8 
artigos. Di Renzo et al. (2020) investigaram o impacto 
imediato da pandemia de COVID-19 nos hábitos 
alimentares e nas mudanças de estilo de vida de 3533 
italianos, com idade ≥ 12 anos. Utilizaram um 
questionário estruturado com 43 perguntas com 
informações sobre hábitos alimentares segundo o 
Questionário e Adesão à Dieta Mediterrânea (DM) - 
(MEDAS). Entre os resultados, a maioria da população 

declara não ter mudado seus hábitos e os dados 
mostram um aumento de receitas caseiras. Em 
relação MEDAS pode-se perceber que, durante o 
confinamento, os italianos prestaram atenção aos 
alimentos mediterrâneos e a qualidade nutricional 
permaneceu alta. Os autores sugerem que a DM 
representa um dos melhores modelos alimentares 
para restaurar a imunidade e pode ser uma opção 
terapêutica auxiliar ao COVID-19. 

Um estudo semelhante avaliou se os 
comportamentos alimentares de 3392 espanhois 
adultos e idosos (>18 anos) foram alterados durante 
o confinamento do surto de COVID-19. Os resultados 
da aplicação do Questionário de adesão a DM 
(MEDAS) e de um questionário on-line de 44 itens, 
evidenciaram comportamentos alimentares mais 
saudáveis durante o confinamento, quando 
comparados aos hábitos anteriores. Os participantes 
com maior adesão à DM eram do sexo feminino, com 
faixa etária média de 51 a 65 anos, e encontravam-se 
residindo em casas de família (RODRÍGUEZ-PÉREZ et 
al., 2020). 

Outro estudo avaliou os efeitos da quarentena nos 
hábitos nutricionais e de consumo de 1097 
poloneses, adultos e idosos com idade > 18 anos. Por 
meio de  um questionário estruturado, a pesquisa on-
line mostrou que os pesquisados passaram a comer 
mais frequentemente e relataram consumir mais 
alimentos nas refeições. Esses resultados foram es 
pecialmente frequentes em obesos que também 
mostraram menor frequência de consumo de frutas, 
vegetais e leguminosas durante a pandemia. Além 
disso, cozinhar receitas caseiras aumentou em 61%. 
Confirmando as expectativas, o estudo mostra que, 
durante o confinamento do COVID-19, os 
comportamentos alimentares em indivíduos que 



 

 

  

 
 

aderiram o distanciamento e o isolamento social, são 
frequentemente modificados e pode ser observada 
uma tendência geral a consumir mais alimentos 
(SIDOR; RZYMSKI, 2020).  

Pellegrini et al. (2020) avaliaram alterações de peso e 
hábitos alimentares em uma amostra de 150 
italianos, pacientes ambulatoriais, com idades entre 
18 e 75 anos e obesidade antes e após 1 mês de 
bloqueio forçado durante a pandemia de COVID-19. 
Para tanto, utilizaram um questionário de múltipla 
escolha de 12 perguntas referentes a hábitos 
alimentares e peso relatado. Os pacientes 
apresentaram um ganho de peso auto-relatado de ± 
1,5 kg após o primeiro mês e referiram não prestarem 
atenção nas escolhas alimentares. Em conclusão, o 
efeito adverso a saúde mental vinculado à pandemia 
pode estar associado ao aumento de peso. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nesta revisão, é possível perceber que uma 
boa alimentação se manteve em indivíduos que já 
possuíam um padrão de dieta saudável. Pessoas 
obesas tiveram piora no seu estado nutricional e no 
seu consumo alimentar de um modo geral.  

O confinamento social trouxe mudanças cotidianas, é 
necessário entender os hábitos de vida (alimentação, 
sono e atividade física, por exemplo) da população e 
principalmente dos grupos de risco do COVID-19 
como adultos e idosos, obesos e portadores de DCNT.  

Ainda se torna crucial explorar a saúde mental da 
população, já que o distanciamente e o isolamento 
social podem ser um fator para o desencadeamento 
de transtornos psicológicos, os quais possuem um 
papel significativo no comportamento alimentar e 
nas escolhas pessoais do indivíduo que impactam 
diretamente na qualidade de vida dos mesmos. 

Diante da importância do tema no cenário atual, o 
incremento de pesquisas sobre a temática do 
impacto do distanciamento e do isolamento social na 
nutrição durante a pandemia, torna-se necessário. Só 
assim será possível reunir evidências empíricas 
consistentes que possam contribuir para o 
direcionamento e a criação de estratégias para 
manutenção e melhora da alimentação e 
consequentemente, da saúde física e mental, 
evitando assim complicações mais sérias advindas da 
pandemia do COVID-19. 

 

Palavras-chave: Privação Social. Nutrição. Saúde Pública. Adultos. Idosos. 
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INTRODUÇÃO  

São considerados idosos longevos ou mais idosos os 
que têm 80 anos ou mais, sendo esse segmento 
populacional o que mais cresce no Brasil. O 
envelhecimento populacional provoca alterações na 
vida dos indivíduos e nas estruturas familiares, 
demandando por serviços que contribuam para que a 
população envelheça com o melhor estado de saúde 
possível, considerando a autonomia, independência e 
demandado por um cuidado estruturado de forma 
diferente e especial, devido a situações específicas da 
idade, como doenças crônicas, fragilidades orgânicas 
e sociais (VERAS e OLIVEIRA, 2018). Nesse sentido, 
destaca-se a Atenção Primária à Saúde (APS) como 
provedora central do cuidado, tendo a Estratégia 
Saúde da Família (ESF) como seu mecanismo 
prioritário. A identificação da presença e extensão 
destes atributos é essencial para definir se um serviço 
é realmente orientado para a APS (HARZHEIM et al., 
2006). Conforme Starfield (2002), a integralidade é 
definida como os arranjos que as unidades de APS 
devem realizar para que o indivíduo receba todos os 
tipos de atenção à saúde, mesmo que alguns possam 

não ser oferecidos dentro delas. Pressupõe que as 
unidades desenvolvam ações de prevenção, 
tratamento, promoção da saúde, cuidado, cura, 
paliação e reabilitação Este atributo preconiza o 
reconhecimento adequado dos problemas biológicos, 
psicológicos e sociais promotores de doenças. Opera 
pela estruturação e organização do serviço, pelo 
desenvolvimento das tecnologias relacionais que 
visam o vínculo terapêutico duradouro e a troca entre 
os diferentes saberes. Desse modo, torna-se 
pertinente refletir sobre os possíveis fatores que 
favorecem ou dificultam a integralidade da APS.  O 
objetivo deste estudo é analisar a percepção de 
profissionais de saúde da família sobre a 
integralidade do cuidado de longevos na APS, em um 
município do noroeste gaúcho.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo qualitativo e exploratório, utilizando a análise 
temática de conteúdo. Participaram do estudo, dez 
profissionais de saúde de nível superior (enfermeiros, 
médicos e odontólogos) das ESFs de Palmeira das 
Missões-RS. Os critérios de exclusão foram: 
profissionais em férias e/ou atestado de saúde e/ou 



 

 

  

 
 

afastamento do trabalho durante o período de 
coletas, e aqueles que não aceitaram participar. A 
coleta de dados ocorreu no período de dezembro de 
2016 a maio de 2017. A pesquisa foi constituída por 
uma entrevista semiestruturada abordando os 
aspectos sociodemográficos e questões sobre a 
integralidade do cuidado, baseadas no Primary Care 
Assessment Tool (PCATool) versão profissionais 
(BRASIL, 2010). Criou-se um instrumento qualitativo, 
com perguntas sobre a integralidade do cuidado de 
longevos na APS para os profissionais de saúde, as 
questões foram: 1) Quais serviços são 
disponibilizados aos longevos na unidade de saúde? 
2) Há algum que poderia ser ofertado? Por quê? 3) 
Quais os assuntos conversados com longevos? 4) 
Acha que consegue discutir o que é necessário? 5) O 
que é importante discutir com eles? As entrevistas 
foram transcritas e submetidas à análise temática de 
conteúdo de acordo com as seguintes etapas: pré-
análise, com a leitura dos discursos; exploração do 
material, com o recorte do texto em unidades 
temáticas; tratamento dos resultados obtidos e 
interpretação. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa 
Maria, parecer nº 1.868.174.  

RESULTADOS 

A média de idade dos profissionais foi de 33,7±7,1 
anos, sexo feminino (80%), todos cor branca, tempo 
médio de trabalho em ESF de 4,6±3,94 anos, 
parcialmente satisfeitos com o trabalho (90%), 40% 
composto por enfermeiros. Os resultados foram 
apresentados em 7 categorias: diversidade dos 
assuntos conversados com os longevos; busca pela 
resolubilidade; ausência de serviços específicos para 
longevos; serviços ofertados com perspectiva 
biomédica; profissionais não conseguem conversar o 

que consideram necessário; ausência da abordagem 
das consequências do processo de envelhecimento 
com os longevos; necessidades de integração 
intersetorial. Os profissionais conversam com os 
longevos sobre diversos assuntos durante os 
atendimentos, como medicação e doença, 
alimentação, escuta ou conversa, saúde mental, 
família, violência, saúde bucal, problemas sociais, 
prevenção de quedas e assuntos fora da área da 
saúde. A maioria dos participantes afirmaram que 
não conseguem conversar tudo o que consideram 
importante com os longevos, dentre os motivos, 
destacam-se: o grande volume de atendimentos, 
elevada demanda de atendimentos, medo de afastar 
o idoso e pouca paciência dos longevos em escutar. 
Os resultados demonstram que a atenção ao idoso 
longevo é realizada na lógica curativista, baseada no 
modelo de atenção voltado a doenças agudas, não 
pautada na atenção integral. Também não são 
realizados rastreamentos, estratificação de risco e 
avaliação da funcionalidade, fundamentais para a 
saúde da pessoa idosa, não sendo possível detectar a 
presença de incapacidades funcionais e a realização 
da avaliação multifuncional, que poderia propor 
intervenções visando o melhor estado de saúde 
possível, considerando a autonomia, independência e 
em um cuidado estruturado que atuem no processo 
de fragilização e na prevenção, cura, controle, 
reabilitação ou conforto. Embora existam muitas 
indicações teóricas de superar o modelo tradicional 
biomédico, há lacunas operacionais e práticas, como 
dificuldades no modo de fazer a partir das demandas 
locais. Muitas vezes o foco tem sido apenas na 
produtividade, em números, desconsiderando os 
sujeitos e suas trajetórias. Longevos constituem uma 
população em maior vulnerabilidade, que possuem 



 

 

  

 
 

necessidades diferenciadas e demandam maiores 
cuidados, portanto, verifica-se a necessidade de 
espaços de educação permanente em saúde que 
retratem as mudanças decorrentes do processo de 
envelhecimento de forma integral e propiciem 
espaços para que de compartilhamento de 
conhecimentos, dificuldades, vivências, práticas e 
técnicas. Não há como ter uma APS de qualidade, 
resolutiva, como centro de comunicação e de 
responsabilização nas redes de atenção à saúde com 
estruturas físicas precarizadas, que ofertam serviços 
de baixa densidade tecnológica, com restrição de 
acesso a medicamentos, carência de equipes 
multiprofissionais e que não possuem uma gerência 
profissionalizada (MENDES, 2011). Portanto, é 
necessário que o financiamento da APS e da saúde do 
idoso seja adequado e vista como um investimento. 
No entanto, ao passo em que o aumenta o 
envelhecimento, a vulnerabilidade e a dependência 
da população de serviços sociais e de saúde, os 
investimentos financeiros têm sido escassos e 
reduzidos. Além do mais, as necessidades dos idosos 

não podem ser contempladas apenas pelo setor 
saúde, já que a integralidade deve ser construída em 
parceria com outros setores.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho possibilitou conhecer a percepção dos 
profissionais acerca da integralidade do cuidado de 
longevos em serviços com ESFs, constatando arranjos 
que profissionais da APS realizam para que o longevo 
receba a atenção necessária, enfatizados pela 
diversidade dos assuntos conversados e pela busca da 
resolutividade. Por outro lado, evidenciou-se a falta 
de serviços específicos aos longevos, da oferta de 
serviços na perspectiva biomédica e da ausência da 
abordagem do tema envelhecimento. Frente ao 
processo de envelhecimento, marcada pelo aumento 
de doenças crônicas, perdas funcionais, diminuição 
da socialização e pela fragilização, destaca-se a ESF 
como modelo potente capaz de melhorar a saúde dos 
longevos, que, por sua vez, apresentam necessidades 
diferenciadas do restante da população.

Palavras-chave: Idoso de 80 anos ou mais. Saúde da 
Família. Sistema Único de Saúde. Saúde do Idoso.  
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INTRODUÇÃO  

Com o envelhecimento, os níveis de vitamina D 
tendem a reduzir devido à diminuição da função 
renal, da exposição solar, alimentação insuficiente e 
resposta intrínseca da pele à radiação (JU, LEE e KIM, 
2018). A hipovitaminose de vitamina D é um 
problema de saúde pública, associada ao risco de 
osteoporose, sarcopenia, deficiência imunológica, 
sintomas depressivos, déficits cognitivos, risco de 
fraturas e quedas e, consequentemente, de 
mortalidade (MAEDA et al., 2014; JU, LEE e KIM, 
2018). Na pandemia de COVID-19, os idosos 
apresentam maior risco e na presença de desnutrição 
e sarcopenia esse risco é aumentado. A vitamina D 
pode auxiliar na prevenção e tratamento de infecções 
virais respiratórias, pois esses indivíduos apresentam 
níveis baixos dessa vitamina (HENRIQUES, CEBOLA e 
MENDES, 2020). Cabral et al. (2018) verificaram que 
em longevos, a exposição solar, a cor de pele e 

consumo de peixes com alto teor de gordura foram 
fatores independentes associados aos níveis 
sanguíneos de 25-hidróxi-vitamina D (25(OH)D). As 
condições clínicas que interferem nos níveis séricos 
de 25(OH)D são altamente dependentes de fatores 
ambientais e do estilo de vida, principalmente da 
exposição aos raios UVB (MAEDA et al., 2014). 
Entretanto, o isolamento social pode reduzir essa 
exposição e restringir a realização de exames 
bioquímicos para diagnosticar. Portanto, a 
identificação de fatores que influenciam nos níveis de 
vitamina D, como exposição ao sol e uso de 
suplementos alimentares podem colaborar para a 
elaboração de estratégias para o cuidado de idosos 
longevos. Reconhecendo os aspectos potencialmente 
negativos do isolamento social para o combate a 
COVID-19, surge a preocupação de mitigar os efeitos 
dessa medida sobre a saúde dos longevos. O objetivo 
deste estudo foi descrever a frequência de exposição 



 

 

  

 
 

solar e suplementação de vitamina D em 
nonagenários e centenários durante a pandemia de 
COVID-19. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo observacional, transversal e quantitativo 
realizado com nonagenários e centenários 
participantes de um estudo longitudinal, o Projeto 
Atenção Multiprofissional ao Longevo (AMPAL), 
realizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.  O 
AMPAL iniciou em 2010 e atualmente é um Grupo de 
Pesquisa Multiprofissional registrado no CNPq e tem 
realizado busca ativa de nonagenários e centenários 
residentes em setores censitários aleatoriamente 
selecionados em regiões do orçamento participativo 
da cidade. Em 2016, através do patrocínio do Fundo 
Municipal do Idoso de Porto Alegre, foram 
identificados 450 pessoas e realizadas 245 avaliações. 
O projeto guarda-chuva foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da PUCRS sob parecer número 
55906216.0.0000.5336 e emenda número 3.983.666. 
Foram incluídos todos os participantes ativos que 
puderam ser contatados e aceitaram realizar a 
avaliação. Foram excluídos de cada intervenção os 
participantes que não puderam realizar as atividades 
previstas. A coleta foi realizada por ligações 
telefônicas ou videoconferência entre abril a agosto 
de 2020. As variáveis investigadas foram 
sociodemográficas (idade, sexo, estado civil e cor da 
pele), frequência de exposição solar e suplementação 
de vitamina D. Foram calculadas as médias e 
frequências. 

RESULTADOS 

Participaram do estudo 59 nonagenários e 
centenários, com prevalência do sexo feminino 
(n=45; 78%), média de idade 96±3,8 anos, 73% (n=43) 

de viúvos e 76% (n=44) de brancos. Apesar do 
isolamento social, a maioria dos longevos (68%; n=40) 
não reduziu a exposição solar, sendo que 51% (n=30) 
tem se exposto ao sol 5 ou mais vezes/semana e 12% 
(n=7) tem realizado suplementação com vitamina D. 
Em relação ao sexo, identificou-se aumento à 
exposição solar em 7% (n=4) das mulheres, já nos 
homens houve redução de 23% (n=14). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar do isolamento social, notou-se que os 
participantes se expuseram ao sol em frequência 
adequada. No sexo masculino, essa exposição foi 
menor. O estudo de Asyary e Veruswati (2020) sugere 
que uma maior duração da exposição à luz solar 
estava relacionada a um maior número de casos 
recuperados de COVID-19 entre os doentes. 

O questionamento sobre exposição solar e uso de 
suplementação pode servir como alternativa em 
teleatendimentos e na inviabilidade de realização de 
exames laboratoriais. Contudo, destaca-se a 
necessidade de avaliar a associação entre estes 
tópicos, avaliação dietética e níveis sanguíneos de 
25(OH)D, visto que é uma vitamina importante em 
vários processos fisiológicos na saúde. 

Longevos apresentam tendência à restrição ao 
domicílio, podendo reduzir a exposição solar. Apesar 
disso, a indicação de exposição ao sol não é 
recomendada em casos de câncer de pele e 
inflamações dermatológicas. Em longevos japoneses 
mesmo com o consumo mais substancial de peixe, 
fonte rica em Vitamina D, Cabral et al. (2018) 
observaram uma frequência importante de 
deficiência dessa vitamina. Como a metodologia 
utilizada no estudo Japonês foi diferente que o 
presente trabalho, não foi possível comparar as 



 

 

  

 
 

possíveis diferenças na exposição ao sol entre os dois 
grupos.  

Uma limitação do estudo foi não avaliar tempo e de 
que forma é realizada a exposição, qual o horário e 
regiões expostas do corpo, também não foi possível 
avaliar os níveis séricos de Vitamina D. Além do mais, 
não se sabe se o objetivo da exposição foi intencional 

(para produção de Vitamina D) ou outro motivo, 
como psicológico (aliviar o estresse da restrição ao 
lar) ou físico-funcional (manter-se ativo).  

A suplementação nutricional de vitamina D pode ser 
necessária quando não houver exposição solar, 
ingestão alimentar insuficiente e em casos de 
insuficiência e deficiência da vitamina.

Palavras-chave: Idoso de 80 anos ou mais. Vitamina D. Suplementos Nutricionais. Infecções por coronavírus. Saúde 
do Idoso. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo dados do Ministério da Saúde 

aproximadamente um terço da população idosa que 

mora em comunidades sofre múltiplas quedas a cada 

ano [1]. No entanto, os idosos institucionalizados 

apresentam três vezes mais chances de cair dos que 

aqueles que residem em comunidades, sendo que 

39,8% apresentam idade entre 80 a 89 anos [2]. No 

Brasil cerca de 30% dos idosos caem pelo menos uma 

vez ao ano. O risco deste tipo de acidente pode 

ultrapassar 85% nas pessoas acima de 85 anos [1]. Em 

idosos institucionalizados 50% destes caem a cada ano 

[2]. Admite-se que uma em cada três pessoas idosas 

caia pelo menos uma vez ao ano aos 65 anos; e que 

uma em cada duas caia pelo menos uma vez aos 80 

anos [1]. Portanto, o estudo sobre quedas é bastante 

complexo, podendo representar um sinal de alerta de 

uma situação mais séria, principalmente em idosos 

debilitados. Dos idosos que caem, cerca de 2,5% 

requerem hospitalização e desses, apenas a metade 

sobreviverá após um ano [1]. Os idosos 

institucionalizados geralmente possuem 

características peculiares, como hábitos sedentários, 

diminuição da autonomia e abandono familiar, 

questões essas que contribuem para o aumento de 

prevalências relacionadas às morbidades e 

comorbidades, em especial as quedas, por ser um dos 

agravos mais relevantes decorrentes do 

envelhecimento, devido ao elevado custo social e 

econômico [3].  

Baseado no exposto é da maior importância 

que, além das medidas preventivas e dos tratamentos 

das causas supracitadas, que o idoso seja avaliado em 

relação ao risco de quedas em residências, hospitais e 



 

 

  

 
 

principalmente em Instituições de Longa Permanência 

(ILPIs), local onde encontram-se os idosos mais 

fragilizados, dependentes e com alto risco de quedas. 

Este estudo teve como objetivo avaliar o risco de 

quedas em idoso residentes em Instituições de Longa 

Permanência longevas no Município de Porto Alegre, 

RS, Brasil. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo 

e analítico. Foram avaliados 55 idosos de ambos os 

sexos, acima de 60 anos e residentes em Instituições 

de Longa Permanência longevas no Município de 

Porto Alegre. Foram incluídos idosos com condição 

física e neurológica para ficar em pé e executar os 

testes. Foram excluídos idosos cadeirantes, 

acamados, imobilizados e com declínio cognitivo. As 

informações sobre doenças, uso de medicamentos e 

histórico de quedas se obteve pelo prontuário do 

idoso e confirmado com a enfermeira ou médico 

responsável pela instituição. Os testes para avaliar o 

risco de quedas foram: Teste de Alcance funcional 

(TAF) para a determinação do equilíbrio dinâmico. 

Deslocamentos menores que 15 cm significam risco 

de quedas. [4]. Time up and Go (TUG) utilizado para 

avaliar a mobilidade funcional de idoso. Considera-se 

normal o teste em 10 segundos. Valores entre 11 e 20 

segundos são esperados para idosos com deficiência 

ou frágil e com baixo risco de quedas. Acima de 20 

segundos o teste é indicativo de instabilidade postural 

e déficit importante da mobilidade física e alto risco 

de quedas [5].  

Os resultados foram analisados pelo 

programa estatístico SPSS versão 17. Na análise 

descritiva foi realizada a distribuição de frequências 

absolutas, a distribuição percentual, média e desvio 

padrão (DP). A comparação das médias do TAF e do 

TUG entre grupos foi definido através do teste t de 

Student. Para os fatores categóricos, politômicos ou 

ordinais, adotou-se a análise de variância de uma via 

(One-Way ANOVA), com pós-teste (Post Hoc test) de 

Bonferroni. O teste do Qui-quadrado de Pearson foi 

utilizado para comparar as variáveis categóricas. Foi 

considerado significativo os valores de P menores que 

0,05.  

RESULTADOS 

Ficou claro pelos resultados obtidos que, dada 

a alta prevalência de quedas, todos os idosos devem 

ser avaliados quanto ao seu risco. Há vários testes 

para se avaliar o risco de quedas, mas os dois 

utilizados no presente estudo fornecem informações 

importantes para que os profissionais da saúde 

implementem medidas preventivas. As ferramentas 

TAF e TUG são simples e contribuem para uma 

estratificação de risco, classificação e são testes úteis 

para avaliação clínica e de funcionalidade [4,5]. 

Através deles foi possível verificar uma tendência 

maior entre as mulheres em 31,7% de risco de quedas 



 

 

  

 
 

pelo TAF em relação aos homens com 7,1%. O TUG 

mostrou risco e alto risco para quedas sem diferenças 

entre os gêneros (p=0,175).  

Não houve associação significativa entre os 

testes que avaliam risco de quedas com a faixa etária 

do idoso. Apesar do percentual de risco de quedas 

pelo TAF aumentar nos idosos com risco de quedas e 

alto risco de quedas pelo teste de TUG a associação 

não foi significativa (p=0,446). Esses resultados 

fornecem importantes informações sobre a força das 

pernas, a capacidade de equilíbrio e as estratégias de 

que se vale o idoso para executar os movimentos, que 

são aspectos determinantes para a realização 

adequada das atividades da vida diária. Importante 

destacar que a prevalência de quedas em idosos 

moradores de instituições de longa permanência é 

superior do que em idosos que vivem na comunidade. 

Diante desse contexto reitera-se a necessidade de 

avaliar salientando que os testes TAF e TUG são testes 

amplamente utilizados para a população idosa e 

demonstram boa correlação com o equilíbrio, cujos 

resultados são, em geral, inversamente proporcionais 

ao risco de quedas [4,5]. Assim sendo considera-se 

não só a relevância como a necessidade da aplicação 

dessas ferramentas no atendimento e acompanhamento 

ao idoso institucionalizado.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considera-se vantajosa a utilização dos testes TAF e 
TUG por serem realizados com rapidez, serem de 
fácil execução, poderem ser realizados em qualquer 
lugar, terem baixo custo  e fornecem importantes 
informações sobre a força das pernas, a capacidade 
de equilíbrio e as estratégias de que se vale o idoso 
para executar os movimentos, que são aspectos 
determinantes para a realização adequada das 
atividades da vida diária. Manter uma vida com bons 
padrões de saúde é muito mais do que a ausência de 
doenças. É muito importante contribuir para um 
envelhecimento digno, ativo e com qualidade e, 
muitas vezes uma queda pode modificar 
drasticamente a vida do idoso e toda a sua família. 
Acompanhar e controlar os idosos 
institucionalizados quanto ao risco de quedas é uma 
conduta preventiva de rotina que deve ser 
conduzida pelos profissionais de saúde a fim de 
adequarem o melhor tratamento preventivo 
definido por uma equipe multidisciplinar. Nesse 
contexto todos os idosos devem ser avaliados 
quanto ao seu risco e as ferramentas TAF e TUG são 
simples e contribuem para a estratificação, 
classificação de risco e são testes úteis para 
avaliação clínica, funcional e de acompanhamento 
de intervenções implementadas.

Palavras-chave: Quedas; Instituição de longa permanência para idosos; Idosos; Prevenção de quedas. 
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INTRODUÇÃO 

Fragilidade é um termo muito utilizado para 
indicar a condição de pessoas idosas que apresentam 
alto risco para quedas, hospitalização, incapacidade 
funcional, podendo levar a institucionalização e até a 
morte[1].Uma definição muito utilizada sobre a 
síndrome da fragilidade é que ela representa uma 
gama de sinais fisiológicos caracterizados pela 
diminuição da homeostase e redução da capacidade 
do organismo de resistir às intempéries, resultando 
em declínios cumulativos em múltiplos sistemas [2]. A 
fragilidade é considerada um estado de alto risco 
preditivo de uma série de resultados adversos à 
saúde, aumentando o risco de hospitalização e de 
óbito [3]. As evidências trazem um consenso 
crescente que os marcadores de fragilidade incluem 
declínios na massa muscular, na força, na resistência, 
no equilíbrio, na velocidade de marcha e baixa 
atividade física [1-2]. Idosos institucionalizados 
geralmente apresentam características comuns aos 
marcadores de fragilidade como estilo de vida 
sedentário, baixa autonomia, perda de força 

muscular, alto risco de quedas, baixa velocidade de 
marcha entre outras peculiaridades que configuram a 
síndrome da fragilidade. O teste de força de preensão 
palmar (FPP) é um dos critérios para a caracterização 
da síndrome da fragilidade e quando diminuída pode 
gerar limitações alterando a funcionalidade dos 
indivíduos. Na prática clínica o teste de FPP pode ser 
utilizado para o controle dos procedimentos da 
reabilitação, na avaliação e no tratamento 
musculoesquelético das disfunções relacionadas a 
força da mão [4]. O objetivo do presente estudo foi 
avaliar a FPP de idosos residentes em Instituições de 
Longa Permanência para Idosos (ILPIs), do Município 
de Porto Alegre, RS, Brasil. Também foi analisado se 
existe associações entre o teste TUG e o TAF com a 
FPP. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Caracteriza-se por ser transversal, descritivo e 
analítico. Foram avaliados um total de 55 idosos com 
média de idade de 75,5 anos, residentes em ILPIs no 
Município de Porto Alegre. Os critérios de inclusão 
foram os idosos estarem em condições físicas e 



 

 

  

 
 

neurológicas para executar os testes. Os critérios de 
exclusão foram idosos que estivessem acamados, 
imobilizados e ou com declínio cognitivo. Os dados a 
respeito informações sobre doenças, uso de 
medicamentos e histórico de quedas se obteve pelo 
prontuário do idoso e confirmado com a enfermeira 
ou médico responsável pela instituição. O 
instrumento utilizado para medir a FPP foi um 
dinamômetro digital de mão (Eletronic Hand 
Dynamometer Model EH101). Para realizar o teste foi 
seguido a posição padrão recomendada pela 
American Society of Hand Therapists[5]. Foi solicitado 
que o idoso estivesse confortavelmente sentado, com 
o cotovelo fletido a 90 graus, o antebraço em posição 
neutra. Também foram orientados a puxarem a alça 
do dinamômetro com a mão dominante durante 6 
segundos o mais forte possível e após relaxarem. 
Foram realizadas 3 tentativas do teste e após 
selecionado o melhor resultado das tentativas. A 
unidade de força utilizada foi Quilograma/força (Kgf) 
ajustada para o gênero. testes TUG e TAF são muito 
utilizados para avaliar o risco de quedas em idosos. Os 
dados do estudo foram tabulados através do 
programa Excel e posteriormente analisados no 
programa estatístico SPSS versão 21.0. Na análise 
descritiva foram calculados média e desvio padrão 
(DP) para as variáveis contínuas, frequências absolutas 
e relativas para as categóricas. Na abordagem 
bivariada, foi realizada a comparação das médias do 
TAF e do TUG entre grupos definidos através do teste 
t de student para amostras independentes ou Análise 
de Variância de uma via (one-way ANOVA). Na 
comparação de proporções, os testes Qui-quadrado 
de Pearson ou exato de Fisher foram utilizados. 

RESULTADOS 

Os resultados utilizando o ponto de corte 
fornecido pelo dinamômetro digital de mão, 38,2% 
dos idosos apresentaram FPP palmar fraca; 61,8% 
força normal e nenhum dos idosos apresentaram uma 
força considerada forte. As mulheres exibiram FPP 
menor do os homens (p=0,006), diminuindo ainda 
mais com o avanço da idade (p=0,071). Porém a 
classificação da força conforme gênero e faixa etária 
não foram estatisticamente significativas (p>0.05). 
Apesar do percentual de FPP fraca ser maior nos 
idosos com maior risco de quedas pelo teste TAF a 
associação não foi significativa (p=0,462). Já no teste 
TUG essa associação apresentou um resultado 
limítrofe (p=0,059). Apesar dos resultados obtidos não 
apresentarem significância estatística, é muito 
importante avaliarmos continuamente a FPP visto que 
os dados apresentados demonstraram que nenhum 
dos idosos testados apresentaram resultados 
considerado forte para a sua faixa etária e gênero. Isso 
demonstra que esses idosos estão abaixo dos 
resultados esperados pelos critérios previamente 
adotados por outros estudos nessa população, 
revelando assim um déficit na força desses idosos em 
relação ao que é padronizado. Em relação as mulheres 
apresentarem resultados de força menores que os 
homens, a explicação é determinada fisiologicamente 
pelo fato que os homens possuem mais massa 
muscular, a mesma é justificada pela maior 
concentração de testosterona circulante, hormônio 
do crescimento (GH) e insulina, que contribui para o 
aumento do hormônio do crescimento 1 (IGF-1), e 
dehidropiandrosterona (DHEA) gerando assim um 
maior turnover protéico. O resultado obtido quanto a 
associação do teste TUG com a FPP é de extrema valia 
para prática clínica. Os profissionais da saúde que 
atuam diretamente nas instituições devem utilizar 



 

 

  

 
 

desses recursos para uma avaliação contínua da 
funcionalidade desses idosos. Esses resultados são 
clinicamente importantes para a instituição ter uma 
ideia ampliada da saúde dos idosos, especialmente 
entre os que apresentam fragilidade e assim 
necessitam de uma atenção quanto o seu quadro de 
funcionalidade, em especial na quantificação da sua 
força muscular. Portanto, embora os resultados não 
apresentarem associações estatisticamente 
significativas, ainda sim, o TUG teste mostrou-se ter 
uma associação considerada limítrofe, isso reforça 
ainda mais a valia da prática clínica para utilização 
desses testes e na avaliação da FPP dos idosos 
residentes nessas instituições. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É importante reafirmarmos que o teste de FPP é um 
instrumento de fácil realização, fundamental para 
uma avaliação da funcionalidade e de baixo custo, 
permitindo que os profissionais da saúde façam a 
avaliação da força um dos principais componentes 
da síndrome da fragilidade. A perda da força 
muscular está associada a diminuição de qualidade 
de vida, incapacidade funcional, nível de 
independência, levando os idosos a diminuírem as 

suas atividades de vida diária e assim aumentarem 
as suas disfunções. Fica claro a importância de uma 
avalição funcional que inclua a utilização do teste de 
FPP entre os idosos institucionalizados, pois permite 
a elaboração de boas estratégias com intervenções 
preventivas para a manutenção da funcionalidade. 
Acompanhar e controlar os idosos 
institucionalizados quanto a manutenção da força é 
uma conduta preventiva de rotina que deve ser 
realizada a fim de os profissionais da saúde que 
atuem diretamente nessa área adequarem o melhor 
tratamento para a manutenção da funcionalidade 
dos idosos. Mais estudos, com um maior n amostral 
são necessários para evidenciar essa importante 
temática, especialmente da associação entre os 
testes que avaliam os riscos de queda (TUG e TAF) e 
FPP. É de extrema valia estimular os idosos a 
realizarem o teste de FPP e mais ainda atividades 
que venham a contribuir para a manutenção da 
força muscular. Idosos que são estimulados 
apresentam um envelhecimento com mais 
independência funcional, maior autonomia e 
consequentemente com uma melhor qualidade de 
vida. 

Palavras-chave: Fragilidade; Idoso; Teste de força de preensão palmar; Instituição de longa 
permanência para idosos, Envelhecimento. 
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INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua o 
envelhecimento saudável como um "processo de 
desenvolvimento e manutenção da capacidade 
funcional que permite o bem-estar em idade 
avançada" (OMS, 2015). Em diversos contextos 
socioculturais, o curso da vida é dividido em fases - 
infância, período de estudos, trabalho e 
aposentadoria -, fator que está sendo repensado e, 
portanto, as oportunidades de mudança dependem 
de um fator fundamental, a saúde. Para que os anos 
possam ser aproveitados e vividos com qualidade de 
vida, é necessário que a população goze de boa 
saúde. A OMS estima que o Brasil será o sexto país no 

mundo com maior número de idosos até o ano de 
2025 (OMS, 2005), sendo necessário suavizar os 
efeitos das alterações relacionadas ao processo de 
envelhecimento por meio de atividades que tragam 
benefícios individiduais e coletivos, proporcionando 
bem-estar à essa parcela da população (AMARAL et 
al., 2014). O equilíbrio postural é mantido pela 
integração das informações dos sistemas 
proprioceptivo, vestibular e visual. As quedas 
constituem a sexta causa de óbito em idosos e, 
estima-se que, 30% das pessoas nesta faixa etária 
sofram pelo menos uma queda ao ano (GANANÇA, 
MEZZALIRA, CRUZ, 2008). Os distúrbios vestibulares 
têm relevância neste cenário, já que o aumento da 
idade é proporcional à presença de sintomas 



 

 

  

 
 

vestibulares e suas manifestações clínicas - vertigem 
e outras tonturas, alterações do equilíbrio corporal, 
restrição de movimentação, insegurança física e 
psíquica na locomoção e distúrbios da marcha e 
queda (GANANÇA et al., 2006). O aumento da 
expectativa de vida vem aumentando no país, porém 
este aumento precisa ser acompanhado por 
mudanças que busquem a melhoria, a promoção e 
manutenção da saúde e da qualidade de vida. Como 
objetivo geral desta pesquisa, buscou-se avaliar o 
equiíbrio postural de idosas ativas com distúrbios 
osteomusculares e verificar a sua relação com a 
qualidade de vida e com a prática de atividades físicas 
regulares. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Pesquisa aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de Santa Maria sob o número 
16728013.0.0000.5346, utilizando-se de abordagem 
quantitativa e análise descritiva. A amostra foi de 
conveniência, constituída por idosas avaliadas de 
outubro de 2016 a abril de 2017. Em princípio, foi 
realizado um levantamento de grupos de terceira 
idade de diferentes regiões da cidade, sendo os 
responsáveis pelos respectivos grupos contatados 
por meio de chamada telefônica. A data e o horário 
para a realização da pesquisa foram agendados. Os 
sujeitos foram avaliados no Ambulatório de 
Otoneurologia, Setor Equilíbrio do Hospital 
Universitário de Santa Maria na Universidade Federal 
de Santa Maria, sendo submetidos: à anamnese - a 
qual abordava questões acerca de trabalho, atividade 
física, saúde no geral e qualidade de vida -; às 
avaliações realizadas que classificaram as idosas 
como ativas - Atividades Instrumentais de Vida Diária, 
Escala de Atividade de Vida Diária Katz, Escala de 
Avaliação Funcional Atividades Instrumentais de Vida 

Diária Lawton -; a aplicação do questionário 
WHOQOL-bref - o qual avalia a qualidade de vida por 
meio de 26 questões, a primeira questão refere-se à 
qualidade de vida de modo geral, a segunda à 
satisfação com a própria saúde e as outras 24 são 
divididas nos domínios físico, psicológico, relações 
sociais e meio ambiente -; e, para avaliação do 
equilíbrio, foram submetidos à Posturografia 
Dinâmica Foam Laser - constituída por seis condições: 
TOS I avalia os três sistemas atuantes (vestibular, 
visual e proprioceptivo), TOS II principalmente o 
sistema somatossensorial, TOS III e VI principalmente 
o sistema visual em situação de sobrecarga, TOS IV 
avalia o sistema visual e TOS V, o sistema vestibular. 
Os sujeitos foram divididos em dois grupos, onde o 
grupo um (G1) foi composto pelas idosas ativas que 
praticam atividade física regularmente e o grupo dois 
(G2) pelas que não praticam atividade física. 

RESULTADOS 

Das 45 idosas ativas avaliadas, 31 relataram 
distúrbios osteomusculares - sendo 12 na região 
lombar, 10 na cervical, um na toráxica, um na cervical 
e toráxica e sete na cervical e lombar -, com média de 
idade de 68,97 anos, sendo 17 aposentadas e 14 em 
atividade laboral. Quanto a saúde no geral, 21 
possuem distúrbios emocionais, 18 problemas 
cardíacos, oito alterações metabólicas e sete 
problemas endocrinológicos, podendo estarem 
associados ou não. Destas 31 idosas, 25 praticam 
atividade física regularmente. No WHOQOL-bref os 
resultados para cada aspecto do G1 foram: físico = 
70,86, psicológico = 69,83, relações sociais = 84,33, 
meio ambiente = 71,75 e média geral = 74,19; já para 
o G2 foram: físico = 66,67, psicológico = 64,58, 
relações sociais = 77,78, meio ambiente = 60,94 e 
média geral = 67,49. O G1 apresentou melhores 



 

 

  

 
 

resultados em todos os aspectos do questionário e 
em sua média geral. Na Posturografia Dinâmica Foam 
Laser, os resultados para cada uma das seis condições 
do G1 foram: TOS I = 87,26, TOS II = 75,49, TOS III = 
73,03, TOS IV = 83,10, TOS V = 64,94, TOS VI = 48,34 
e média geral = 72,03; no G2 foram: TOS I = 83,42, 
TOS II = 72,08, TOS III = 60,19, TOS IV = 79,96, TOS V 
= 63,98, TOS VI = 41,85 e média geral = 66,91. Nesta 
avaliação do equilíbrio corporal, o G1 apresentou 
valores superiores ao G2 em cada uma das seis 
condições, bem como em sua média geral. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As idosas ativas com distúrbios osteomusculares 
apresentaram os sistemas vestibular e visual como os 
principais responsaveis pelo equilíbrio postural, 
constatando que aquelas que praticam atividade 
física regularmente demonstraram melhor qualidade 

de vida e equilíbrio postural. Diante disso, 
destacamos a importância da manutenção de uma 
vida independente sem desconsiderar os fatores que 
podem impactar negativamente, como as 
comorbidades e queixas associadas. Destacamos que 
a idade avançada por si não determina maior 
suscetibilidade a impactos na qualidade de vida. 
Diante disso, constata-se a importância da atividade 
física regular na manutenção do equilíbrio corporal e 
da qualidade de vida da população idosa. A promoção 
e o fomento de campanhas e portarias que 
engrandeçam e divulguem as ações e serviços 
previstos na Política Nacional de Saúde do Idoso se 
fazem imprescindíveis para a manutenção e melhora 
de seu bem-estar. 
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INTRODUÇÃO 

A alimentação saudável abrange um conjunto de 
alimentos, entre estes cita-se a ingestão de frutas, 
hortaliças e leguminosas. Os alimentos de origem 
vegetal, fornecem micronutrientes, fibras e alguns 
componentes essenciais para a saúde. São 
fundamentais para a prevenção de doenças crônicas 
não transmissíveis. O consumo desses alimentos, 
possuem ação protetora e auxiliam na manutenção 
do peso saudável (FIGUEIRA; LOPES & 
MODENA,2016). O leite e seus derivados destacam-
se por conter proteína de alto valor biológico, 
vitaminas e minerais. O consumo é indispensável para 
se atingir a recomendação diária de cálcio e para a 
manutenção da estrutura óssea, essencial para os 
idosos (MUNIZ, MADRUGA & ARAUJO,2013). O 
consumo diário de feijão nas refeições, apresenta 
inúmeros benefícios para a saúde, por ser fonte de 
protêina, vitaminas, minerais, fibras e compostos 
fenólicos, minimizando as doenças relacionadas à 
alimentação (LOVATO et al.,2017). No que diz 
respeito às carnes, alguns cortes podem apresentar 

elevadas quantidades de lipídeos em sua composição 
(especialmente os saturados). O consumo excessivo e 
constante deste alimento pode estar associado ao 
desenvolvimento de obesidade e doenças 
cardiovasculares (SANTOS et al.,2011). Esta prática 
pode resultar no aumento dos níveis de colesterol 
total e LDL-colesterol sanguíneo, podendo contribuir 
para o desenvolvimento futuro da aterosclerose 
(ABADI & BUDEL,2014). Ao contrário, os refrigerantes 
são uma bebida rica em açúcar, aditivos e pobres em 
nutrientes. O consumo pode estar associado ao 
ganho de peso, diabetes e redução nos níveis de 
cálcio sanguíneo, que pode ser considerado como um 
fator de preocupação no envelhecimento, pois a 
excreção pode associar-se ao desenvolvimento da 
osteoporose (SANTOS et al.,2016). Com base no 
exposto, este estudo teve como objetivo avaliar o 
consumo dos marcadores alimentares saudáveis e 
não saudáveis e sua relação com escolaridade e sexo 
em idosos. 

  



 

 

  

 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo de delineamento descritivo e quantitativo. 
Foram analisados dados secundários obtidos da base 
de dados do Vigitel de 2010, disponível no Tabnet do 
DataSUS. Foram analisadas as seguintes variáveis: 
faixa etária (≥ 65 anos de idade), sexo (feminino e 
masculino), região do País (Norte, Nordeste, Sudeste, 
Sul e Centro-Oeste) e percentual do consumo de 
alimentos denominados marcadores alimentares 
saudáveis (frutas, hortaliças, frutas/hortaliças 
recomendadas, consumo de frutas/hortaliças 
regular, feijão e leite integral) e  entre os marcadores 
alimentares não saudáveis (carne com excesso de 
gordura e refrigerante). A coleta de dados ocorreu no 
período de agosto e setembro de 2020.  

RESULTADOS 

Ao analisar as informações do estudo Vigitel de 2010, 
foi possível observar que o consumo de frutas foi 
maior em todos os níveis de escolaridade, sendo que 
o maior percentual foi entre os idosos que estudaram 
>12 anos e que moravam na região sudeste (93,3%). 
Observou-se que, as mulheres idosas apresentaram 
maior consumo de hortaliças em todos os níveis de 
escolaridade, quando comparadas aos homens. 
Sendo que as que residiam na região centro oeste e 
que estudaram >12 anos tiveram maior consumo 
(87%). Os dados expressam que o consumo regular de 
frutas/hortaliças foi maior entre as mulheres em 
todos os graus de instrução, sendo a maior 
prevalência entre as idosas da região centro oeste e 
com >12 anos de estudo (76,1%). O consumo 
recomendado de frutas/hortaliças foi maior entre as  
idosas em todos os  níveis de escolaridade quando 
comparado ao sexo masculino. Tendo em vista que as 
idosas da região centro-oeste e que estudaram >12 

anos, (51,0%) atingiram o valor recomendado de 
frutas/hortaliças. Quanto ao consumo de feijão este 
foi maior nos idosos em todos os níveis de 
escolaridade. E o maior consumo foi (87,7%) entre os 
idosos que estudaram 9-11 anos e residiam na região 
centro oeste. O consumo de leite foi maior no sexo 
masculino em todos os níveis de escolaridade e região 
norte. Visto que indivíduos idosos que estudaram 
entre 9-11 anos tiveram um consumo maior (73,1%) 
quando comparado aos outros resultados. O 
consumo de refrigerante foi maior entre os idosos em 
todos os níveis de escolaridade. E os residentes na 
região sul e  com menos tempo de estudo (0-8 anos) 
foram os que apresentaram maior percentual de 
consumo (32%). Em relação ao consumo de carne 
com excesso de gordura, o consumo foi maior entre 
os idosos em todos os níveis de escolaridade, sendo a 
maior prevalência entre os que residiam na região 
centro oeste e estudaram entre 9 e 11 anos (41%). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base na análise realizada,  observou-se que os 
indivíduos com uma maior escolaridade tendem a 
optar por escolhas alimentares mais saudáveis. Além 
disso, o sexo feminino demonstrou maior cuidado em 
relação à sua saúde quando comparado ao sexo 
masculino. Sendo que, as mulheres apresentaram 
melhores hábitos de alimentação, ingerindo 
diariamente alimentos protetores contra doenças 
crônicas não transmissíveis como é o caso das frutas 
e hortaliças. Já, os homens não se preocupam tanto 
com a sua alimentação, fazendo escolhas menos 
saudáveis como o consumo de carnes gordurosas e 
refrigerantes. É evidente, a importância que a 
alimentação saudável tem em todos os ciclos de vida, 
sendo constituída por todos os grupos alimentares 
para a oferta dos nutrientes necessários para a 



 

 

  

 
 

prevenção do desenvolvimento de doenças crônicas 
não transmissíveis e até mesmo, melhorando a 

qualidade de vida dos indivíduos, especialmente aos 
idosos.  
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INTRODUÇÃO 

O paladar é formado por células gustativas, que são 
responsáveis por identificar a intensidade e qualidade 
dos cinco sabores (BACHMANOV et al., 2014). A 
sensibilidade do paladar pode ser parcialmente 
perdida (hipogeusia) ou totalmente perdida (ageusia) 
(KOCHEM, 2017). No processo de envelhecimento, o 
sistema sensorial pode ser prejudicado. Tendo em 
vista que idosos manifestam perdas nas funções 
gustativas, a percepção do sabor doce e/ou salgado 
podem ser afetadas, levando ao aumento destes 
ingredientes à refeições ou nas escolhas de produtos 
ricos em açúcar e/ou sal (RATHEE; JAIN, 2019). 
Considerando que trata-se de uma população com 
elevadas taxas de expectativa de vida, é fundamental 
a implementação de ações que visem a promoção da 
saúde e a prevenção das síndromes geriátricas. Este 
estudo teve como objetivo avaliar a percepção 
gustativa de mulheres participantes de grupos de 
convivência 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo transversal experimental, com mulheres 
residentes em Antônio Prado, RS de grupos de 
convivência. A coleta das informações realizou-se por 
meio de entrevistas individuais: questionários 
sociodemográfico, de apetite e a aferição das 
medidas antropométricas. A avaliação 
antropométrica incluiu aferição de peso, estatura e 
circunferência da cintura. O IMC, foi analisado 
considerando Lipschitz (1994) e a circunferência da 
cintura (CC) foi classificada por IDF 2007 e por NCEP 
2005. Os questionários utilizados foram o 
questionário sociodemográfico e o nutricional 
simplificado de apetite (QNSA) publicado e validado 
por Wilson et al (2005). Posteriormente, realizou-se o 
teste de percepção gustativa. Verificou-se as 
percepções dos sabores salgado e doce com soluções 
aquosas nas concentrações: salgada= (1g de sal/100 
ml contendo 0,4 g de sódio; 2 g de sal/100ml 



 

 

  

 
 

contendo 0,8 g de sódio e 4g de sal/100ml contendo 
1,6 g de sódio); e doce= (1g de açúcar/100ml 
contendo 1 g de sacarose; 2 g de açúcar contendo 2 g 
de sacarose e 4 g de açúcar contendo 4 g de 
sacarose). Os testes foram realizados em triplicata e 
individualmente. As análises estatísticas foram feitas 
utilizando o software Statistical Package for the Social 
Sciences SPSS® versão 22.0. As variáveis categóricas 
foram descritas por meio de frequências absolutas e 
relativas e as variáveis contínuas como média ± 
desvio padrão. O teste t de Student para amostras 
independentes foi utilizado para comparação entre 
as médias dos grupos. As associações foram testadas 
pelo teste de qui-quadrado ou de tendência linear. 
Para verificar a correlação de variáveis 
independentes com o desfecho, utilizou-se a análise 
de correlação de Pearson. Os resultados foram 
considerados estatisticamente significativos se 
p<0,05. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da UCS, sob parecer número 3.606.456. 

 

RESULTADOS 

Amostra foi obtida por conveniência, com 27 
mulheres (15 idosas, idade média=69,93±0,06) e (12 
adultas, idade média=47,58±7,91) (p=0.0001). 
Quanto a escolaridade houve diferença significativa 
quanto a faixa etária e nível educacional, 80% das 
idosas estudaram por um período inferior a 9 anos. Já 
no grupo das adultas, 50% estudaram entre 10 à 12 
anos e apenas 25% estudaram mais que 13 anos. 
Comparativamente, essa diferença foi 
estatisticamente significativa (p=0,010) 
demonstrando uma associação entre faixa etária e 
nível educacional. Com relação à renda mensal, 80% 
das idosas referiram receber até dois salários 

mínimos e no grupo das adultas, 66,7% declararam 
receber até dois salários mínimos. Em relação ao 
estado nutricional, 91,7% das adultas encontram-se 
obesas, sendo que para as idosas esse percentual foi 
de 53,3%, obteve-se diferença estatística significativa 
para essa variável entre os grupos avaliados 
(p<0.001). A média da circunferência da cintura 
aponta que a maioria das avaliadas está em risco para 
doença cardiovascular (p=0,968).  A maioria das 
mulheres adultas (41,7%) relataram preferência pelo 
sabor salgado e 50% delas avaliaram o apetite como 
muito bom, referiram se satisfazer após consumir 
mais da metade da refeição ou maior parte da 
refeição. Todas as adultas declararam realizar mais do 
que três refeições por dia. Para as idosas, 40% 
preferiram ambos os sabores (salgado e doce), 73,3%  
disseram que seu apetite era bom, 53,3% informaram 
que se sentiam satisfeitas, após consumir a maior 
parte da refeição e 93,3% realizavam mais do que três 
refeições. Obteve-se como resultado para o 
somatório do QNSA a média de 16,53+1,64 para 
adultas e 16,91+1,83 para idosas. Não houve 
diferença estatística significativa para essa variável, 
indicando que as mulheres apresentam baixo risco de 
perda de peso. Quanto à percepção dos sabores, 
encontrou-se que as idosas tiveram menos 
sensibilidade para o sabor doce no teste de 
percepção gustativa (p=0,001; p=0,028). Não foram 
observadas diferenças estatísticas significativas para 
a análise da percepção gustativa do sabor salgado em 
nenhuma concentração testada.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As idosas apresentaram uma menor sensibilidade 
gustativa para o sabor doce quando comparadas com 
as adultas, não tendo diferença para o sabor salgado. 
Ressalta-se a importância de mais estudos nesta área, 



 

 

  

 
 

considerando a importância que a sensibilidade aos 
sabores possui influenciando na escolha de alimentos 
e na qualidade de vida das mulheres 
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INTRODUÇÃO 

Frente a um índice de envelhecimento humano que 
desafia e demanda constantes esforços das diversas 
áreas do conhecimento, há que se reavaliar conceitos 
e preconceitos em relação ao público idoso, a fim de 
lhes garantir qualidade de vida (VIEIRA; COUTINHO; 
SARAIVA, 2016). Ao abordar qualidade de vida e 
promoção de saúde, deve-se considerar a 
sexualidade do idoso. Tal fator ainda é socialmente 
visto como inexistente, pois a velhice carrega consigo 
concepções e tabus desenvolvidos através dos anos. 
No entanto, a sexualidade é inerente ao ser humano 
e encontra-se presente do início ao fim da vida, 
podendo ser vivenciada de diversas maneiras (VIEIRA; 
COUTINHO; SARAIVA, 2016). Apesar disso, existem 
poucos estudos sobre o assunto, sendo permeado 
por preconceitos relacionados à velhice (VIEIRA; 
COUTINHO; SARAIVA, 2016). Desse modo, o objetivo 
desta pesquisa foi compreender a vivência da 
sexualidade em casais na fase última do ciclo vital, por 
meio da análise sistêmica do filme Um divã para dois 
(2012). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, documental de 
análise fílmica, a qual busca explorar, descrever, 
compreender e interpretar ações representadas 
pelos protagonistas do filme. A análise foi realizada 
em duas fases: (1) decompor e (2) explicar. A primeira 
fase consiste em descrever e interpretar o filme a fim 
de compreendê-lo. Já a segunda fase refere-se a 
interpretação e análise . Na fase de decomposição, os 
dados provenientes da observação simples do filme 
foram registrados em uma planilha com o objetivo de 
sintetizar as principais informações e verificar o 
cumprimento de todas as etapas da análise fílmica. 
Para minimizar a possibilidade de viés, as 
observações foram realizadas pelas pesquisadoras de 
maneira independente para posterior comparação e 
compilação. Por fim, na fase de explicação, os dados 
foram submetidos à análise temática e interpretados 
à luz do referencial teórico sistêmico. O processo de 
tratamento, análise e interpretação dos dados 
resultou em duas categorias: (1) Aprendizagens do 
casal em fase última do ciclo vital, e (2) Sexualidade 
na velhice: Diferenças entre homens e mulheres. 

RESULTADOS 

Aprendizagens do casal em fase última do ciclo vital 



 

 

  

 
 

O filme retrata a história de Kay e Arnold, casados há 
31 anos. Possuem dois filhos adultos, que deixaram a 
casa dos pais para constituírem suas famílias 
nucleares. Desse modo, Kay e Arnold encontram-se 
na etapa vital da família em fase última, a qual impõe 
tarefas e aprendizagens (CERVENY; BERTHOUD, 
2010). O casal não compartilha de momentos 
conjugais, tampouco intimidade, estando unidos 
apenas por terem constituído uma família e dividirem 
a mesma casa. Kay mostra-se insatisfeita com a 
situação, desejando re-investir no casamento, e 
acaba procurando acompanhamento terapêutico 
para os dois. Arnold, resignado, participa dos 
atendimentos, os quais tornaram explícitos assuntos 
velados, como a vida sexual e intimidade conjugal, 
esquecidas há anos. Kay e Arnold vivem o “ninho 
vazio”, tendo impactos emocionais e relacionais 
significativos. Em relações cujo os filhos foram por 
muito tempo a tarefa principal do casal, isso é 
esperado (ROSSET, 2014). A volta à díade conjugal 
exige adaptações, tal como a retomada da intimidade 
do início do casamento. Entretanto, dependendo da 
trajetória do casal, este poderá ser um momento de 
reencontro ou de solidão compartilhada sob o 
mesmo teto, por medo ou acomodação (CERVENY; 
BERTHOUD, 2010). Diante da oportunidade de 
usufruir novamente um da presença do outro, pode 
aflorar inseguranças, mágoas, desejos e percepções 
antes imersas na rotina. Quando vivenciado 
negativamente, esse evento tende a depressão, 
alcoolismo e divórcio. Já quando percebido 
positivamente, configura-se como uma oportunidade 
para reorganização individual e conjugal, 
enriquecimento da relação e retomada da intimidade 
e sexualidade (ROSSET, 2014). Sexualidade na velhice: 
Diferenças entre homens e mulheres O ato sexual 

vivenciado funcionalmente pelo indivíduo e pelo 
casal, estando ligado às questões de afeto, é um dos 
elementos que fomenta a sexualidade (ROSSET, 
2014). O filme evidencia o quanto a ausência da 
vivência da sexualidade causa distanciamento na 
convivência conjugal. Neste sentido, Kay alega terem 
cessado as relações sexuais porque ela “desejava 
fazer amor” e ele queria “fazer sexo”. Pesquisas 
demonstram que a concepção de sexualidade pode 
variar para homens e mulheres.   As mulheres idosas 
compreendem o ato sexual como ligado a ideia de 
amor, cumplicidade e demonstrações de afeto por 
meio de abraços e carinho. O sexo é um elemento 
complementar da sexualidade. Já para os homens 
idosos o ato sexual  é percebido como elemento 
central. No entanto, ambos admitem a importância 
do sexo para a vivência da sexualidade (BIASUS; 
DEMANTOVA; CAMARGO, 2011). Atitudes como 
partilhar ideias, realizar atividades juntos, utilizar-se 
de compreensão e gentileza possibilitam a expressão 
da sexualidade do casal em fase última (ROSSET, 
2014). A sexualidade enquanto elemento integrante 
da condição humana é um fator  muito relevante para 
o envelhecimento , visto que carinho, intimidade, 
cumplicidade e relação sexual tornam essa vivência 
ilimitada, atuando positivamente sobre a qualidade 
de vida do idoso (VIEIRA; COUTINHO; SARAIVA, 
2016). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise fílmica realizada foi possível 
compreender a vivência da sexualidade em casais na 
fase última do ciclo vital e seus desafios. Torna-se 
necessário investir em aspectos como promoção de 
intimidade e afeto, manutenção da relação sexual, 
desconstrução de velhos padrões de pensamento e 



 

 

  

 
 

disposição para a mudança. Deve-se proporcionar um 
espaço para que os idosos possam se reinventar 
enquanto indivíduos e casal, em um momento 
singular de suas vidas. Destaca-se a necessidade de 
uma abordagem multidisciplinar da sexualidade na 
velhice, contribuindo para sua vivência plena e, 
consequentemente, promovendo maior qualidade de 
vida. 

Como limitação do presente estudo, enfatiza-se a 
impossibilidade de ter consultado diretamente o 
público-alvo. Assim, sugere-se que pesquisas futuras 
consultem idosos e/ou casais em fase última do ciclo 
vital a fim de verificar suas percepções subjetivas 
sobre a vivência da sexualidade na velhice.

Palavras-chave: Palavras-chave:  Sexualidade. Cônjuges. Idoso. 
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INTRODUÇÃO 

A dispneia é um sintoma presente em diversas 
doenças crônicas que acometem os idosos (SMITH et 
al., 2016; VAN MOURIK et al., 2014). Segundo a 
American Thoracic Society, a dispneia é definida 
como “uma experiência subjetiva de desconforto 
respiratório que consiste em sensações 
qualitativamente distintas que variam em 
intensidades” (PARSHALL et al., 2012, p. 436). 

A importância da dispneia parece ser mais evidente 
com o aumento da idade. Entre indivíduos com 70 
anos ou mais, Smith et al. (2016) mostraram que a 

experiência de falta de ar esteve associada à falta de 
bem-estar, maior uso dos serviços de saúde, maior 
risco de incapacidade e / ou morte em 5 anos.  

De acordo com Van Mourik et al. (2014), a dispneia 
em idosos pode ser originada de diversas condições 
como, por exemplo, doenças pulmonares (42%), 
doenças cardíacas (19%), obesidade (16%), entre 
outras (18%), além de ser mais grave nas faixas 
etárias mais velhas. 

Como os indivíduos com dispneia tendem a adotar o 
repouso e, consequentemente, reduzir o nível de 
atividade física (PARSHALL et al., 2012), é provável 



 

 

  

 
 

que estes tenham maiores riscos de desenvolver a 
síndrome da fragilidade (VAZ FRAGOSO et al., 2015). 
Assim, identificar os fatores associados à dispneia em 
idosos pode ser útil no planejamento da assistência à 
saúde e no adiamento da fragilidade. O presente 
estudo teve como objetivo analisar a relação entre o 
relato de dispneia, condições de saúde e fragilidade 
em uma amostra de idosos comunitários. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Tratou-se de uma pesquisa observacional, analítica e 
de corte transversal, que utilizou dados secundários 
da segunda onda do estudo de Fragilidade de Idosos 
Brasileiros - FIBRA. 

Foram analisados dados de 415 idosos participantes 
do estudo de seguimento do FIBRA, realizado nas 
cidades de Campinas e São Paulo (Distrito de 
Ermelino Matarazzo). Além dos critérios de inclusão 
aplicados para o estudo de seguimento, ou seja, ter 
participado da primeira onda de coleta de dados, ter 
idade igual ou superior a 72 anos e residir na 
localização geográfica de interesse, foram 
selecionados também os idosos que pontuaram 
dentro da nota de corte para a escolaridade no Mini 
Exame do Estado Mental e que tivessem respondido 
à pergunta sobre a presença da dispneia. Para as 
análises, as seguintes variáveis/escalas do protocolo 
completo foram selecionadas: sociodemográficas 
(idade, sexo e escolaridade), relato de dispneia 
(sim/não), doenças autorrelatadas, polifarmácia e 
fenótipos de fragilidade, proposto por Fried e 
colaboradores (FRIED et al., 2001).  

Todos os procedimentos foram conduzidos após a 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) pelos participantes do estudo. A 
segunda onda do estudo FIBRA foi submetida e 

aprovada pelos Comitês de Ética locais (CAAE n⁰ 
49987615.3.0000.5404, 92684517.5.1001.5404 e 
2219661.9.70000.5390). 

A associação entre dispneia e as demais variáveis de 
interesse foi verificada utilizando-se os testes de chi-
quadrado de Pearson e de regressão logística. Neste 
último, calculou-se tanto o odds ratio bruto (b) como 
o ajustado (a) (controlado por idade, sexo e 
escolaridade). Para todas as análises, o nível adotado 
foi de p <0,05.       

RESULTADOS 

Quatrocentos e quinze indivíduos participaram do 
estudo, sendo que 56,9% tinham 80 anos ou mais, 
69,8% eram do sexo feminino e 59,5% tinham de 1 a 
4 anos de escolaridade.  

A prevalência de dispneia foi de 21,0% na amostra 
total. Não houve diferenças entre os sexos para 
dispneia (p= 0,100), nem quanto à escolaridade (p= 
0,398). No entanto, a falta de ar foi maior (p= 0,014) 
na faixa etária mais jovem (72-79 anos) em 
comparação com a mais avançada (80 anos ou mais).  
Além disso, a prevalência foi mais elevada (p= 0,022) 
em idosos com fragilidade (35,2%), comparado com 
os classificados como pré-frágeis (16,9%) ou robustos 
(17,2%). Dentre os componentes do fenótipo de 
fragilidade, apenas fadiga (ORa = 2,79; IC95% 26,6-
43,8) e lentidão da marcha (ORa = 1,89; IC95% 22,4-
45,3) apresentaram associação com dispneia. 
Aqueles com doenças pulmonares (ORa=2,40; IC95% 
22,9-50,6), cardíacas (ORa=2,05; IC95% 22,9-41,6), 
tumor/câncer (ORa=3,33; IC95% 25,9-58,4), 
depressão (ORa=1,92; IC95% 21,3-43,5), 
multimorbidades (ORa=3,04; IC95% 19,2-29,5) e 
polifarmácia (ORa=2,19; IC95% 22,5-38,2) também 
apresentaram mais chances de ter dispneia.      



 

 

  

 
 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em idosos residentes na comunidade, a presença da 
dispneia se associou a diferentes doenças, 
polifarmácia e fragilidade, mesmo após ajuste para 
variáveis confundidoras, como idade, sexo e 
escolaridade. Entre os que relatam dispneia, a fadiga 

e a lentidão da marcha tiveram maior probabilidade 
de estarem presentes. O reconhecimento dos fatores 
associados ao relato de dispneia pode contribuir para 
a prevenção de desfechos negativos e para o manejo 
da fragilidade nesta população e, portanto, deve ser 
foco futuro de estudos envolvendo idosos 
comunitários.

Palavras-chave:  Dispneia. Nível de saúde. Fragilidade. Idosos. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil se encontra no processo de inversão na 
pirâmide etária de sua população. Esse novo perfil 
populacional, composto por uma alta proporção de 
idosos, gera aumento na prevalência de algumas 
doenças mais comuns nessa faixa etária, como o 
Diabetes Mellitus (DM). Doença metabólica 
caracterizada por distúrbios na regulação e no 
metabolismo da glicemia, o DM é classificado de 
acordo com o processo patogênico que leva à 
hiperglicemia. O DM tipo I caracteriza-se pela 
deficiência de insulina e pela tendência de 
desenvolvimento de cetose e o DM tipo II compõe um 
grupo heterogêneo de distúrbios, caracterizados por 
graus variáveis de resistência à insulina e de 
comprometimento de sua produção e secreção 
(KASPER et al., 2017). Em menos de uma geração, o 
DM se tornou uma das doenças não transmissíveis 
mais prevalentes entre os seres humanos em todo o 
mundo (PEREZ; SMITH, 2019). Nessa premissa, a 
doença é uma das maiores causas de 

morbimortalidade, de despesas com saúde e 
representa uma das maiores ameaças à saúde global 
e ao desenvolvimento.  Assim, o presente estudo visa 
delinear a prevalência do DM e sua distribuição de 
acordo com outras características em idosos 
atendidos na Atenção Primária à Saúde (APS) no 
município de Passo Fundo, Rio Grande do Sul (RS).  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal conduzido na rede 
urbana de APS de Passo Fundo/RS. Os critérios de 
inclusão foram idade maior ou igual a 60 anos e 
ambos os sexos. Acamados e pessoas com dificuldade 
de responder ao questionário, foram excluídos. Os 
dados foram coletados em unidades de saúde de 
Passo Fundo/RS, por meio de questionário pré-
testado e pré-codificado, aplicado por acadêmicos de 
medicina treinados, entre maio e agosto de 2019. 
Avaliaram-se características sociodemográficas, 
diagnóstico médico autorreferido de hipertensão 
arterial sistêmica (HAS) e de DM e ainda, o estado 



 

 

  

 
 

nutricional foi classificado a partir do índice de massa 
corporal utilizando-se os dados de peso e altura 
autorreferidos. Após dupla digitação e validação dos 
dados, foi realizada a descrição da amostra, calculada 
a prevalência do DM e verificada sua distribuição de 
acordo com algumas variáveis, por meio do Teste do 
Qui-quadrado, admitindo-se erro α de 5%. O 
protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 
Universidade Federal da Fronteira Sul.  

RESULTADOS 

Dos idosos elegíveis para o estudo, 403 aceitaram 
participar. A amostra foi composta majoritariamente 
por mulheres (61,3%), indivíduos entre 60 e 70 anos 
de idade (70,7%), que se autorreferiram brancos 
(67,6%) e com cônjuge (62,3%). Sobre questões 
econômicas,  61,4% tinham renda mensal familiar per 
capta menor ou igual a um salário mínimo (R$ 
998,00). Quanto à escolaridade avaliada em anos, ter 
frequentado 8 anos ou menos foi o mais comum 
(64,7%). Em relação às condições de saúde avaliadas, 
70% apresentaram HAS e 57,1%, sobrepeso. Em 
relação ao desfecho, apesar de a maioria da amostra 
não ter referido diagnóstico médico de DM, 
encontrou-se uma alta prevalência da doença: 33,7% 
(n=136). Ainda sobre o desfecho, observou-se 

diferença significativa em relação ao diagnóstico 
concomitante de HAS, sendo de 42,2% a prevalência 
entre os hipertensos comparada a 14% entre os não 
hipertensos (p<0,001).  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A prevalência de DM observada em outros estudos 
brasileiros foi de 8,9% (MALTA et al., 2019) e de 9,4% 
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES MELLITUS, 
2018). Diante do exposto, nos resultados ora 
apresentados, verificou-se prevalência três vezes 
maior do que o observado na população em geral. 
Nesse sentido, conforme o previsto, é possível inferir 
aumento da prevalência de doenças crônicas, como o 
DM, na população mais idosa. Além do mais, 
conforme a literatura a prevalência de DM é maior na 
população com baixa escolaridade e com excesso de 
peso (KASPER, 2017; MALTA et al., 2019), embora isso 
não tenha sido verificado na amostra estudada. 
Quanto à simultaneidade com a HAS, essa relação foi 
encontrada em mais de 40% dos participantes, o 
dobro da reportada na literatura (FRANCISCO et al., 
2018). Por fim, cacterizar os idosos de acordo com os 
fatores de risco e prevalência do DM, é importante 
para incentivar medidas preventivas focadas em 
fatores evitáveis, como o sobrepeso. 
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INTRODUÇÃO 

O câncer de próstata (CAP) corresponde a segunda 
neoplasia mais comum no homem e a quinta mais 
comum no mundo; com incidência de 90 casos para 
cada 100.000 habitantes, representa a segunda causa 
de mortalidade masculina por câncer. O diagnóstico 
patológico do CAP se dá através de biópsia trans-retal 
da próstata (BTRP) e avaliação anatomopatológica 
das amostras coletadas, cujo resultado é expresso 
através do Escore de Gleason (ISUP), que em 
conjunto com os níveis do antígeno prostático 
específico (PSA) e o toque digital retal (TR), permitem 
o estadiamento clínico, classificação de risco e a 
definição da melhor opção terapêutica. Atualmente, 
a prostatectomia radical (PR) associado a 
linfadenectomia é o tratamento padrão-ouro para o 
CAP e o espécime prostático é encaminhado para 
estudo anatomopatológico que confirma o 
diagnóstico pré-operatório e estadia novamente o 
CAP através do Escore de Gleason (ISUP). Entretanto, 
a divergência anatomopatológica pré-operatória e 

pós-operatória ainda é elevada. Sabe-se que existe 
uma falta de conformidade entre o ISUP estimado 
pela BTRP e a peça cirúrgica que chega a 50%. Os 
fatores associados ao upgrade ou downgrade no ISUP 
ainda não estão totalmente estabelecidos, embora 
estudos apontem que a idade avançada, níveis 
elevados do PSA e a quantidade de cores positivos na 
BTRP estejam relacionados a esta divergência. 
Identificar os fatores ligados a mudança do padrão do 
ISUP pré e pós-operatório permite definir estratégias 
para diminuir as taxas de incongruência e planejar o 
tratamento com intenção curativa mais adequada. 
Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar divergência 
anatomopatológica pré e pós-operatória e os fatores 
associados em pacientes submetidos a 
prostatectomia radical e linfadenectomia ilíaco-
obturatória.      

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi desenvolvido estudo de coorte retrospectivo 
através da revisão de prontuário de pacientes 
portadores de câncer de próstata localizado 



 

 

  

 
 

submetidos a prostatectomia radical e 
linfadenectomia ilíaco-obturatória entre janeiro de 
2013 e dezembro de 2017 no Hospital Governador 
Celso Ramos em Florianópolis/SC.  

As informações contidas nos prontuários serviram 
para preencher um instrumento de coleta de dados 
desenvolvido exclusivamente para este estudo. O 
projeto foi submetido a avaliação e aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Governador 
Celso Ramos / Secretaria Municipal de Saúde – 
Florianópolis. Foram excluídos pacientes com 
prontuários incompletos, que realizaram 
tratamentos neoadjuvantes ou adjuvantes pós-
operatórios, com dosagem do primeiro PSA > 
0,2ng/ml, pacientes submetidos a prostatectomia 
radical de resgate e com seguimento pós operatório 
inferior a 24 meses ou ausência de seguimento. 

Foram avaliadas variáveis sociodemográficas, de 
estadiamento clínico e patológico pré-operatório, 
variáveis cirúrgicas e pós-operatórias, variáveis de 
seguimento pós-operatório precoce e tardio e 
desfecho. Para a classificação anatomopatológica 
utilizou-se a graduação ISUP definida pelo Consenso 
ISUP de 2014 (ISUP 1 a 5 conforme o Escore de 
Gleason) e para estadiamento clínico a classificação 
TNM (tumor, node, metastasis) e classificação de 
risco de D’Amico (baixo, intermediário favorável, 
intermediário desfavorável e alto). A análise dos 
resultados deu-se através de análise descritiva, 
regressão logística, Teste Qui-quadrado e Teste Exato 
de Fischer com intervalo de confiança de 95%. Os 
dados foram analisados no Software SPSS v.21.      

RESULTADOS 

A amostra final foi composta de 111 pacientes. A 
maioria dos pacientes apresentava PSA pré-

operatorio <10ng/ml (n=77). Os escores de Gleason 
mais comuns na BTRP foram 3+4 (43,2%) e 3+3 
(31,5%). A média de porcentagem de cores positivos 
na BTRP foi de 38,2%, com mediana de 33%; o estágio 
clínico cT1 correspondeu a 66,7% dos casos, sendo 
que a maioria dos pacientes apresentava risco 
D'Amico intermediário. Quando divididos em risco 
intermediário favorável e desfavorável as taxas são 
de 39,6% e 21,6%, respectivamente.  

Os escores de Gleason pós-operatório mais 
frequentes foram 3+4 (45,9%) e 3+3 (36,9%). Quanto 
a graduação ISUP pós-operatória, 39,6% foram 
classificados ISUP 1, 45,9% ISUP 2, 11,7% ISUP 3 e 
2,7% ISUP 4. Houve concordância da graduação ISUP 
pré e pós-operatória em 49,5% dos casos, com 
upgrade em 17,1% e downgrade em 33,3%. No grupo 
ISUP 1, houve upgrade em 34,2% dos casos; no grupo 
ISUP 2, houve upgrade em 12,2% e downgrade em 
28,5% dos casos; no grupo ISUP 3, houve upgrade em 
apenas 5,5% e downgrade em 77,7%. Não houve 
diferença estatisticamente significativa entre os 
grupos quanto as taxas de upgrade e downgrade, 
exceto no grupo ISUP 3 onde houve diferença na taxa 
de downgrade (p=0,002). Análise multivariada 
demonstra associação entre o PSA inicial e a 
divergência anatomopatológica, havendo maior 
chance de concordância quando o PSA é <10ng/ml e 
maior discordância quando o PSA >10ng/ml (RR 1,52; 
IC95%: 1,07-2,10; p=0,01), com maior chance de 
upgrade. Ocorreu associação entre a porcentagem de 
cores positivos e a divergência na classificação ISUP; 
quando a porcentagem é <50%, existe maior 
discordância entre o ISUP pré e pós-operatório, 
enquanto que uma porcentagem >50% apresenta 
maior concordância e menor chance de progressão. 
Quando analisado o risco D’Amico e as chances de 



 

 

  

 
 

divergência, foi encontrada associação entre alto 
risco e taxa de downgrade.  

PSA pré-operatório inferior a 10ng/ml, escore 
Gleason 3+4, grupo ISUP 2 e estadiamento cT1 e risco 
intermediário (D’Amico) foram os achados mais 
comuns. Esse resultado já era esperado uma vez que 
constituem indicação de prostatectomia radical.  

A análise da progressão anatomopatológica 
demonstrou maior taxa de downgrade da 
classificação ISUP da peça cirúrgica em relação a 
biópsia pré-operatória e uma concordância de 49,6%. 
A prevalência maior de pacientes ISUP 2 e ISUP 3 
explica uma maior taxa de downgrade. Da mesma 
forma, o fato de os laboratórios de anatomia 
patológica que realizam as análises pré e pós-
operatórias serem diferentes pode contribuir para 
esse resultado discrepante. A porcentagem de cores 
positivos < 50% e o classificação D’Amico alto risco 
associam-se a downgrade pós-operatório, sugerindo 
que os pacientes podem estar sendo superestimados 
quanto ao risco clínico em relação a agressividade 
tumoral. Haver downgrade com poucos cores 
positivos indica uma deficiência na análise 
anatomopatológica, novamente sobre-estimando a 
classificação histológica.       

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossos resultados demonstraram nível de 
concordância da graduação ISUP pré e pós-operatória 
moderado, expondo a dificuldade em estabelecer 
uma uniformidade dos achados patológicos, o que 
consequentemente interfere no estadiamento 
clínico, no planejamento terapêutico e no 
prognóstico. Há clara necessidade de readequação 
dos laboratórios de patologia para uniformizar o 
estudo anatomopatológico, instituindo a revisão dos 
achados ou avaliação complementar. 

Os fatores associados a divergência 
anatomopatológica em nosso estudo foram o PSA 
inicial > 10ng/ml, a porcentagem de cores positivos 
na biopsia prostática e CAP de alto risco, sugerindo 
uma superestimação do risco clínico em relação a 
agressividade tumoral. Uma alternativa para 
minimizar esses eventos seria adicionar a ressonância 
multiparamétrica da próstata no estadiamento pré-
biópsia transretal, uma vez que permite identificar 
áreas suspeitas de neoplasia e poderia orientar uma 
saturação das áreas significativas durante a BTRP. 
Entretanto, o seu alto custo ainda impede a sua 
aplicação em massa no contexto do sistema público 
de saúde.  

Os nossos achados são semelhantes aos encontrados 
na literatura, o que nos indica que ainda há muito a 
avançar no estadiamento clínico-patológico do 
câncer de próstata.

Palavras-chave: Câncer de próstata. Prostatectomia radical. Biópsia. Patologia.      . 

REFERÊNCIAS 

EPSTEIN, Jonathan I.; EGEVAD, Lars; AMIN, Mahul B.; DELAHUNT, Brett; SRIGLEY, John R.; 
HUMPHREY, Peter A.. The 2014 International Society of Urological Pathology (ISUP) Consensus 
Conference on Gleason Grading of Prostatic Carcinoma. The American Journal Of Surgical Pathology, 
[S.L.], p. 244-252, out. 2015. 



 

 

  

 
 

KVÅLE, Rune; MØLLER, Bjørn; WAHLQVIST, Rolf; FOSSÅ, Sophie D.; BERNER, Aasmund; BUSCH, 
Christer; KYRDALEN, Anne E.; SVINDLAND, Aud; VISET, Trond; HALVORSEN, Ole J.. Concordance 
between Gleason scores of needle biopsies and radical prostatectomy specimens: a population-
based study. Bju International, [S.L.], v. 103, n. 12, p. 1647-1654, jun. 2009. 

TURAN, Turgay; GUCLUER, Berrin; ELIFOGLU, Ozgur; SENDOGAN, Furkan; ATIS, Ramazan Gokhan; 
CASKURLU, Turhan; YILDIRIM, Asif. The factors predicting upgrading of prostate cancer by using 
International Society for Urological Pathology (ISUP) 2014 Gleason grading system. Türk Üroloji 
Dergisi/turkish Journal Of Urology, [S.L.], v. 45, n. -1, p. 36-41, 11 dez. 2019. 

GANDAGLIA, Giorgio; PLOUSSARD, Guillaume; VALERIO, Massimo; MATTEI, Agostino; FIORI, 
Cristian; FOSSATI, Nicola; STABILE, Armando; BEAUVAL, Jean-Baptiste; MALAVAUD, Bernard; 
ROUMIGUIÉ, Mathieu. A Novel Nomogram to Identify Candidates for Extended Pelvic Lymph Node 
Dissection Among Patients with Clinically Localized Prostate Cancer Diagnosed with Magnetic 
Resonance Imaging-targeted and Systematic Biopsies. European Urology, [S.L.], v. 75, n. 3, p. 506-
514, mar. 2019.      

D'AMICO, Anthony V.. Biochemical Outcome After Radical Prostatectomy, External Beam Radiation 
Therapy, or Interstitial Radiation Therapy for Clinically Localized Prostate Cancer. Jama, [S.L.], v. 280, 
n. 11, p. 969-974, 16 set. 1998. 

AGRADECIMENTOS 

Ao Serviço de Urologia do Hospital Governador Celso Ramos (HGCR) por permitir a realizacão deste estudo. 



 

 

  

 
 

ÁREA TEMÁTICA 
4 Envelhecimento e Bem-estar Biopsicossocial 

DIFICULDADES PARA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL ENTRE IDOSOS 
Rayanne Allig De Albuquerque1, Jackson Pagno Lunelli2, Gustavo Olszanski Acrani3, Ivana Loraine Lindemann4 

1 Acadêmica de medicina da Universidade Federal da Fronteira Sul, rayanneallig@gamail.com; 

2 Acadêmico de medicina da Universidade Federal da Fronteira Sul, jacksonpagnolunelli@hotmail.com; 

3 Biólogo, doutor; Professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, gustavo.acrani@uffs.edu.br; 

4 Nutricionista, doutora; Professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, ivana.lindemann@uffs.edu.br. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O envelhecimento populacional é um fenômeno 
mundial que está ocorrendo de maneira rápida, 
principalmente em países em desenvolvimento, 
como o Brasil. Atualmente, 28 milhões de brasileiros 
já passaram dos 60 anos, representando mais de 13% 
da população. Essa alteração na conformação 
estrutural etária da população tem contribuído para 
o aumento da necessidade de se conhecer os 
determinantes das condições de saúde e de vida 
destes idosos. Nesse contexto, a alimentação 
saudável se relaciona, não apenas com as escolhas 
alimentares, mas também com as suas consequências 
e com a qualidade de vida dessa parcela da 
população. Diante disso, essa pesquisa visa analisar 
as dificuldades que a população idosa, atendida na 
Atenção Primária à Saúde (APS), enfrenta para 
manter uma alimentação saudável, bem como sua 
relação com outros indicadores epidemiológicos.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal conduzido em 
Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Os critérios de 
inclusão foram idade igual ou superior aos 60 anos, 
ambos os sexos, residentes na cidade e usuários da 
rede urbana de APS; e os de exclusão foram 
acamados e portadores de deficiência que os 
impedisse de responder ao questionário. Os dados 
foram coletados nas unidades de saúde, através da 
aplicação de questionário, pré-testado e pré-
codificado, por acadêmicos treinados, entre maio e 
agosto de 2019. Foram contempladas variáveis 
sociodemográficas e multimborbidade, sendo essa 
definida como duas ou mais doenças crônicas, 
identificadas por diagnóstico médico autorreferido 
de obesidade, diabetes mellitus, hipertensão arterial 
sistêmica, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e 
doença cardíaca. O desfecho foi aferido por meio da 
pergunta: Você tem dificuldades para ter uma 
alimentação saudável? Em caso afirmativo, 
perguntava-se sobre quais dificuldades, sem 
apresentar opções de resposta. Após dupla digitação 
e validação, foi realizada a estatística descritiva do 



 

 

  

 
 

perfil da amostra, o cálculo da prevalência das 
dificuldades para manter uma alimentação saudável 
e a verificação da sua distribuição de acordo com as 
demais variáveis (teste do qui-quadrado, admitindo-
se erro α de 5%). O protocolo do estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos da Universidade Federal da Fronteira Sul. 

RESULTADOS 

A amostra foi constituída por 403 participantes, dos 
quais 61,3% eram mulheres, 66,5% tinham de 60 a 69 
anos, 67,6% autorreferiram cor de pele branca, 61,4% 
informaram renda familiar per capita ≤ a 1 salário 
mínimo (R$ 998,00) e, 68,2% apresentaram 
multimorbidade. A prevalência de dificuldades para 
manter uma alimentação saudável entre os idosos foi 
de 23,6%. Embora não tenham sido encontradas 
diferenças significativas em relação às demais 
variáveis, cabe destacar alguns pontos. Com relação 
ao sexo, a prevalência de desfecho entre as mulheres 
foi de 26,3% e, entre os homens, de 19,2%. Segundo 
a literatura, a percepção de dificuldades de 
alimentação saudável é maior no sexo feminino 
(LÓPEZ-AZPIAZU et al., 1999), possivelmente devido 
ao fato de elas serem mais preocupadas com 
questões de saúde e de estética, atentando mais para 
os hábitos alimentares. Considerando idade e renda, 
verificou-se maior prevalência do desfecho entre 
aqueles de 60 a 69 anos (25,7%) e entre os com renda 
de até um salário mínimo (24,9%). Tais achados, 
apesar não significativos nesse estudo, são 
apresentados como relevantes na literatura, pois o 
padrão alimentar é influenciado pelo poder aquisitivo 
(BEYDOUN; WANG, 2008). Ao analisar a 

multimorbidade, observou-se que mais da metade 
apresentava duas ou mais doenças crônicas. Esses 
dados vão ao encontro do esperado e da literatura, 
visto que, de acordo com Azevedo et al. (2014), 
hábitos alimentares não saudáveis e um estilo de vida 
sedentário imprimem alguns dos principais fatores de 
risco para as mesmas. Dentre as dificuldades 
mencionadas destacam-se a força de vontade 
insuficiente (12,9%) e o custo elevado de alimentados 
considerados saudáveis (9,2%). Alquais (2009), 
relatou em seu estudo realizado na Arábia Saudita a 
prevalência das mesmas dificuldades, demonstrando 
que, apesar das diferenças culturais e sociais, esse é 
um problema de dimensão global. Também foram 
citadas outras dificuldades como falta de tempo e 
conhecimento insuficiente, contudo com 
prevalências extremamente baixas (1% e 0,5%, 
respectivamente). Desse modo, é importante 
considerar que o Ministério da Saúde estimula as 
equipes atuantes na APS, para que orientem a 
população quanto à alimentação saudável no 
contexto da atenção integral à saúde (BRASIL, 2013), 
visando a melhora e o incentivo aos bons hábitos. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A alimentação não saudável é fator de risco para o 
desenvolvimento de diversas comorbidades. Diante 
disso, é necessário que as equipes da APS elaborem 
planos para o combate das dificuldades da população 
idosa em manter uma alimentação saudável, tendo 
por objetivo um aumento da qualidade de vida dessa 
população e diminuição de desfechos relacionados. 
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INTRODUÇÃO 

Hábito alimentar é definido por Pitas (2010) como 
uma prática relacionada aos costumes estabelecidos 
tradicional e culturalmente, sob influência do 
contexto socioeconômico no qual o indivíduo está 
inserido. No cenário brasileiro, nos últimos anos se 
observou uma modificação no padrão alimentar da 
população, levando à diminuição da fome e da 
desnutrição e ao aumento do excesso de peso. 
Somado a essa mudança, houve também uma 
alteração no perfil epidemiológico, com a transição 
demográfica, gerando aumento da parcela de idosos 
na população. Com o envelhecimento populacional, 
há um aumento no predomínio de doenças crônicas 
não transmissíveis (DCNT) que possuem como um dos 
seus principais fatores de risco os hábitos alimentares 
inadequados (PEREIRA et al., 2016). Diante disso, esta 
pesquisa visa analisar a prevalência de hábitos 
alimentares inadequados na população idosa 
atendida na Atenção Primária à Saúde (APS) e sua 
relação com outros fatores.      

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal conduzido em 
Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Os critérios de 
inclusão foram idade igual ou superior aos 60 anos, 
ambos os sexos, residentes na cidade e usuários da 
rede urbana de APS; e os de exclusão foram 
acamados e portadores de deficiência que os 
impedisse de responder ao questionário. Os dados 
foram coletados nas unidades de saúde, entre maio e 
agosto de 2019, através da aplicação de questionário, 
pré-testado e pré-codificado, por acadêmicos de 
medicina treinados. Além de sexo, idade, cor da pele 
e renda, foram aferidos diagnósticos médicos de 
Diabetes Mellitus (DM) e de Hipertensão Arterial 
Sistêmica (HAS). Os hábitos alimentares foram 
classificados como adequados ou inadequados com 
base nos marcadores do consumo alimentar do 
Ministério da Saúde, considerando-se como 
adequados os hábitos de indivíduos que 
responderam afirmativamente para o consumo de 
feijão, de frutas frescas e de verduras e/ou legumes 



 

 

  

 
 

no dia anterior e, negativamente para o consumo de 
hambúrguer e/ou embutidos; de bebidas adoçadas; 
de macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote ou 
biscoitos; doces ou guloseimas. Após dupla digitação 
e validação, foi realizada a estatística descritiva da 
amostra, calculada a prevalência dos hábitos 
alimentares inadequados e verificada sua distribuição 
de acordo com as demais variáveis (qui-quadrado, 
5%). O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 
Universidade Federal da Fronteira Sul.      

RESULTADOS 

A amostra foi constituída por 403 participantes, dos 
quais 61,3% eram mulheres, 66,5% tinham de 60 a 69 
anos, 67,6% autorreferiram cor de pele branca, 61,4% 
informaram renda familiar per capita ≤ a 1 salário 
mínimo (R$ 998,00), 33,7% referiram DM e 70%, HAS.  

A prevalência de hábitos alimentares inadequados 
entre os idosos foi de 80,9%, sem diferença 
significativa de distribuição em relação às demais 
variáveis. Segundo a literatura, a renda mais elevada 
pode contribuir positivamente para hábitos 
alimentares saudáveis (VAZ; MARIBENNEMANN, 
2014). Nos resultados ora apresentados, não se 
observaram diferenças, possivelmente devido ao fato 
de que, de modo geral, a renda é baixa em toda a 
amostra estudada. Em relação ao diagnóstico de 
doenças crônicas, verificou-se que entre os 
diabéticos, os hábitos adequados apresentaram 
prevalência de 22,2% e entre os hipertensos, de 20%. 
Embora com valores próximos aos idosos sem essas 
comorbidades, respectivamente, 17,5 e 16,9%, os 
achados sugerem que os doentes crônicos, de alguma 
forma, estejam cuidando mais da alimentação, talvez 
por orientação dos profissionais de saúde que os 

acompanham na APS. Tal aspecto é relevante uma 
vez que é conhecida a relação direta entre o aumento 
da prevalência de DCNT, a inatividade física e os 
hábitos inadequados de alimentação, assim como a 
ligação com as doenças cardiovasculares, 
responsáveis por grande parte da morbimortalidade 
no país (STAMLER et al., 1999; COTTA et al., 2009). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Hábitos alimentares inadequados são considerados 
fatores de risco para o desenvolvimento de diversas 
doenças. Diante disso, o incentivo aos hábitos 
saudáveis e adequados à realidade da população 
deve ser promovido pela APS, visando a redução do 
surgimento de DCNT e morbimortalidade 
relacionada. 
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INTRODUÇÃO 

Durante o processo de envelhecimento, verifica-se 
um aumento prevalente nos valores da glicemia 
devido à adoção do estilo de vida ocidental que inclui 
hábitos inadequados como tabagismo, sedentarismo 
e elevado consumo de alimentos ultraprocessados e 
ricos em gordura e açúcares (GRAHAM et al., 2016).  

Uma das implicações da adoção desses hábitos 
inadequados é o aumento da formação de proteínas 
modificadas por glicação avançada (advanced 
glycation endproducts – AGEs). Os AGEs são um 
grupo heterogêneo de moléculas bioativas que são 
formados pela reação de glicação ou reação de 
Maillard (URIBARRI et al., 2010).  

Atualmente, existem dados limitados sobre a 
quantidade adequada de ingestão de AGE para a 
população em geral. De acordo com Uribarri et al. 

(2010), existe uma recomendação em relação à 
ingestão diária de AGE, que é uma quantidade igual 
ou menor que 15.000 kU/dia. O consumo restrito de 
AGE vincula-se a diminuição de sua concentração na 
corrente sanguínea, redução da resistência insulínica 
e vias inflamatórias e aumento da longevidade, 
porém, o consumo elevado está associado ao  maior 
ganho de peso, diminuição da concentração de 
insulina, intolerância à glicose e aumento da 
incidência do infarto do miocárdio e acidente vascular 
cerebral (URIBARRI et al., 2010).  

Além disso, proveniente do processo natural do 
envelhecimento, há um declínio da capacidade 
funcional do idoso, que pode favorecer o surgimento 
de patologias que afetam a funcionalidade (REIS; 
MOREIRA; DUARTE, 2015). 

Portanto esse trabalhou visou identificar a 
capacidade cognitiva, o consumo de AGE e sintomas 



 

 

  

 
 

de depressão em idosos, dado a elevada incidência de 
sintomas depressivos constatadas na população 
idosa, caracterizando-se como uma das 
psicopatologias mais presentes nesta população. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizada uma pesquisa de campo com 
abordagem quantitativa e delineamento transversal. 
A amostra foi composta por 11 participantes idosos, 
sem distinção de sexo, que frequentam o Laboratório 
do Estudo do Movimento do Instituto de Ortopedia e 
Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo. Foi 
utilizado um questionário sociodemográfico e para 
avaliação cognitiva dos idosos foi utilizado a Avaliação 
Cognitiva Montreal (MoCA) que é um instrumento 
breve de rastreio para deficiência cognitiva leve. A 
pontuação varia entre 0 e 30 pontos, sendo que 
pontuações elevadas correspondem a melhores 
desempenhos e o escore de 26 ou mais é considerado 
normal (NASREDDINE et al., 2005). 

Foi aplicada a Escala de Depressão Geriátrica (GDS-
15), com o objetivo de identificar sintomas 
depressivos em idosos. Foi utilizado o ponto de corte 
de 5/6, sugerido por Paradela, Lourenço e Veras 
(2005).  

Também foram coletados por uma nutricionista 
recordatórios alimentares das 24 e 48 horas 
anteriores e do consumo habitual o qual possibilitou 
a estimativa do consumo médio alimentar dos idosos. 
O consumo de AGEs foi estimado a partir de um 
banco de dados contendo 549 alimentos com 
respectivos valores de AGEs, com base no conteúdo 
do AGE carboximetillisina (CML) e foram expressos 
como AGEs equivalentes (Eq) por dia (AGE Eq = 1000 
kilounits) (URIBARRI et al., 2010). 

Os dados do recordatório foram tabulados em 
planilhas do Software Excel para o cálculo da 
estimativa do consumo de AGE e submetidos ao 
tratamento estatístico (medidas de tendência 
central, dispersão e frequência). Foi realizado o teste 
de correlação de Pearson para comparar grupos e 
relacionar variáveis. Em todas as inferências será 
mantido nível de significância de 95% para um erro 
do tipo I (p ≤ 0,05). Todas as análises serão realizadas 
com o auxílio do Software GraphPad Prism 8.0. 

RESULTADOS 

Participaram da pesquisa 11 idosos, sendo todos do 
sexo masculino com a média de idade de 71 ± 5 anos. 
Os dados sociodemográficos encontrados neste 
estudo apontaram que a maioria dos participantes 
são casados (63,6%), com rendimento acima de dois 
salários mínimos (72,7%) e sendo a fonte de renda o 
trabalho (45,5%). Os participantes apresentaram grau 
de escolaridade entre o ensino superior incompleto e 
o ensino superior completo. 

Os participantes consumiram em média 19219 ± 9756 
kU/d, que foi calculada através dos três 
recordatórios. O valor estimado do consumo de AGE 
é um valor considerado alto por Uribarri et al. (2010), 
sugerida como uma quantidade igual ou menor que 
15000 kU/dia.  

Não encontramos correlações entre o consumo de 
AGE, o desempenho cognitivo e a avaliação da 
depressão.  

Em relação ao desempenho cognitivo no MoCA, 
observa-se que os idosos obtiveram uma pontuação 
média de 22,2, com variação de 18 a 25. As provas 
com maior desempenho foi a de “Orientação” (5,5 ± 
0,5) e “Nomeação” (2,9 ± 0,3). A prova com pior 



 

 

  

 
 

desempenho foi a de “Evocação Tardia” (0,09 ± 0,3). 
A média do escore total foi baixa em relação ao ponto 
de corte estabelecido por Nasreddine et al. (2005) 
que é 26 ou mais.  

Identificou-se uma correlação positiva entre a 
escolaridade e a atenção mensurada através do 
MoCA [r = 0,66; p = 0,03], evidenciando que quanto 
maior a escolaridade do idosos, maior é a capacidade 
de se atentar. A pontuação da prova “Atenção” 
obteve média de 5,3 ± 0,9. 

Sobre os resultados do GDS, a amostra obteve os 
valores médios de 3,6 ± 2,3, que significa ausência de 
depressão. Também foi avaliado a auto percepção do 
idoso em relação ao cumprimento das atividades 
cotidianas, com a seguinte pergunta “Em uma nota de 
1 a 5, sendo 1 muito ruim e 5 excelente, como você 
percebe suas capacidades para realizar atividades 
cotidianas?”. Os idosos obtiveram média de 4,4 ± 0,8, 
indicando que a amostra avaliou a sua capacidade 
para realizar as atividades cotidianas entre boa e 

excelente. Verificou-se uma correlação negativa 
entre o grau de depressão e a autoavaliação da 
capacidade de realizar atividades cotidianas [r = -
0,66; p < 0,03] indicando que quanto menor 
autopercepção dos idosos sobre o comprimento das 
atividades cotidianas, maior a presença de sintomas 
depressivos. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta amostra a média do consumo de AGE foi acima 
do aconselhado e o desempenho cognitivo foi abaixo 
do recomendado. Conclui-se que a escolaridade 
parece ter influência na capacidade de se atentar. Da 
mesma forma, a auto percepção do cumprimento das 
atividades cotidianas aparenta influenciar o grau de 
depressão em idosos. Não houve correlação entre o 
consumo de AGE, o desempenho cognitivo e a 
avaliação da depressão. 
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INTRODUÇÃO 

É fato que as modificações na estrutura da sociedade, 
e os fatores responsáveis por estas mudanças 
encontram-se nas pirâmides etárias, com o 
envelhecimento populacional. Diante deste contexto, 
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o Brasil em 2015, possuía cerca de 
24 milhões de idosos, representando 14,3% da 
população adulta naquela época; entretanto, as 
projeções para o ano de 2070, indicam um índice de 
35% da população adulta brasileira superior ao 
indicado para o conjunto de países desenvolvidos 
(IBGE, 2016).  

Considerando que a população idosa está em 
ascensão, é de suma importância manter a 
autoestima dos idosos elevada. Frente a isto, o Curso 
Tecnológico de Estética e Cosmética da Universidade 
de Passo Fundo, em sua grade curricular contempla 
conhecimento teórico aliado ao prático, através de 
atendimentos à comunidade. As atividades envolvem 
práticas preventivas e resolutivas, centradas em 
diagnósticos de realidades particulares e de grupos. 

Busca-se ouvir, observar, discutir e apresentar 
propostas para resoluções de questões de saúde, 
beleza e valorização da autoestima. Utilizando-se 
modalidades do tipo Workshop, oficinas, rodas-de-
conversa, palestras, entre outras, são oferecidas 
atividades para diferentes grupos de pessoas ou 
instituições de Passo Fundo e região.  

Assim, o objetivo de promover a autoestima, o bem-
estar e a consciência de saúde aos idosos, foi 
realizado em uma Instituição de Longa Permanência 
para Idosos – ILPI – de Passo Fundo, um evento de 
relaxamento, bem-estar, melhora da autoestima e 
momentos de descontração para os pacientes do ILPI. 
O público engloba homens e mulheres idosos com 
idade entre 60 e 87 anos, residentes no Residencial 
Ville de La Vie, de Passo Fundo.  

No evento foram oferecidos procedimentos técnicos 
de higienização facial, design de sobrancelhas, 
maquiagem, depilação facial, esmaltação, quick 
massagem. Após os procedimentos realizou-se uma 
roda de conversas e foi entregue um folder      



 

 

  

 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo refere-se a um projeto de extensão 
observacional, transversal de abordagem prática. 
Participaram do evento docentes e discentes do 
curso Superior Tecnológico em Estética e Cosmética 
da Universidade de Passo Fundo. O evento foi 
realizado no primeiro semestre de 2019 no ILPI - 
Residencial Ville de La Vie, de Passo Fundo – RS. A 
população alvo foram idosos do sexo masculino e 
feminino, residentes na Instituição que aceitaram 
participar da ação, totalizando, 16 participantes (14 
mulheres e 2 homens) com faixa etária entre 60 e 87 
anos de idade. Para a realização do evento, houve um 
acordo prévio entre a responsável técnica 
administrativa do ILPI, e os membro responsáveis 
pela ação, onde foram definidos os procedimentos. O 
horário da ação foi determinado em comum acordo 
com as participantes e com a anuência da respectiva 
coordenação. 

Os participantes forma distribuídos em seis grupos: 1-
higienização facial; 2-design de sobrancelhas; 3- 
maquiagem; 4- depilação facial; 5- esmaltação das 
unhas; 6- quick massage. 

Foi realizado um rodizio dos participantes nos 
serviços, de acordo com os seus interesses. 
Participaram da atividade 13 acadêmicas do curso de 
Estética e Cosmética supervisionadas por  três 
docentes do curso. Ao final da atividade foi realizada 
uma roda de conversa sobre saúde, beleza e bem 
estar.      

RESULTADOS 

Conforme estudos realizados, observamos que a pele 
sofre alterações internas e externas, necessitando de 
cuidados específicos aliados a prevenção com uso de 

filtro solar contra os raios UV, conscientização dos 
malefícios do consumo do tabaco, importância da 
prática de exercícios físicos, dieta balanceada a base 
de antioxidantes, sendo estas, a base de informações 
norteadoras para rodadas de conversas e palestras 
realizadas neste estudo. 

Técnicas de higienização profunda da pele são 
indispensáveis para prevenção da proliferação 
bacteriana, auxiliando a manutenção da produção 
sebácea e aumento da oxigenação tissular, havendo 
respiração e lubrificação adequada da pele, 
proporcionando melhor formação do manto 
hidrolipídico. O uso de substancias químicas 
adequadas, pode potencializar os efeitos da limpeza 
de pele, tornando-os mais eficazes (PAGANI; COSTA; 
VALDAMERI, 2010).  

SOUZA et al. (2007), explicam que o ressecamento da 
pele envelhecida deve-se à perda da película 
protetora, formada pela gordura produzida nas 
glândulas sebáceas e água procedente do suor. 
Conforme FRIES e PEREIRA (2018), os idosos 
atendidos apresentavam pele ressecada, sem viço e 
com rugas acentuadas. 

Foi realizada higienização e hidratação com produtos 
apropriados para a pele idosa, de acordo com suas 
características. Concomitantemente ao 
procedimento, foi realizada a orientação de hábitos 
de higiene diários. Ao final do procedimento, a pele  
dos idosos  apresentava melhor viço e maciez.  

A maquiagem colore, realça, disfarça e corrige o 
rosto. O valor de uma boa maquiagem é realçar os 
traços naturais do rosto, causando efeitos que o 
iluminam e revelam a beleza, ao mesmo tempo 
podem ocultar pequenas imperfeições (CRETELLA; 
EMILIANO, 2017). Foi realizada maquiagem nas 



 

 

  

 
 

idosas, utilizando cores neutras, buscando realçar as 
características individuais. Cada idosa indicou a 
característica/ região que gostaria de realçar.  

O design de sobrancelhas é uma das formas mais 
simples de dar definição a área dos olhos (IFOULD; 
FORSYTHECONROY; WHITTAKER, 2015). Foi realizado 
o delineamento de sobrancelhas em homens e 
mulheres. Como é característico dos idosos rarefação 
de pelos, além do delineamento foi realizada o design 
ressaltando as características próprias. Observou-se 
que houve amenização na ptose palpebral. 

O cuidado com as unhas está ligado a autoestima. 
Para algumas pessoas, o serviço de manicure é um 
luxo, para outros, uma tarefa de rotina (IFOULD; 
FORSYTHE-CONROY; WHITTAKER, 2015). Constatou-
se que após o procedimento, os idosos olhavam com 
satisfação para suas mãos. Foi utilizado esmaltes de 
tonalidades neutras e para os homens base incolor. 

A quick massage é a massagem na cadeira, adequada 
par  idosos estimulando o bem estar, vitalidade e 

tranquilidade. Possui vantagens, como  diminuição de 
dores e tensão muscular, estímulo da circulação de 
vasos sanguíneos e linfáticos, redução do estresse e 
ansiedade, proporcionando humor positivo e 
relaxamento (ANDRADES, 2016). A execução da mass 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a realização da ação, observou-se a grande 
sensibilização das alunas quanto a importância do 
trabalho da esteticista e cosmetóloga, que vai além 
da beleza física, mas proporcionando também a 
saúde mental e melhora na autoestima. Percebeu-se 
também, ao término da ação, o efeito psicológico 
positivo, ou seja, a satisfação e o contentamentos dos 
idosos em participar e aprender sobre os cuidados da 
pele e sua saúde, solicitando um novo encontro.  

O curso de Estética e Cosmética é muito “feliz” nestes 
projetos e ações de extensão, pois aproxima a 
instituição da sociedade, contribuindo para a beleza, 
saúde e bem-estar da comunidade.  

 

Palavras-chave: Auto estima. Bem-estar. Embelezamento. Envelhecimento. Terceira idade. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento traz mudanças, e à medida que o 
tempo passa, o indivíduo deve se adequar a elas. São 
mudanças inerentes a cada fase da vida: mudanças de 
etapas, mudanças de meios sociais, de trabalho, de 
posição dentro da história familiar. Constantemente 
precisamos abrir mão de coisas para termos outras e 
junto com isso convivemos com o envelhecimento 
físico e a proximidade da morte. As perdas de pessoas 
queridas também se somam. A dificuldade neste 
processo de amadurecimento, acaba por levar a uma 
série de frustrações, sofrimento, sensação de 
inadequação corpo e mente e, por fim, angústia de 
morte. 

Para Chapot (2009), o trabalho psicoterapêutico com 
idosos, bem como sua inserção em uma rede social, 
permite-lhes enxergar a possibilidade de 
experimentar outras maneiras de envelhecer. É 
possível, assim, dar novos significados a essa fase da 
vida, resgatando potencialidades, 
independentemente da idade cronológica. 

 Quinodoz (2010) refere a importância do contato 
humano e de o idoso relatar sua história muitas vezes 
com o objetivo de organizar a vida e dar um sentido 
para a mesma. Muitos idosos que nunca se trataram 
antes, chegam neste momento da vida com imensa 
angústia, sem conseguir encarar de frente as perdas 
e a proximidade da morte. O que Danielle propõe é 
que ao reescrever sua vida, o idoso consiga encontrar 
um sentido, e desta forma possa seguir fazendo 
planos para o futuro. 

Este estudo tem como objetivo fazer uma análise dos 
efeitos da Psicoterapia Breve feita com um grupo de 
idosos, além de refletir sobre o papel da 
contratransferência no processo psicoterapêutico 
avaliando algumas situações vividas nas sessões. É 
também um estudo que visa abrir espaço para 
pesquisas futuras com um número maior de 
participantes para um maior entendimento a respeito 
desta população que cresce a cada ano.      

MATERIAIS E MÉTODOS 



 

 

  

 
 

Sob um enfoque psicanalítico foi realizado um 
trabalho de intervenção psicoterapêutica de grupo 
(psicoterapia breve) para indivíduos com mais de 65 
anos que estavam apresentando algum nível de 
sofrimento psíquico e sintomas depressivos leves a 
moderados de acordo com a GDS-15. O grupo teve 
duração de 12 sessões de 1 hora por semana. As 
participantes foram 5 idosas com idades entre 72 e 82 
anos, uma terapeuta e uma co-terapeutra. As 
técnicas utilizadas no manejo foram a associação 
livre, foco no aqui e agora, feedback e interpretação, 
além de um trabalho de oficina de cartas, fotografias 
e lembranças.      

RESULTADOS 

 Ao final do grupo psicológico, a observação clínica, os 
relatos individuais e os resultados descritos pelos 
instrumentos objetivos que foram utilizados, 
demostraram melhora dos sintomas depressivos 
apresentados inicialmente e, de modo geral, melhora 
na qualidade de vida de todos os que concluíram a 
participação no grupo. Entre outros aspectos, pode-
se observar nos participantes maior abertura para o 
mundo e mais proximidade de si mesmos e de seus 
sentimentos. 

As participantes do grupo puderam ao longo dos 12 
encontros se reencontrar, de certa forma, consigo 
mesmas. Conseguiram começar a enxergar suas vidas 
de forma mais contínua, dando um significado às 
passagens relatadas e também inserindo cada 
lembrança de forma a se comunicarem com o resto. 
As participantes, mesmo tendo vivências e níveis 
sócio econômicos muito diferentes, puderam falar 
sobre si e refletir sobre sua trajetória. 

Estimuladas pelo sentimento de solidão, estas idosas 
que procuraram o trabalho de grupo, conseguiram de 

alguma maneira iniciar uma reescrita de suas vidas. 
Foi um pequeno, mas grandioso passo na direção de 
se sentirem mais inteiras a fim de atravessarem este 
difícil processo que é o envelhecimento 

Entrando na temática da contratransferência, Plotkin 
(2000), assinala que quando um paciente velho fala 
de suas maiores perdas, nenhum terapeuta fica 
contratransferencial- mente imune, e isso foi 
sistematicamente percebido pelas terapeutas do 
grupo ao se depararem com as queixas de solidão e 
medo da morte. Não foi incomum sentirmos um 
desejo de proteger nossas pacientes, em vez de 
analisarmos os conflitos inconscientes. Por outro 
lado, com o velho, às vezes é preciso preservar as 
ilusões, que, com um paciente jovem seriam 
interpretadas como defesas. Um pouco de ilusão é 
necessária para lidar com o envelhecimento e com a 
morte (PLOTKIN, 2000). . 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A necessidade de achar coerência na vida é algo que 
deve existir independentemente da idade do 
indivíduo. Em pessoas jovens, geralmente está 
latente ou escondida, pois suas mentes estão 
ocupadas por tantas outras situações urgentes. As 
pessoas velhas, por outro lado, à medida que vêem o 
final da vida se aproximando, sentem a necessidade 
de dar um significado a toda sua história de vida 
através de integrar no presente seu passado, junto 
com seus momentos infelizes, bem como os felizes, 
com o objetivo de prepararem-se para o futuro, 
mesmo que seja breve. Alguém que não obtém 
sucesso ao sentir que existe algum grau de unidade 
na sua própria história de vida sofre também de um 
sentimento de falta de unidade e harmonia em si 
como pessoa. (QUINODOZ, 2010).  



 

 

  

 
 

Do ponto de vista dos terapeutas, é importante 
enfatizar que cada paciente idoso que nos procura 
tem também algo a nos ensinar com sua bagagem de 
vida; experiências que nos ajudam a elaborar nosso 
próprio envelhecimento e nossa própria morte. 
Erikson (1980) refere que quando o velho consegue 
integrar esses fragmentos de sabedoria que 
colecionou ao longo das sucessivas etapas do ciclo 
vital, ele chega a última delas sem desespero. 

Finalizando, este trabalho foi extremamente rico para 
o grupo como um todo. Tanto as pacientes como as 
terapeutas puderam olhar para seus aspectos mais 
íntimos elaborando as vicissitudes e gratificações que 
o envelhecer oportuniza. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento. Sofrimento psíquico. Psicoterapia. Contratransferência.  
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INTRODUÇÃO 

Considerando que o cuidador é o indivíduo que 
assume os cuidados do idoso no contexto familiar, 
representando o elo de paciente/família e equipe 
interprofissional, seja contratado para tal - cuidador 
formal ou membro da propria familia - cuidador 
informal, que desempenham a atividade de cuidar de 
quem envelhece e que, de alguma forma perderam 
sua capacidade funcional. Nesse sentido, realizou-se 
uma live, através da plataforma Google Meet, 
considerando o distanciamento social devido a 
pandemia do Covid-19 com o objetivo de orientar as 
cuidadoras/cuidadores sobre a importância do 
autocuidado, seja com sua saude fisica, mental, 

espiritual e social, evitando o stress e a sobrecarga do 
cuidador. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Organizou-se a live e após divulgação e inscrição 
das/dos interessados, realizou-se de forma online, o 
que viabilizou uma maior participação das 
cuidadoras, sendo que respeitamos o horário de 
trabalho. Durante a live, discutiu-se quem é o 
cuidador?, o perfil do cuidador de pessoa idosa, seu 
preparo e formação, o stress, o burnout e dicas sobre 
o autocuidado, evitando a sobre carga e o 
adoecimento do cuidador, que influenciará no 
cuidado prestado ao idoso. 

RESULTADOS 



 

 

  

 
 

Após realização da live, recebemos feedbacks 
positivos e relatos das participantes, sobre a 
importância do autocuidado para que mantenham 
uma qualidade de vida de si propria e também da 
pessoa a quem cuidam. O cuidados são realizados de 
diversas formas, considerando a capacidade cognitiva 
do idoso, dependência, independência e autonomia, 
ressaltando que a longevidade apresenta idosos com 
noventa anos com capacidade de autonomia, mas 
dependentes de um cuidador para acompanha-lo nas 
atividades da vida diária, em desconsiderar suas 
potencialidades. Dentre os cuidados no domicilio 
destaca-se o fazer companhia, auxiliar nas tarefas 
domésticas, de cuidado pessoal, alimentação, 
administração da medicação, transportar ou 
acompanhar o idoso no comercio, bancos, grupos que 
participa e até consultas médicas, o que muitas vezes 

acarreta uma sobrecarga para o cuidador, gerando 
estresse, ansiedade, cansaço, sentimentos de tristeza 
e de abandono para com o idoso pelos demais 
membros da família, ocasionando a Síndrome de 
Burnout no Cuidador. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A realização da live promoveu uma conversa com 
cuidadoras e cuidador de pessoas idosas, onde 
esplanaram suas dificuldades, bem como 
despertaram para a importancia de cuidar de sua 
saúde fisica, mental, psicológica e social, a fim de 
garantir qualidade nos seviços prestados, bem como 
qualidade de vida para si. Percebe-se da importancia 
em realizar programas de atendimento ao cuidador.  
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INTRODUÇÃO 

Do primeiro caso identificado na cidade de Wuhan, na 

China, em dezembro de 2019, a doença causada pelo 

novo Coronavírus (COVID-19), em pouco tempo se 

instituiu como uma Emergência de Saúde Pública, 

sendo, hoje, caracterizada como pandemia, 

constituindo uma grande ameaça e desafio no 

cenário da saúde. A Sars-Cov-19 é uma doença 

infecciosa que possui alta e rápida taxa de 

transmissibilidade, tornando vulnerável, entre os 

demais grupos de risco, a população idosa. Estes, e as 

pessoas que têm outras condições de saúde como, 

hipertensão arterial, cardiopatias, pneumopatias, 

diabetes e câncer, possuem maior risco de 

apresentarem quadros graves, não impedindo 

pessoas sem comorbidades, de desenvolverem 

complicações substanciais. Zhou et al., 2020, 

apresenta em seu estudo que idosos do sexo 

masculino e com presença de comorbidades foram 

identificados como preditores para a gravidade da 

doença e da mortalidade.  Na evolução da 

enfermidade, as pessoas idosas infectadas 

apresentam progressiva dificuldade respiratória, com 

predisposição à Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SRAG) levando a uma necessidade de cuidados 

intensivos. Algumas condições patológicas que 

acometem o idoso em seu processo de 

envelhecimento podem desencadear a senilidade, 

levando a fragilidades e imunossupressão, o que 

poderá resultar no aparecimento dos sintomas de 

forma atípica, dificultando o diagnóstico e 

aumentando o risco para um mau prognóstico. Ainda,  



 

 

  

 
 

as internações e mortes por essa doença variam 

significativamente entre os diferentes grupos etários, 

sendo que a taxa de mortalidade de pacientes idosos 

é significativamente maior do que a taxa de 

mortalidade geral (ZHOU et al., 2020). Dessa forma, é 

de suma importância que se entenda que implicações 

e intervenções terapêuticas, diferem entre as faixas 

etárias, tendo os idosos, dada sua vulnerabilidade, 

requisitado uma notabilidade da enfermagem no que 

diz respeito às demandas de cuidados. Diante deste 

cenário, este estudo teve como objetivo identificar os 

impactos da COVID-19 nos idosos. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente estudo é uma revisão descritiva, 

exploratória da literatura, realizada por meio de 

busca nas bases de dados online, durante o mês de 

agosto de 2020. As bases de dados consultadas 

foram, Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e 

Sistema Online de Busca e Análise de Literatura 

Médica (MEDLINE). Para inclusão dos artigos optou-

se pelos seguintes critérios: artigos disponibilizados 

online e de forma gratuita. Também utilizou-se como 

fonte de dados o Tratado de Geriatria e Gerontologia 

e no Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, 

por conterem informações pertinentes.  Os 

duplicados foram considerados uma vez. Após 

seleção primária, foi lido cada título e resumo para 

confirmar se eles contemplavam os requisitos para a 

inclusão nesta revisão. Diante disso, incluíram-se 5 

artigos que atendiam a finalidade do estudo. Após a 

seleção desses estudos, seguiram-se os seguintes 

passos: leitura exploratória e leitura seletiva, 

ressalvando as ideias principais e dados mais 

importantes. 

RESULTADOS 

No Brasil, segundo o Boletim Epidemiológico 

Especial, realizado pelo Ministério da Saúde (2020), 

entre os 98.195 óbitos por SRAG devido ao COVID-19, 

notificados entre as semanas epidemiológicas 01 e 

32, 61.129 (62,3%) possuíam 60 anos ou mais de 

idade. Shan Gao (2020), em seu estudo traz que, de 

210 pacientes idosos com COVID-19 (idade ≥ 65 

anos), 175 obtiveram alta e 35 foram a óbito. Todos 

os pacientes falecidos apresentavam pelo menos 

uma comorbidade, como doenças cardiovasculares, 

doenças respiratórias, doença renal crônica e doença 

cerebrovascular. Nos exames era percebido que os 

níveis médios de proteína C reativa e nitrogênio da 

uréia no sangue apresentavam-se significativamente 

maiores e as contagens de linfócitos menores, 

comparados ao grupo que teve alta hospitalar. Além 

das complicações por comorbidades, as 

consequências que essa doença causa no idoso deve-

se principalmente a imunossenescência, que ocorre 

devido ao processo natural do envelhecimento, na 

qual há a diminuição da funcionalidade do sistema 

imunológico, responsável pela proteção contra 

infecções. Esse déficit no sistema explica como a 



 

 

  

 
 

COVID-19 os tem tornado mais predispostos a serem 

acometidos por ela e justifica sua gravidade nessas 

pessoas. Há alguns critérios a serem considerados e 

observados no momento do diagnóstico e 

tratamento da COVID-19, como o fato que o 

envelhecimento é um processo fisiológico, com uma 

diversidade de alterações estruturais e funcionais no 

organismo, que devem ser reconhecidas pelos 

profissionais, a fim de distinguir o curso da doença. 

Por exemplo, as variações de temperatura podem ser 

ainda menos sensíveis na velhice. Outros critérios 

também indicam a presença de um quadro infeccioso 

como síncope, confusão mental, sonolência 

excessiva, irritabilidade e inapetência (FREITAS; PY, 

2016). Nessa perspectiva, reitera-se que as pessoas 

idosas são propensas a diversas complicações como: 

disfunção de órgãos multissistêmicos até à falência, 

sangramento gastrointestinal, insuficiência renal, 

coagulação intravascular disseminada, trombose 

venosa profunda. Outro aspecto clínico relevante é 

que há incidência de lesões multilobulares, no 

pulmão (LIU et al., 2020). Segundo Zhou et al. (2020), 

a complicação mais comum decorrente da COVID-19, 

foi a sepse, seguida de insuficiência respiratória.  

Nessa linha de pensamento, infere-se a necessidade 

e a importância da enfermagem, na prestação de 

cuidados aos pacientes idosos, independentemente 

do local da assistência, sendo em triagens ou em 

cuidado crítico, de maneira holística, garantir o 

respeito e atenção a particularidade de cada um. 

Refletir o cuidado prestado permite a criação de 

estratégias, criando possibilidades e potencialidades 

para um bom prognóstico e diminuição no 

agravamento de casos. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mediante o desenvolvimento do estudo foi possível 

identificar a importância de uma assistência de 

enfermagem qualificada e específica para pacientes 

idosos acometidos pela COVID-19. Diante do atual 

cenário, em virtude do grande contingente da 

população idosa ser acometida pela doença, o 

segmento idosos foi considerado integrante do grupo 

de risco, principalmente devido às características 

fisiológicas da senescência, bem como ao seu estado 

basal diante da senilidade. Este cenário exige refletir 

sobre a realização de uma assistência diferenciada, 

capaz de identificar as alterações fisiológicas, no 

âmbito físico e cognitivo, associadas ao 

envelhecimento, e o que é patológico, sabendo 

diferenciar o quadro clínico, permitindo um 

diagnóstico e tratamento precoce. Além de prestar o 

cuidado seguindo os princípios técnico-científico e 

ético-humanista, independente do espaço 

assistencial, respeitando a singularidade apresentada 

por cada paciente no percurso da doença, visando a 

prevenção de complicações pela doença, problemas 



 

 

  

 
 

potenciais e, consequentemente, diminuindo o 

tempo de internação hospitalar.  

Palavras-chave: Infecções por Coronavírus. Idoso. Perfil de Impacto da Doença.  
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INTRODUÇÃO 

O programa de residência multiprofissional em saúde 
foi criado através da Lei nº 11.129 de 2005, seguindo 
os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Trata-se de uma atividade especialização em 
serviço vinculada ao Ministério da Educação, como 
diferentes áreas de concentração por programa, 
como Epidemiologia, Saúde do Adulto e do Idoso, 
Atenção Hospitalar, Saúde da Família, entre outros 
(Ministério da Educação, 2020). 

O HiperDia é um Sistema de Cadastramento e 
Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos 
atendidos na rede ambulatorial do SUS que fornece 
informações do perfil epidemiológico e de 
acompanhamento desses pacientes para gestores 

das esferas municipais, estaduais e federal. É uma 
importante ferramenta para o controle da aquisição 
e dispensação de medicamentos, assim como para 
traçar estratégias de prevenção e promoção da saúde 
para a população (DATASUS, 2020). Além do sistema 
de informação, no HiperDia também está inserida a 
atividade de reunião voltada para essa população, 
desenvolvida pela Unidade Básica de Saúde de cada 
região e por residentes multiprofissionais. 

Diante do exposto viu-se a necessidade de expor a 
experiência, barreiras socioambientais e suas 
implicações no desenvolvimento das atividades 
realizadas pelos residentes multiprofissionais. 

O presente trabalho tem como objetivo relatar a 
experiência de residentes multiprofissionais do 



 

 

  

 
 

programa Saúde do Adulto e Idoso no programa 
HiperDia. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O cenário da Atenção Básica ocorre no primeiro ano 
do Programa de Residência Multiprofissional em 
Saúde do Adulto e do Idoso do Hospital Universitário 
de Sergipe, onde cada equipe multiprofissional atua 
por, aproximadamente, três meses. Atualmente, esse 
cenário é localizado em uma Unidade Básica de Saúde 
de referência na Zona Norte de Aracaju-SE, com ações 
também realizadas em diferentes equipamentos do 
SUS como o CRAS (Centro de Referência da 
Assistência Social), Academia da Cidade e o HiperDia. 
Nesse período, são desenvolvidas atividades de 
promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos 
através da educação em saúde. 

Os encontros do HiperDia acontecem às terças-feiras, 
no período da tarde, a cada 15 dias. A princípio, as 
atividades ocorriam na UBS de referência da região e, 
posteriormente, foram sendo realizadas no domicílio 
de uma das usuárias. 

RESULTADOS 

Apesar da densidade populacional da localidade, foi 
percebido um número reduzido de participantes 
assíduas. A maior parte do grupo é composta por 
idosas e há a necessidade de busca ativa dos 
indivíduos para estimular a participação. Vale 
salientar que o grupo do HiperDia desta discussão foi 
organizado por uma turma anterior de residentes 
deste mesmo programa, mantendo-se ativo pela 
atuação de cada novo rodízio desses profissionais. 
Algumas das idosas que frequentam as reuniões do 
HiperDia, enquadram-se na classificação de 
fragilidade, com idade avançada e dificuldade para 

locomoção com utilização de dispositivos para 
marcha ou cadeira de rodas. Uma das idosas possuía 
grande disfunção cinético-funcional crônica, 
secundária a um acidente vascular encefálico.  Além 
disso, a estrutura da moradia e o difícil acesso à rua 
funcionam como mais barreiras físicas para seu 
deslocamento. Assim, sua participação nos encontros 
é condicionada aos membros da equipe de residentes 
realizarem o seu transporte até o local determinado, 
uma ação que não é possível garantir em todos os 
rodízios. Outro aspecto igualmente importante é o 
suporte familiar, tanto no caso citado quanto em 
alguns outros, no recorte temporal de experiência da 
equipe, não foi percebida a presença efetiva de 
familiares ou cuidadores, o que repercute na adesão 
às atividades seja por impossibilidade física ou 
desencorajamento. Fica evidente que a soma de 
fatores intrínsecos do público alvo e a realidade da 
localidade aqui abordada implicam no baixo número 
de frequentadores do grupo. A revisão da logística 
das reuniões do HiperDia deve ser considerada para 
garantir o alcance de público e sua efetividade, 
aumentar o número de reuniões e realizá-las em 
pontos estratégicos pode ser uma alternativa. O 
número de agentes comunitários de saúde é uma 
questão importante nessa estratégia, uma vez que é 
esse profissional que, realiza as buscas ativas, os 
repasses e organiza os encontros. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O grupo do HiperDia além de seus benefícios através 
do processo de educação em saúde, facilitar e 
melhorar o acompanhamento de indivíduos idosos, 
hipertensos e diabéticos é, também, um instrumento 
de socialização e troca de experiências usuário-
usuário e usuário-profissional. Dessa forma, refletir 
sobre estratégias para sua ampliação é proporcionar 



 

 

  

 
 

humanização, universalização, equidade para essa 
população. 
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INTRODUÇÃO 

O ano de 2020 trouxe mudanças na vida da população 
mundial em decorrência da pandemia, causada pelo 
Novo Coronavírus (Covid-19) que se alastrou 
rapidamente e foi responsável pelo número 
considerável de mortes. Dentre a população que 
apresenta maior risco para contrair o Covid-19 estão 
os idosos. Nesse cenário, o objetivo desse estudo foi 
analisar o uso de tecnologias digitais durante o 
período de isolamento social por pessoas com idade 
igual ou superior a 60 anos como elemento de 
integração social. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo foi realizado no Programa UCS Sênior 
através de uma pesquisa realizada com os alunos 
matriculados nos cursos de “Aprendizagem Digital 
para adultos e idosos” ofertado pela Universidade de 
Caxias do Sul. O estudo é exploratório, de natureza 
quantitativa e qualitativa. A pesquisa se deu por 
intermédio da aplicação de um questionário 
semiestruturado que os participantes preencheram a 
partir do Google Meet. Algumas entrevistas foram 

realizadas por meio dessa plataforma on-line,  
selecionando os alunos que possuíam idade de 60 
anos ou mais. O método de análise é descritivo e traz 
para a discussão a posição dos idosos sobre o tema. A 
pesquisa aconteceu no primeiro semestre de 2020. 

RESULTADOS 

Um dos resultados preliminares é que o uso das 
tecnologias digitais têm contribuído para que os 
idosos se mantenham integrados e em contato ativo, 
mesmo que de forma online, com familiares, amigos 
e conhecidos segundo relatos da pesquisa. 
Reconhecem a importância das aulas presenciais, 
mas a situação da pandemia os obrigou a aprenderem 
mesmo distante do professor. Registram que 
precisam de muitas explicações por parte do 
professor para realizar as atividades previstas nas 
operações que são ensinadas para uso dos aplicativos 
e que a repetição ajuda o processo de aprendizagem. 
Os depoimentos revelam que estão satisfeitos com 
eles mesmos, pois conseguem realizar: contatos, 
mensagens, conversas, compras, depósitos 



 

 

  

 
 

bancários, pagamentos, negócios on-line entre tantas 
outras atividades. Relatam que: 

[...] Está auxiliando muito, não permite que fique 
muito estressada (86 anos, 2020). 

[...] A comunicação digital ajudou bastante, 
aproximou os familiares que não puderam manter o 
contato normal (72 anos, 2020). 

[…] Utiliza para pagamentos, conversas, negociações 
e compras na internet (67 anos, 2020). 

Identificou-se também que, mesmo diante dos 
desafios das aulas Ead, os alunos continuam 
aprendendo com as aulas, mas preferem as aulas 
presenciais porque sentem-se mais próximos do 
professor. De acordo com o documento 
“Envelhecimento Ativo”, da OMS (2015), o 
aprendizado ao longo da vida é um dos pilares para 
um envelhecimento com qualidade de vida. Para 
Jarvis (2015) todo o ser humano é um ser que 
aprende, e que apreende de diversas formas e ao 
longo de toda sua vida. É através do aprendizado das 
novas tecnologias que os idosos passaram a 

“conectarem-se” ainda mais ao mundo nos tempos 
de pandemia. O uso de dispositivos móveis e 
principalmente o conhecimento a respeito do uso das 
redes sociais contribuem para a melhora das funções 
cognitivas, o aumento na autonomia, a redução da 
depressão e da solidão além de propiciar maior 
confiança com o uso das tecnologias em geral. (DOLL; 
MACHADO; CACHIONI, 2016). Em meio a pandemia 
tornou-se ainda mais necessário aprender a utilizar as 
tecnologias digitais e os idosos têm driblado as 
dificuldades e vem desafiando-se a utilizar ainda mais 
essas tecnologias. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pandemia ocasionada pelo Novo Coronavírus 
trouxe inúmeras mudanças na vida da população. Aos 
idosos, público mais vulnerável a contrair esse vírus, 
o isolamento social tem proporcionado maior uso das 
tecnologias digitais, especialmente para manterem-
se apreendendo e comunicando-se com amigos e 
familiares. O uso de tecnologias digitais favoreceu a 
integração e ao mesmo tempo proporcionou novas 
experiências aos idosos.

 

Palavras-chave: Idosos. Covid-19. Aprendizagem. Ensino Ead. 

REFERÊNCIAS 

Centro Internacional de Longevidade Brasil. (2015). Envelhecimento ativo: Um marco político em resposta à 
revolução da longevidade. Rio de Janeiro: ILC-Brasil. 

Doll, J., Machado, L. R., &amp; Cachioni, M. O idoso e as novas tecnologias. In: Freitas, E., Py, L., Cançado, F., Doll, 
J., &amp; Gorzoni, M. L. (orgs.). Tratado de geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2016. p. 
3585-3603. 

JARVIS, Peter. Aprendizagem Humana: implícita e explícita. Educ. Real.,  Porto Alegre ,  v. 40, n. 3, p. 809-823,  Sept.  
2015 .   Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-
62362015000300809&lng=en&nrm=iso>.Acesso em  09  set.  2020.



 

 

  

 
 

ENVELHECIMENTO E BEM-ESTAR BIOPSICOSSOCIAL 

PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL EM UM GRUPO DE IDOSOS ATRAVÉS DO PET-
SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE 

Ana Paula Biazin1, Giovana Ciacci Zanella2, Mayara Barbosa Prestes3, Mylena Lazareti Zanella4, Sandra Maria Vanini5 

1 Acadêmica de Enfermagem da Universidade de Passo Fundo; Bolsista do Programa PET-Saúde/Interprofissionalidade, 
<171414@upf.br> 

2 Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade de Passo Fundo; Bolsista do Programa PET-Saúde/Interprofissionalidade, 
<161184@upf.br> 

3 Acadêmica de Psicologia da Universidade de Passo Fundo; Bolsista do Programa PET-Saúde/Interprofissionalidade, 
<160516@upf.br> 

4 Acadêmica de Odontologia da Universidade de Passo Fundo; Bolsista do Programa PET-Saúde/Interprofissionalidade; 
<160716@upf.br> 

5Professora da Universidade de Passo Fundo; Tutora do Programa PET-Saúde/Interprofissionalidade, svanini@upf.br 
 
INTRODUÇÃO 

O suicídio é um problema de saúde pública mundial 
que afeta pessoas de diferentes idades, raças e 
classes sociais e ocorre quando o indivíduo não 
encontra outra forma de lidar com o seu sofrimento, 
a não ser a retirada da própria vida. Ele resulta 
normalmente de um longo período de depressão e 
saúde mental prejudicada e está cada vez mais 
presente na sociedade, causando dor e luto dos 
familiares e amigos de quem o comete. A terceira 
idade é extremamente vulnerável à depressão e 
outras doenças mentais como ansiedade, 
bipolaridade e demência, isto os torna susceptíveis  
ao ato do suicídio. É sabido também que as chances 
das tentativas de suicídio serem eficazes são maiores 
em pessoas com a idade avançada. A solidão, 
aposentadoria, falta de contato íntimo, doenças e 
dores crônicas, perda da independência, dificuldade 
de manter uma relação familiar saudável e o luto são 
fatores de risco relacionados com comportamento 
suicida em idosos (CONEJERO,  et al; 2018). 

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 
(PET-Saúde/ Interprofissionalidade) é uma estratégia 
do Ministério da Saúde para qualificação dos 
profissionais da saúde, em conjunto com a formação 
de estudantes de graduação da área da saúde em 
ações práticas de iniciação ao trabalho em 
consonância com as necessidades do SUS. O PET-
Saúde tem como pressuposto a educação pelo 
trabalho, sendo um importante dispositivo voltado 
para o fortalecimento das ações de integração 
ensino-serviço-comunidade, por meio de atividades 
que envolvem o ensino, a pesquisa, a extensão 
universitária e a participação social. No município de 
Passo Fundo-RS, os cursos que integram o projeto 
são: Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina 
Veterinária, Nutrição, Odontologia e Psicologia. Uma 
das atividades desenvolvidas visou a prevenção do 
suicídio em mulheres idosas. 

MATERIAIS E MÉTODOS 



 

 

  

 
 

A produção deste relato se deu a partir da observação 
das atividades práticas na Estratégia de Saúde da 
Família (ESF). Trata-se da descrição de uma atividade 
realizada em setembro de 2019 na ESF do Bairro 
Jaboticabal do município de Passo Fundo - RS e  
consistiu nas seguintes etapas: pesquisa sobre o tema 
a ser abordado, elaboração de um cronograma de 
atividades, rodas de conversa com as integrantes do 
grupo para identificar suas necessidades, 
matriciamento acerca do assunto, desenvolvimento 
de ações de acordo com as demandas encontradas, 
realização das ações e relato das atividades. 

O grupo Qualidade de Vida, foi criado para reunir 
mulheres que se sentiam solitárias em suas casas, 
para rodas de conversa e descontração dentro da 
UBS. Durante os encontros as mulheres 
confeccionam artesanato a partir do conhecimento 
trocado entre elas, com materiais doados ou 
proveniente de reciclagem. Ao longo da realização 
das atividades há momentos de conversas, 
compartilhamento de experiências e de histórias.  

Durante o mês de setembro, em alusão à prevenção 
do suicídio, uma aluna do curso de Psicologia, 
realizou um matriciamento sobre esse assunto. Após 
isso, iniciou-se a elaboração de diversas atividades 
que poderiam ser realizadas em  grupo.  

Foram criadas atividades de modo que todos os 
integrantes do grupo PET-Saúde pudessem 
reproduzi-las. Dentre elas, rodas de conversa sobre 
saúde mental, valorização da vida, prevenção do 
suicídio, autoestima, autocuidado, dinâmicas que 
visavam a solidariedade, amor ao próximo, além de 
desabafar sobre situações vividas que remetiam à 
tristeza e solidão. Foram elaborados cartazes e 
pôsteres informativos sobre o Setembro Amarelo, 

que foram distribuídos pela UBS. E ainda, o ensaio da 
música “É Preciso Saber Viver” com as participantes 
do grupo, para uma apresentação realizada na UBS. 
Após a apresentação, foram entregues flores 
confeccionadas pelas participantes em alusão e 
valorização da vida.  

RESULTADOS 

Observamos através de visitas domiciliares e de 
mapeamento do bairro o alto índice desta população 
idosa sofrendo com depressão, portanto realizamos e 
organizamos esta atividade grupal através das 
necessidades evidenciadas na comunidade. Devido a 
isso, o grupo Qualidade de Vida se concretizou com o 
objetivo de promoção da saúde da pessoa idosa, visto 
que grande maioria desta população do bairro não 
tinha um local com atividades que possibilitam 
convívio social e momentos de lazer, interações e 
trocas entre os participantes desta faixa etária.  

Fica evidente que o grupo é um forte auxiliar na 
formação de uma rede de apoio social, na melhora de 
qualidade de vida e na integração desta população 
com os serviços de saúde, principalmente no que diz 
respeito a abordagem de assuntos que são de 
demanda dos participantes e que acabam sendo 
orientados e informados, cuja atuação visa à 
promoção da saúde e da qualidade de vida de forma 
resolutiva. 

Acredita-se que o grupo proporcionou uma nova 
realidade para estas idosas, antes mal saíam de suas 
residências e acabavam ficando envolvidas com os 
afazeres diários do lar, mantinham-se ocupadas 
somente com isto, não participando ou tendo acesso 
a atividades que proporcionam informações, 
conhecimento e até mesmo momentos de lazer.  
Destaca-se uma transformação importante, pois 



 

 

  

 
 

passaram a interagir mais com as pessoas da 
comunidade, a sair mais de casa, ter maior 
independência e autonomia e preocupação com seu 
bem-estar físico, mental e social, formando vínculos 
de amizades, vínculos com a equipe e os serviços de 
saúde e com os próprios sentimentos, que passaram 
a ser manifestados e levados em consideração na 
busca de uma melhor qualidade de vida. 

Mostrou-se de extrema relevância a abordagem do 
suicídio para as mulheres idosas participantes do 
grupo. O tema teve uma boa aceitação, uma vez que 
atualmente esse tópico é visto como tabu pela 
sociedade. Durante o debate sobre o assunto, elas 
foram capazes de expressar suas percepções, 
trazendo suas vivências pessoais e familiares. Vale 
ressaltar que diante desta questão tão complexa é 

preciso continuar abordando este tema nas ações 
cotidianas da atenção básica, e não apenas no mês de 
setembro. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização da atividade e os seus resultados 
positivos enfatizaram a importância do grupo para a 
comunidade e a necessidade de continuar e criar mais 
grupos e exercícios como esses. Visto a alta incidência 
de suicídios no sexo masculino, a criação de grupos 
de apoio e de abordagem desse tema para os homens 
se faz necessária. A depressão é extremamente 
subnotificada na terceira idade e as tentativas de 
suicídio nessa faixa etária são, infelizmente eficazes, 
ou seja, o diagnóstico e identificação de 
comportamentos depressivos e suicidas deve ser 
precoce, para evitarmos fatalidades.  

Palavras-chave: Acolhimento. Apoio social. Educação interprofissional. Envelhecimento. Suicídio. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, no cenário mundial, vivencia-se uma 
pandemia, originada na China no final do ano de 
2019, conhecida cientificamente como SARs-CoV-2 e 
popularmente nomeada de COVID-19 ou Coronavírus 
(HAMMERSCHEMIDT; SANTANA, 2020). De acordo 
com Silva; Helal (2019) e Hammerschmidt; Santana 
(2020), os dados relacionados à pandemia apontam 
um índice maior de mortalidade na faixa etária de 
idosos, sendo com isso, adotadas medidas protetivas, 
que consequentemente geraram aspectos negativos, 
dentre eles, o ageismo conhecido também como 
etarismo. Esta terminologia diz respeito ao ato de 
violência e preconceito contra a pessoa idosa, 
associada também, a qualquer intolerância que a 
sociedade possui perante essa faixa etária. Com a 
pandemia, houve a necessidade do isolamento social, 
a fim de reduzir a transmissão do vírus, e com isso os 
idosos passaram a ser mais vulneráveis à prática do 

ageismo, se encontrando mais suscetíveis a situações 
de violência, desvalorização, além de serem 
obrigados a executar ações contra sua própria 
vontade (MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS 
DIREITOS HUMANOS, 2020). Diante desta realidade, 
torna-se imprescindível, reconhecer os fatores que 
influenciam na ocorrência do ageismo durante o 
período de pandemia, a fim de desenvolver 
estratégias que evitem tal prática, e promovam a 
saúde e bem estar do idoso. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata se de um estudo descritivo, realizado por meio 
de revisão de literatura, onde foram utilizadas como 
bases de dados a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 
Scientific Electronic Library Online (SciELO) e 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde (LILACS), buscando artigos científicos e 
manuais do Governo Federal do Brasil publicados 
com recorte temporal dos dois últimos anos (2018 à 



 

 

  

 
 

2020) e que contemplassem leituras completas e 
disponíveis na íntegra, sendo excluídos teses, 
dissertações, trabalhos de conclusão de curso, 
resenhas e trabalhos apresentados em congressos. 
Foram utilizados como descritores, os termos: 
Ageismo, Idoso e Infecções por Coronavírus, sendo 
eles indexados nos Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCS). 

RESULTADOS 

Durante a revisão dos artigos selecionados foi 
possível identificar cinco categorias que antecipam 
ou geram o ageismo, sendo elas: 1) Estratégia de 
distanciamento social; 2) Meios de comunicação; 3) 
Configuração da estrutura familiar; 4) Inserção de 
novas tecnologias e 5) Idosos no mercado de 
trabalho. No contexto da pandemia, os idosos ficaram 
em destaque devido ao alto risco de contaminação, 
pois devido à fatores biológicos e fisiológicos se 
encontram mais suscetíveis ao vírus, com isso se 
enquadraram na estratégia de distanciamento social 
(HAMMERSCHMIDT; SANTANA, 2020). O 
distanciamento social foi determinado para diminuir 
o índice de contaminados, além de preservar a vida e 
saúde da população. Devido a essa situação, a 
população idosa se tornou vulnerável em razão da 
mudança de rotina e sentimento de impotência. Os 
meios de comunicação são considerados os principais 
transmissores de falsos estereótipos, trazendo uma 
visão negativa da população idosa, o que acabou 
reforçando o preconceito na sociedade. Isso ocorre 
através de variados canais e redes sociais, que 
mostram a dificuldade do idoso em compreender a 
importância do isolamento (FERREIRA; LEÃO; 
FAUSTINO, 2020). A configuração da estrutura 
familiar é um dos fatores em que se observa a 
ocorrência do ageismo, devido ao COVID-19, onde é 

necessário o isolamento, ocorrem situações em que 
os idosos residem sozinhos, mas devido a 
determinação de permanecerem em suas casas, se 
torna necessária a adaptação dos familiares, onde 
muitas vezes alguns familiares acabam tirando 
proveito diante a situação (HAMMERSCHMIDT; 
SANTANA, 2020). É importante que nesse momento a 
família esteja juntamente com seu familiar, traçando 
estratégias a fim de prevenir o sentimento e a 
sensação de abandono, como também, prevenir a 
desvalorização do mesmo. Além de ocorrer muitas 
alterações na vida pessoal do idoso, também se 
observa nos estudos, a saída deles do mercado de 
trabalho, sendo causada por afastamentos, 
demissões ou aposentadorias. O emprego na terceira 
idade favorece a autoestima, transmite a visão de 
utilidade e evita sensação de solidão (SILVA; HELAL, 
2019). No entanto, no ambiente de trabalho ocorreu 
muitos afastamentos e demissões devido ao 
Coronavírus, sendo principalmente da população 
idosa, onde muitas vezes a sociedade impõe pré-
conceitos sobre os mesmos, julgando serem os 
membros de equipe mais suscetíveis, inferiores e 
incapazes de exercerem tal função. Com a execução 
do distanciamento social, as tecnologias avançaram 
significativamente favorecendo a aproximação social, 
através de páginas virtuais, porém, a população 
idosa, devido a sua escolaridade e também a não 
adaptação de novas tecnologias, fazem com que os 
mesmos não consigam utilizar frequentemente 
aparelhos eletrônicos, isso acaba gerando situações 
desconfortantes como zombaria e preconceito 
(HAMMERSCHMIDT; SANTANA, 2020). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A população brasileira é composta, em grande parte, 
por pessoas idosas e, diante da pandemia por COVID-



 

 

  

 
 

19, os estudos demonstram o aumento da prática do 
ageismo, estando relacionado, nesse momento, ao 
atual cenário de saúde. Através dos resultados 
encontrados, foi possível identificar os fatores que 
mais influenciam na ocorrência do ageismo durante a 
pandemia por COVID-19, sendo eles, estratégia de 
distanciamento social, influência dos meios de 
comunicação, configuração da estrutura familiar, 
inserção de novas tecnologias e idosos no mercado 
de trabalho. Diante de tais resultados, sugere-se, 

dentre outras estratégias, chamar a atenção para o 
tema, refletir e discutir o assunto, trazer para o 
conhecimento da sociedade o que, na maioria das 
vezes, fica velado. A prevenção do ageismo deverá 
ser tratada dentro de casa, no mercado e trabalho, 
nas instituições de ensino e na 
sociedade/comunidade como um todo. 

 

Palavras-chave: Ageismo. Idoso. Infecções por Coronavírus.      .      . 
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INTRODUÇÃO 

A depressão é, hoje, um dos principais problemas de 
saúde na esfera mundial, alcançando altas taxas de 
morbimortalidade, aumentando anos vividos com 
incapacidade e perda de produtividade. A depressão 
possui etiologia multifatorial, englobando fatores 
biológicos, sociais, de personalidade e neurológicos 
(Ferreira & Tavares, 2013). Durante o 
envelhecimento, os idosos sofrem com intensas 
mudanças em sua vida, como surgimento de 
comorbidades que exigem tratamento crônico, 
aposentadoria, que os leva a ficar cada vez mais 
tempo em casa, dificuldades financeiras, perda do 
cônjuge e falta de apoio social. Esse cenário se torna 
um importante precursor para o desenvolvimento de 
sintomas depressivos (Ferreira & Tavares, 2013). 
Revisões sistemáticas e meta-análises estimam que a 
prevalência mundial de transtorno depressivo maior 
é de 1-5% entre pessoas acima dos 65 anos (Purtle et 

al., 2019).  A depressão é, portanto, uma doença 
mental que exige atenção entre pessoas acima dos 60 
anos e é um problema que pode ser exacerbado pela 
intensa globalização e pelo aumento da sobrevida 
populacional (Purtle et al., 2019).  Conhecer os 
fatores que influenciam o envelhecimento, a saúde e 
como estes se apresentam no cotidiano colabora 
diretamente na compreensão da qualidade de vida de 
idosos. Assim sendo, o objetivo deste estudo foi 
descrever a prevalência de depressão entre idosos do 
meio urbano e rural do município de Passo Fundo. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo observacional do tipo 
transversal com idosos da comunidade urbana e rural 
de Passo Fundo/RS. Os critérios de inclusão foram 
possuir 60 anos ou mais, não participar, há pelo 
menos 6 meses, de grupos de convivência para idosos 
e aceitar participar do estudo, concordando pela 



 

 

  

 
 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. O presente projeto incluiu como 
participantes do estudo idosos da comunidade 
urbana que não frequentam centros de convivência e 
idosos que nasceram e sempre viveram em meio 
rural, para ter uma amostra mais heterogênea e 
possibilitar a identificação e eliminação de possíveis 
confundidores nas comparações . Os dados foram 
coletados durante os anos 2018-2019 pelos alunos da 
Faculdade de Medicina da Universidade de Passo 
Fundo. Os mesmos, foram submetidos a 
treinamento, sob supervisão dos pesquisadores e 
professores responsáveis pela pesquisa. Os locais das 
coletas de dados foram os bairros selecionadas pela 
Secretaria de Saúde da cidade de Passo Fundo e 
distritos rurais pertencentes à cidade, vinculados a 
Unidade Básica de Saúde (UBS) no meio rural. Para 
avaliação da depressão em idosos, utilizou-se como 
base o escore da Escala de Depressão Geriátrica 
(EDG) independente do uso de medicamentos anti-
depressivos. As variáveis coletadas foram: idade, 
sexo, viver com companheiro, classe social, 
escolaridade e meio em que vive atualmente (urbano 
ou rural).  

RESULTADOS 

Foram investigados 467 idosos. Destes, 40,3% 
(N=188) residiam do meio urbano e 59,7% (N=279) no 
meio rural. A prevalência de depressão foi de 17,1% 
(N=32) nos moradores do meio urbano e de 15,1% 
(N=42) do meio rural (p=0,605). Em relação ao sexo, 
47 das 282 mulheres entrevistadas (16,7%) tinham 
depressão, em comparação com 26 (14,2%) homens 
(p=0,516). Quanto a idade, a média de toda a amostra 

foi de 70,3 (±7,9) anos, sendo que 17,6% (N=33) dos 
idosos do meio urbano eram longevos (80 anos ou 
mais) e no meio rural essa prevalência foi de 12,9% 
(N=36) (p=0,184). A prevalência de depressão entre 
os idosos com 90 anos ou mais foi de 37,5%, 
enquanto que nos indivíduos abaixo dos 70 anos a 
prevalência foi de 11,9% (p=0,032). Em se tratando do 
nível de escolaridade, os entrevistados com nenhuma 
ou baixa escolaridade tiveram maior prevalência de 
sintomas depressivos – 18,9% (N=58) versus 10,1% 
(N=16) quando comparados com aqueles com média/ 
alta escolaridade (p=0,016). As classes econômicas C, 
D e E totalizaram 40,9% (N=65) dos casos de 
depressão, em contraste com 9% (N=9) das classes A 
e B (p=0,027). Viver sem companheiro e sintomas 
depressivos estava presente em 17,1% (N=25) da 
amostra, em comparação com 15,4% (N=49) dos 
indivíduos com companheiro (p=0,682). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na literatura, a prevalência de depressão na 
população idosa varia de pouco mais de 2 até 50%, 
dependendo da escala utilizada, do local onde foi 
conduzido o estudo e da faixa etária incluída (Gullich 
et al., 2016). Em nosso estudo, a doença depressiva 
se mostrou mais prevalente em idosos de maior faixa 
etária, de baixa classe social e de baixo nível de 
escolaridade, independentemente do local de 
domicílio: meio urbano ou rural. Como a prevalência 
de depressão varia de acordo com as características 
regionais, compreender o desenvolvimento da 
doença em estudos locais direciona a abordagem 
desse problema de saúde de forma mais eficaz. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento humano. Depressão. Meio urbano. Meio rural. Idosos. 
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INTRODUÇÃO 

Com a tendência global ao envelhecimento humano, 
o Brasil trará consigo o aumento da prevalência de 
doenças crônicas e degenerativas, dentre elas a 
demência e a depressão, consequentes desse 
processo multifatorial e que resultam na diminuição 
da qualidade de vida e funcionalidade do idoso 
(OLIVEIRA et al., 2016). A depressão e a demência são 
patologias já altamente encontradas entre sujeitos 
idosos e, ao analisar estatísticas mundiais, espera-se 
que o número de indivíduos com tal distúrbio 
psiquiátrico aumente para 66 milhões até 2030 e 131 
milhões até 2050. Ainda em 2012 e 2015, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) apresentou 
dados em que reconheceu essa tendência, 
concluindo que a demência deveria ser considerada 
uma prioridade global de saúde pública (WHO, 2019). 
Diversos fatores sociodemográficos influenciam no 
risco de desenvolvimento de depressão e de 
demência.  As principais associações observadas com 
depressão são idade avançada, principalmente acima 

de 80 anos, sexo feminino, baixa escolaridade, 
sobretudo indivíduos analfabetos, baixa renda per 
capita,desemprego, indivíduos sem companheiro e 
sem contato com núcleo familiar desemprego, 
indivíduos sem companheiro e sem contato com 
núcleo familiar (GULLICH et al., 2016; SENGUPTA et 
al., 2015; SOARES et al., 2017). Portanto, devido à 
importância da temática de saúde mental, o fato de a 
população mundial estar envelhecendo 
constantemente e visando a busca da melhora 
cognitiva de indivíduos idosos afim de ofertar um 
envelhecimento saudável e melhor qualidade de vida, 
objetivou-se com o estudo verificar a prevalência de 
depressão e demência em participantes de um 
Centro de Referência e Atenção ao Idoso. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo de caráter observacional do tipo transversal, 
com indivíduos frequentadores de um Centro de 
Referência e Atenção ao Idoso. As variáveis utilizadas 
foram obtidas por meio de questionário estruturado 



 

 

  

 
 

contendo e instrumentos validados de livre acesso: 
Escala de Depressão Geriátrica, Mini-Exame do 
Estado Mental, Teste do Desenho do Relógio, o Teste 
de Fluência Verbal Semântica dos Animais e o 
Alzheimer’s Disease Assessment Scale. Os dados 
descritivos foram apresentados por meio de medidas 
de tendência central e dispersão para as variáveis 
numéricas e como frequência absoluta e relativa 
simples para as variáveis categóricas.   

RESULTADOS 

Foram incluídos no estudo 167 participantes, com 
idade mínima de 51 anos e máxima de 88 anos, sendo 
mais prevalente os indivíduos do sexo feminino, 
correspondendo a 159 (95,2%) sujeitos da amostra. 
Quanto as classes econômicas, as principais foram B 
e C, com 43,7% (n=73) e 40,7% (n=68), 
respectivamente. O estado civil mais presente foi 
casado ou em união estável também com 43,7% 
(n=73) seguido pelo viúvo com 32,9% (n=55). Dos 167 
participantes do estudo, 82 (49,1%) relataram ter 

nascido no meio rural, desses, a média de tempo 
vivido nesse meio foi de 18 (±11,77) anos. As 
prevalências de depressão e de demência foram 6% 
(n=10) e 12,6% (n=21), respectivamente.   

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos achados, observa-se baixa prevalência de 
ambos distúrbios cognitivos em indivíduos 
frequentadores de um Centro de Referência e 
Atenção ao Idoso, podendo, essas prevalências 
reduzidas, ter influência das atividades físicas, sociais, 
culturais e educacionais, ofertadas pelo Centro, 
auxiliando na prevenção ou retardo dos prejuízos na 
saúde mental no processo do envelhecimento 
humano ou ser uma característica específica de 
frequentadores desses Centros. Reforça-se assim a 
importância da compreensão de tais achados visando 
a busca da melhora cognitiva de indivíduos idosos 
afim de ofertar um envelhecimento saudável e 
melhor qualidade de vida.

Palavras-chave: Demência. Depressão. Envelhecimento. Digitar a quarta palavra-chave se houver. 
Digitar a quinta palavra-chave se houver. 
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INTRODUÇÃO 

A vitamina D é essencial para a absorção do cálcio no 
intestino, bem como para a  manutenção da força 
muscular e equilíbrio postural, mantendo a função 
dos membros inferiores. A hipovitaminose D 
associada à osteoporose e osteopenia, determinadas 
pela menor densidade mineral óssea (DMO) e perda 
da microarquitetura óssea (1).  

As quedas são as principais causas de lesões não 
intencionais e maior fator de risco para fraturas em 
mulheres idosas com perda de massa óssea (2). Os 
fatores predisponentes para as quedas são fraqueza 
muscular e aumento da oscilação do centro de 
gravidade por perda do controle sensoriomotor.  

O exercício resistido é o melhor tratamento não 
farmacológico para a melhora da qualidade do osso e 
da força muscular (3). No entanto, não se sabe se o 
indivíduo com  hipovitaminose D apresenta as 
mesmas condições para se obter bons resultados por 

meio de exercícios resistidos, quando comparado 
com indivíduos com a vitamina D com valores 
normativos. Em relação ao equilíbrio postural (4), os 
exercícios sensório motores são os melhores para 
diminuição do risco de quedas, porém, ainda faltam 
evidências com relação ao tipo e tempo de prática 
para promoção da melhora (5).  

Desta forma, programas de exercícios multimodais 
tornam-se importantes para englobar exercícios 
resistidos e sensório motores para esta população. 
Uma vez que não existe consenso com relação à 
suplementação de vitamina D para o ganho de força 
muscular e equilíbrio postural.  

O objetivo do presente estudo é avaliar influência da 
suplementação da vitamina D associadas a um 
programa de exercícios multimodais no equilíbrio 
postural e força muscular de mulheres idosas com 
baixa densidade mineral óssea e hipovitaminose D. 

MATERIAIS E MÉTODOS 



 

 

  

 
 

Trata-se de um ensaio clínico randomizado, duplo-
cego, placebo com 12 semanas realizado na 
Universidade São Judas Tadeu (USJT) em parceria 
com o Laboratório de Estudo do Movimento (LEM) do 
Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo. O estudo 
foi submetido e aprovado pela CEP (Comitê de Ética 
em Pesquisa) da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, com parecer de número 
306/15. 422 indivíduos foram selecionados e 46 
preencheram os critérios de inclusão. Randomizados 
em grupo experimental (GE;n=23) e grupo controle 
(GC;n=23). Avaliações de força muscular foram 
realizadas pelo teste sit to stand; Teste de escada; 
dinamômetro de preensão manual e dinamômetro 
isocinético a 60°/seg. O equilíbrio postural foi 
avaliado clinicamente pelo MiniBESTest e por uma 
plataforma de força estaticamente e dinamicamente.  

RESULTADOS 

No GE, os níveis de vitamina D aumentaram no 
período pós-tratamento (P<0,001), enquanto no GC 
os níveis permaneceram inalterados (P=0,86). O pico 
de torque dos flexores foi afetado no lado dominante 
(P=0,02) e não no lado dominante (P=0,04) por grupo. 
No equilíbrio postural dinâmico durante a tarefa de 
subir, a elevação à esquerda foi afetada pelo grupo 
(P=0,01); o tempo do momento esquerdo foi afetado 
pelo grupo (P=0,01); o índice de impacto esquerdo foi 
afetado pelo grupo (P=0,01). O MiniBESTest foi 
afetado pelo momento (P<0,001).  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A suplementação de vitamina D associada ao 
programa de exercícios multimodais não melhorou a 
força muscular e o equilíbrio postural em idosas com 

baixa densidade mineral óssea e insuficiência de 
vitamina D. 

 



 

 

  

 
 

Palavras-chave: Vitamina D. Força muscular. Equilíbrio Postural. Osteoporose.  
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INTRODUÇÃO 

Durante o processo de envelhecimento, uma das 
comorbidades que mais afetam mulheres idosas são 
a diminuição da densidade mineral óssea (DMO), a 
osteopenia e osteoporose. São caracterizadas pela 
perda gradual da massa óssea e o enfraquecimento 
dos ossos, tornando-os mais frágeis e suscetíveis a 
fraturas (1). 

As quedas são prevalentes em idosos, sendo que 
varios fatores de risco estão associados a quedas e 
fraturas, entre eles: aumento da idade, sexo 
feminino, osteoporose, menopausa precoce, 
sedentarismo, diminuição do equilíbrio, etc, e são 
consideradas os maiores problemas de saúde pública, 
atingindo principalmente mulheres idosas (2).  

A diminuição da capacidade do sistema de controle 
postural em manter o equilíbrio aumenta a 
instabilidade postural (3). No envelhecimento, as 
alterações são constantes e agravam a estabilidade 

tanto estática quanto dinâmica, gerando 
modificações na base de suporte e centro de 
gravidade, associando-se à perda das estratégias 
motoras e sensoriais, ocorrendo as quedas (4).  

A composição corporal apresenta mudanças 
significativas com o avançar da idade e seu aumento 
e redistribuição concentra-se mais na cavidade 
abdominal do que nos membros inferiores, por isso, 
em idosas com sobrepeso, observa-se uma maior 
prevalência de gordura entre as fibras musculares 
que se associam à fraqueza muscular, 
consequentemente, diminui o equilíbrio e leva às 
quedas (5).  

A literatura ainda é controversa no que se refere às 
influências da composição corporal e do equilíbrio 
postural devido às variáveis antropométricas, 
justifica-se a necessidade de encontrar parâmetros 
confiáveis que possam ser utilizados para avaliações 
e programas de prevenção às quedas.  



 

 

  

 
 

Assim, o objetivo deste estudo é investigar a relação 
da composição corporal e antropometria com o 
equilíbrio postural dinâmico em mulheres idosas com 
baixa DMO. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo de delineamento transversal 
realizado na Universidade São Judas Tadeu (USJT) em 
parceria com o Laboratório de Estudo do Movimento 
(LEM) do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
O estudo foi submetido e aprovado pela CEP (Comitê 
de Ética em Pesquisa) da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, com parecer de número 
306/15. Participaram dos estudo 45 mulheres idosas 
(idade ≥ 60 anos), com baixa DMO e diagnóstico 
nutricional de baixo peso a sobrepeso classificado 
pelo IMC (segundo a OMS), procedentes das 
comunidades próximas por meio de chamadas de 
rádio e mídias sociais. Inicialmente as participantes 
foram submetidas à avaliação antropométrica para 
aferir: massa corporal (kg), estatura (cm) e IMC 
(Kg/m²) – calculado pela equação IMC=peso/altura2.  

Para a avaliação da composição corporal, massa 
magra e gorda, foram medidos por absorciometria de 
dupla energia por raios X (DXA), usando um 
Equipamento de densitometria 4500A Hologic QDR 
(Hologic Inc. Bedford, MA, EUA, modelo - Discov). 

A avaliação do equilíbrio postural dinâmico foi 
realizada pelo teste clínico mini Balance Master 
Evaluation System e pelo teste computadorizado com 
plataforma de força, Balance Master® System, pelos 
testes Sit to Stand e Step Up/Over.  

Foi utilizado o software Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) versão 20 apresentados por 

meio de média, desvio padrão, mínimo e máximo. O 
teste de normalidade Kolmogorov Smirnov foi 
aplicado para verificar a distribuição normal e o 
Spearman Test para avaliar a correlação entre os 
testes sendo adotado o valor de p≥0,05 para o nível 
de significância. O teste de regressão linear simples 
foi aplicado para verificar a associação entre massa 
gorda e óssea e o miniBESTest. 

 

RESULTADOS 

Foram avaliadas 45 mulheres idosas com idade média 
de 65,4 anos e IMC médio de 25,6 kg/m².  

Houve correlação negativa entre o teste de equilíbrio 
miniBESTest (r= -0,566; p≤0,001) e a massa gorda; e 
correlação positiva (r=0,526; p≤0,001) com a massa 
magra.  

Correlação negativa entre o tempo de subir e descer 
um degrau do lado esquerdo (r = -0,393; p=0,007) 
com massa gorda e correlação positiva (r=0,297; 
p=0,04) com massa magra.  

Quanto às variáveis antropométricas apenas a 
estatura apresentou correlação positiva (r=0,296 
p=0,04) com a velocidade do equilíbrio no teste de 
sentar e levantar. 

Na análise de regressão simples a massa magra foi 
capaz de predizer 17% do valor do equilíbrio do Best 
e a massa gorda 20%.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A massa magra reduz as oscilações posturais e 
portanto, pode reduzir o risco de fratura. Em 
contrapartida a massa gorda interferiu de forma 
negativa para o equilíbrio postural dinâmico em 
mulheres com baixa DMO. A estatura foi à única 



 

 

  

 
 

variável antropométrica que se relacionou com o 
equilíbrio postural dinâmico, ou seja, quanto mais 
alta as idosas pior seu equilíbrio. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento, embora caracterizado pelo 
declínio gradual das funções fisiológicas, não 
significa, necessariamente, incapacidade, mas 
aumenta o risco de lesões, principalmente aquelas 
decorrentes de quedas. As quedas, evento 
inesperado e abrupto, são consequência da perda 
total do equilíbrio postural e a falência dos 
mecanismos de controle postural (1). 

 A piora gradativa do equilíbrio postural é inerente ao 
envelhecimento. O equilíbrio, manutenção do centro 
de gravidade dentro da base de sustentação, é 
fundamental para a execução das atividades da vida 
diária, com eficiência e segurança (AVD) (2).  A 
preservação do equilíbrio contribui para a 
independência funcional do idoso e para a prevenção 
de queda, ajudando na manutenção da capacidade 
funcional do idoso (3,4).  

 O declínio do equilíbrio  é  agravado pela  piora da 
integração visual e somatossensorial, fatores que 
aumentam ainda mais o risco de quedas em idosos 
(4).  

 É importante   identificar os principais fatores e 
causas das quedas na população idosa e a 
posturografia é uma ferramenta útil para quantificar 
este declínio ao longo da vida,   ajudando na 
implantação de programas efeitos de prevenção 
(3,5).   O atual estudo tem como objetivo analisar e 
comparar o equilíbrio estático em mulheres idurante 
processo de envelhecimento, e compará-lo entre as 
diferentes faixas etárias a partir dos 50 anos. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal, realizado no 
Laboratório de Estudo do Movimento do Instituto de 
Ortopedia e Traumatologia (IOT) do Hospital das 
Clínicas (HC), da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (FMUSP) com aprovação 



 

 

  

 
 

do comitê de ética da Universidade de São Paulo 
(USP) número 320/09.  

Participaram do estudo 394 mulheres, agrupadas 
conforme a faixa etária, por décadas. Sendo 58 
mulheres entre os 50 e 59 anos (6a década); 214 com 
idade entre 60 e 69 anos (7a década); 90 com idade 
entre 70 e 79 anos (8a década) e 36 com mais de 80 
anos (9a década). 

Todas as voluntárias foram avaliadas e triadas no 
Laboratório de Estudos do Movimento (LEM) do 
IOT/HCFMUSP, sempre pela mesma equipe de 
avaliadores. Após consentirem em participar do 
estudo, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido.  

Todas as voluntárias responderam um questionário, 
com dados demográficos e antropométricos. Foi 
aplicado o Questionário Internacional de Atividade 
Física (IPAQ) versão curta). 

Em seguida, foi feita a avaliação do equilíbrio semi 
estático (posturografia) na plataforma de força 
portátil (AccuSway Plus, AMTI®, MA, USA). A 
plataforma de força foi conectada a uma interface 
(PJB-101) e acoplada a um computador através de um 
cabo RS 232, para aquisição dos dados. Os dados 
foram armazenados pelo software Balance Clinic®, na 
frequência de 100HZ com um filtro passa baixa de 
quarta ordem Butterworth e frequência de corte de 

10Hz. As voluntárias subiram descalças na plataforma 
e adotaram uma base de suporte sem ultrapassar a 
largura dos quadris, mantida durante todas as 
coletas. Foram realizadas 3 medidas com os olhos 
abertos (EO) e três com os olhos fechados (OF), com 
duração de 60 segundos cada. Foi calculada a média 
das três medidas em cada  condição, que foram 
analisadas no software Balance Clinic®.  

RESULTADOS 

Nas duas condições de medição, as idosas na 9ª 
década apresentaram deslocamento e amplitude 
médio-lateral e velocidade superiores aos valores da 
6ª e 7ª década. Na condição OA, o deslocamento 
médio-lateral foi maior na 9ª década em relação à 6ª 
e 7ª décadas, ântero-posterior apenas na amplitude 
da 6ª à 9ª década. Ainda na situação OA, as idosas do 
grupo da 9ª década tiveram maior deslocamento do 
que a 7ª década. A situação da OF mostrou diferença 
no alcance e deslocamento na direção médio-lateral, 
da 6º e 7º décadas à 9ª décadas.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A posturografia mostrou declínio do equilíbrio 
postural com o avançar da idade. Sugerindo que a 9ª 
década de vida é uma idade limítrofe a este 
detrimento devido ao aumento da instabilidade 
postural. 
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INTRODUÇÃO 

Em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, China, 
constatou-se que um novo vírus, denominado 
inicialmente de 2019-nCoV, pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) - após nomeado como SARS-
CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2), contagiou inúmeros indivíduos da 
cidade, disseminando-se rapidamente por mais 27 
países. Pela fácil e rápida dissipação, logo foi 
caracterizando como pandemia. Um dos principais 
agravos do SARS-CoV-2, é a Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG), descrita por um 
comprometimento agudo da função respiratória, 
necessitando, na maioria dos casos, de internação 

hospitalar. Esta síndrome afeta principalmente 
indivíduos com mais de 60 anos e portadores de 
doenças crônicas não transmissíveis. A prevalência de 
obesidade ganha destaque e mostra-se crescente em 
todas as faixas de idade, e a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) considera esta comorbidade como uma 
epidemia mundial causada especialmente pelo perfil 
alimentar e atividade física. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo de caso descritivo, realizado 
em um hospital de alta complexidade do Norte do Rio 
Grande do Sul.  



 

 

  

 
 

Paciente L. C. S., gênero feminino, 62 anos, viúva, 
interna em uma Unidade de terapia Intensiva (UTI) 
com suspeita de COVID-19 devido cefaleia, dispneia 
aos esforços e dessaturação (84%), necessitando de 
máscara facial de oxigênio. Com diagnósticos prévios 
de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes 
Mellitus (DM), Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) 
e tabagismo de longa data. 

Para avaliar a situação nutricional, foi aplicada a 
ferramenta de triagem de risco nutricional Nutritional 
risk Screening (NRS-2002) através de contato 
telefônico com a enfermagem, obtendo somatório de 
3 pontos,  sugerindo risco nutricional. Resultado este, 
que corrobora quando classificada pelos critérios de 
risco nutricional  estabelecidos pela Sociedade 
Brasileira de Nutrição Parenteal e Enteral 
(BRASPEN/SBNPE) (Idosos ≥ 65 anos; Pacientes com 
risco alto ou lesão por pressão; Inapetente; 
Cardiopatias, incluindo hipertensão arterial e  
Diabetes insulinodependente). Os dados 
antropométricos também foram informados pela 
enfermagem, sendo o peso de 115Kg e altura 168cm 
resultando em Índice de Massa Corporal (IMC) de 
40Kg/m². Conforme Lipschitz, 1994, foi classificada 
como excesso de peso. Suas necessidades 
nutricionais foram calculadas através da Fórmula de 
Bolso, considerando a recomendação de Kcal para 
obesos críticos, de 14Kcal/Kg/PA/dia e 2g/Kg/PI/dia 
de proteína. 

RESULTADOS 

A paciente fez uso de Terapia Nutricional Enteral 
(TNE), com boa tolerabilidade, havendo possibilidade 
de evoluir gradativamente fórmulas e gotejo, com 
fórmula hicapercalórica, hiperproteica e específica 
para controle glicêmico. Foi acrescentado também 

70g de módulo proteico, objetivando atingir suas 
necessidades proteicas.  

A paciente desenvolveu quadro de diarreia sendo 
prescrito 2 sachês de simbiótico ao dia, a fim de 
reestabelecer e reequilibrar a flora intestinal.  

Após 35 dias recebendo dieta exclusiva via SNEI, a 
equipe de fonoaudiologia avaliou a possibilidade de 
reintroduzir alimentos via oral. Iniciou terapia 
fonoaudiológica para reabilitar a deglutição, 
mantendo a segurança e efetividade alimentar, sendo 
liberadas dieta via oral na consistência de pudim. Ao 
receber alta para a enfermaria, foi possível realizar 
análise do consumo alimentar através do 
recordatório alimentar de 24 horas, para que assim, 
fosse possível considerar a necessidade de Terapia 
Nutricional Oral (TNO). Constatou-se que a paciente 
atingia menos de 75% das necessidades nutricionais 
por via oral, iniciando-se assim a TNO de 
característica hipercalórica e hiperproteica, 1 
unidade ao dia, a fim de manter aporte nutricional 
adequado. Posteriormente verificou-se que a 
paciente apresentava lesão por pressão estágio IV. 
sendo modificado a TNO para suplemento 
hipercalórico e hiperproteico, específico para 
cicatrização, 2 unidades ao dia, também foi utilizado, 
30g de módulo proteico. Após tempo prolongado de 
internação, 82 dias, a paciente recebeu alta 
hospitalar com receita de suplemento específico para 
diabetes mellitus, líquido e em pó, para manter 
aporte calórico-proteico à domicílio, evitando 
hiperglicemias.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os idosos vem sendo o grupo populacional 
caracterizado como mais vulnerável a todos os tipos 
de doenças. Nesta faixa etária o risco de desenvolver 



 

 

  

 
 

a forma mais grave da COVID-19, é maior 
especialmente, em idosos que apresentam doenças 
crônicas não transmissíveis. 

A pandemia do COVID-19 demonstrou que a saúde 
dos longevos, necessita de proteção, zelo, dignidade 
e rede de apoio. O momento acentuou a necessidade 
do cuidado e atenção gerontológica, por meio de 
capacitação profissional. 

Considerando a atual situação, alimentação 
balanceada e nutritiva é um dos principais fatores 
para se manter saudável. A assistência nutricional 

adequada, pode ser considerada como um dos 
principais meios para auxiliar no bom prognóstico. 
Inúmeras são as ocorrências ao longo desta epidemia, 
comprometendo o acesso à alimentação de 
qualidade por conta do isolamento social. Cabe aos 
profissionais da nutrição orientar adequadamente os 
pacientes individualmente e/ou familiares sobre 
escolhas alimentares que favorecem sua saúde e 
consequentemente beneficiam seu sistema 
imunológico. 
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INTRODUÇÃO 

Introdução 

O envelhecimento humano é um fenômeno 
demográfico universal, que só pode ser 
compreendido através dos diferentes aspectos 
cronológicos, biopsicossociais, culturais e 
econômicos (ROCHA, 2018). Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2018, 
nos últimos anos a expectativa de vida da população 
brasileira tem aumentado cada vez mais, sendo a 
média de idade atual de 74 anos. No entanto, ao que 
se diz respeito às mulheres, essa expectativa atinge 
77 anos, sendo o gênero feminino responsável pela 
maior expectativa de vida durante o processo de 
envelhecimento (IBGE, 2018). Cada mulher vivencia o 
envelhecimento de forma subjetiva, e a menopausa é 
considerada um dos marcos iniciais desse período. Os 
sintomas durante essa transição podem contemplar 
fogachos, suores noturnos, distúrbios do sono, 

oscilações de humor (irritabilidade, tristeza e tensão), 
déficits cognitivos, prejuízos sociais, baixo 
desempenho sexual, secura vaginal, entre outros 
(FREITAS; BARBOSA, 2015). Essas mudanças podem 
refletir no bem-estar psicológico, pois acaba 
influenciado em vários aspectos na vida da mulher, 
incluindo a qualidade de vida e o seu desempenho 
sexual. Nesse sentido, é necessário buscar 
compreender como um processo natural e orgânico 
como a menopausa quando relacionado ao estresse 
pode impactar o desempenho sexual da mulher 
idosa. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi feito um levantamento bibliográfico existente em 
artigos disponíveis online, a partir das buscas em 
periódicos científicos e plataformas, como o SCIELO, 
PsycoINFO (que abrange uma coleção selecionada de 
periódicos científicos na área de ciências humanas), 
WEB OF SCIENCE, LILACS, SCOPUS e CINAHL (para 



 

 

  

 
 

acessar estudos da Ciência da Saúde).Foram 
utilizados como descritores as palavras-chaves 
“Menopausa”, “Sexualidade” e “Estresse” em 
publicações portuguesas, "Menopausia", 
"Sexualidad" e "Estrés" para publicações espanholas 
e "Menopause", "Sexuality" e "Stress" para 
publicações inglesas do ano de 2010 a 2020, sendo 
considerado o termo booleano AND.  

Como critério de inclusão: todas as publicações que 
no título ou resumo relacionem o Menopausa e 
Sexualidade. Exclusão: editoriais, cartas ao editor, 
artigos de opinião e de revisão, monografias, 
dissertações, teses e os estudos descritivos não 
relacionados a menopausa, sexualidade e estresse. 
Devido ao estilo de trabalho adotado, será 
apresentado apenas os autores principais nos 
resultados.  

RESULTADOS 

A partir da revisão de literatura, a estruturação dos 
resultados da pesquisa foi dividida em quatro etapas: 
identificação, triagem, elegibilidade e inclusão. Na 
primeira etapa (identificação), através da busca na 
base de dados foram 162 artigos nas bases de dados 
Web of Science, Scielo, Lilacs, CINAHL, Scopus, 
PsycINFO com publicações em português, inglês e 
espanhol.  

Sendo assim, 1 artigo pertencia a plataforma Scielo, 
13 artigos pertenciam a plataforma PsycINFO, 109 
artigos pertenciam a plataforma Scopus, 21 artigos a 
plataforma CINAHL, 3 artigos a plataforma Lilacs e 15 
a plataforma Web of Science.Na segunda etapa 
(triagem), foram exclusos 7 artigos por serem 
duplicados.  

Após a retirada dos artigos duplicados, 155 estudos 
foram selecionados, sendo que destes 133 foram 
excluídos pelo título e após a leitura do resumo por 
não atenderem aos critérios da pesquisa. Na terceira 
etapa (elegibilidade), foram selecionados 22 artigos 
para a verificação do protocolo de investigação, 
sendo que 16 foram excluídos após a leitura 
completa, pois correlacionavam a temática com 
distúrbios fisiológicos (n = 14), contemplavam a 
menopausa, mas não correlacionava estresse e 
sexualidade (n = 2).  

Na quarta e última etapa (incluídos), restaram 6 
artigos, sendo eles (ONG, CHUA, SHOREY S, 2020; 
LONNÈE-HOFFMAN et al., 2020; BERRA et al., 2014; 
LO, KOK, 2013;THOMAS et al., 2010; WOODS, 
MITCHELL, SMITH-DI JULIO, 2010). Os artigos 
selecionados, atendiam ao critério de pesquisa 
relacionando as temáticas de menopausa, estresse e 
sexualidade.  

Em relação ao ano de publicação dos estudos, o mais 
antigo foi publicado em 2010 e o mais atual no ano 
de 2020, os anos que mais publicaram foram o ano de 
2020 e 2010 com duas publicações cada ano. Já em 
relação a origem dos estudos, o continente 
Americano e Asiático se destacaram com mais 
publicações abordando a temática apresentada 
(n=4), em relação ao idioma, a língua inglesa foi 
predominante (n=6), o método de abordagem mais 
utilizado foi o método quantitativo (n=4), o 
instrumento mais utlizado para avaliar o estresse nas 
mulheres em menopausa foi a Escala de Distress 
Sexual Feminina (FSDS) (n=2), já para avaliar a 
sexualidade e menopausa os artigos apresentados 
optaram por métodos de entrevista, questionários ou 
diários de saúde. A revista que mais publicou foi a 



 

 

  

 
 

Revista The Journal of Sexual Medicine, com duas 
publicações. 

 O estresse pode ser um fator determinante no 
desempenho de relações íntimas entre as mulheres 
menopausadas e seus parceiros (BERRA et al., 2010). 
De acordo com ONG, CHUA, SHOREY (2020), quanto 
maior o nível de estresse durante o processo de 
menopausa menor será o desejo sexual. Esses 
autores ainda relatam que, a gravidade dos sintomas 
climatéricos tem consequências negativas no 
desempenho sexual das idosas.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da amostra de informações, pode-se constatar 
que há escassez de produção científica nos últimos 
dez anos relacionados menopausa, estresse e 
sexualidade. E que esse fator, ainda é mais 
preocupante quando abrange o cenário de estudos 
nacionais relacionados as temáticas apresentadas. 

No entanto, foi possível analisar a produção científica 
estrangeira dos últimos dez anos a partir dos 
descritores nas bases de dados LILACS, CINAHL, 
SCIELO, SCOPUS, PSYCINFO e WEB OF SCIENCE. O 
método proposto pelo presente estudo permitiu 
compreender a relação existente entre menopausa, 
estresse e sexualidade. A menopausa e o estresse 
influenciam diretamente o desempenho sexual da 
mulher idosa. Se faz necessário, portanto, a criação 
de tecnologias educativas que possam proporcionar 
orientação a esse público, além de profissionais 
capacitados que busquem promover a importância 
do manejo dos sintomas climatéricos durante 
processo de transição. Isto posto, com a  diminuição 
do estresse e manejo das sintomáticas, a qualidade 
de vida dessa população poderá aumentar e ter 
imapacto positivo nas relações íntimas.  
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INTRODUÇÃO 

Com o declínio fisiológico do envelhecimento, os 
idosos podem apresentar alterações 
neuropsicológicas. Além da predisposição genética, o 
estilo de vida que os idosos levam e os fatores 
estressantes do ambiente podem influenciar em 
respostas negativas cognitivas e comportamentais. O 
exercício físico melhora a capacidade funcional do 
idoso e diminui os efeitos negativos do 
envelhecimento, como nas funções cognitivas e em 
sintomas comportamentais. Dentre diversos 
recursos, o exercício físico aquático pode ser utilizado 
para controle dos fatores neuropsicológicos em 
idosos da comunidade.  

O objetivo desta revisão sistemática foi analisar os 
efeitos do exercício físico aquático sobre os fatores 

neuropsicológicos em idosos saudáveis da 
comunidade. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O protocolo foi enviado para registro na International 
Prospective Register of Systematic Reviews 
(PROSPERO). O estudo seguiu as recomendações do 
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 
and Meta-Analysis (PRISMA). Uma revisão 
sistemática foi realizada entre março e junho de 2020 
nas bases de dados Pubmed, Web of Science, Scopus, 
Cochrane Library, Science Direct e Medline. As 
palavras chave usadas foram: (“idade” OR “idosos” 
OR “idosos”) AND (“exercício aquático” OR 
“treinamento aquático” OR “exercício aquático” OR 
“hidroterapia” OR “exercício aquático”) E (“cognição” 
OU “comportamento” OU “processos mentais” OU 
“emoções” OU “testes neuropsicológicos”). Realizou-



 

 

  

 
 

se uma busca manual nas referências dos artigos 
selecionados para identificar publicações adicionais. 
Os critérios de inclusão foram: ensaios clínicos; idosos 
com 65 anos ou mais, saudáveis da comunidade e 
sem comprometimento cognitivo; artigos 
envolvendo exercícios físicos aquáticos; e 
apresentação de resultados neuropsicológicos. Os 
critérios de exclusão foram: pessoas com idade 
inferior a 65 anos; pessoas com distúrbios 
osteomioarticulares, doença de Parkinson, 
demências e caidores; estudos em outros idiomas 
além de inglês, espanhol e português; estudos com 
animais; revisões, diretrizes, estudos transversais, 
dissertações, teses, capítulos de livros, ensaios 
clínicos sem resultados (protocolos), estudos de caso, 
resumos de conferências, cartas e comentários do 
editor; e intervenções envolvendo outros 
treinamentos além do exercício físico aquático. 
Inicialmente, um pesquisador realizou a busca nas 
bases de dados eletrônicas. O software Start (versão 
2.3.4.2) foi utilizado para centralizar os resultados dos 
bancos de dados, identificar artigos duplicados e 
permitir o gerenciamento das etapas de seleção e 
extração. Dois autores independentes fizeram a 
seleção após a leitura dos títulos, resumos e textos 
completos. Três autores extraíram os dados dos 
artigos incluídos. 

RESULTADOS 

A busca resultou em 792 artigos. Após a remoção das 
duplicatas (n = 85) e triagem pelos critérios de 
elegibilidade dos títulos, 597 registros foram 
excluídos. Após análise dos resumos, texto completo 
e lista de referências, foram incluídos no final 5 
ensaios clínicos, publicados entre 2000 e 2020 
(WATANABE et al., 2000; KATSURA et al, 2010; 
LATORRE-ROMAN et al., 2015; CARRAL & PEREZ, 

2007; KANG, BRESSEL & KIM, 2020). A amostra variou 
entre 20 e 73 pessoas, totalizando 227 idosos 
saudáveis sem comprometimento cognitivo, com 
idade média 70,14 anos e predominância de 
mulheres. Quanto ao número de semanas, um fez em 
16 (KANG, BRESSEL & KIM, 2020), 1 em 8 semanas 
(KATSURA et al., 2010), 1 em 5 semanas (CARRAL & 
PEREZ, 2007), um realizou em 12 dias seguidos 
(LATORRE-ROMAN et al., 2015) e um avaliou os 
efeitos imediatos 1 sessão (WATANABE et al., 2000). 
Quanto ao volume de treinamento, os estudos 
variaram entre 1 e 3 vezes por semana. A duração da 
sessão variou entre 15 e 90 minutos. Dos estudos que 
relataram a temperatura da água, esta variou entre 
10º e 45º C. Com relação à intensidade e à progressão 
do treinamento aquático, Carral e Perez (2007) 
descreveram um programa com 4 miniciclos de 
progressão; com aumento da dificuldade a cada 4 
semanas. Kang, Bressel e Kim (2020) e Katsura et al. 
(2010) avaliaram a progressão a cada semana. 
Latorre-Roman et al. (2015) realizaram a progressão 
baseada na condição individual. Quanto à forma de 
progressão, 3 estudos utilizaram a porcentagem da 
frequência cardíaca (KANG, BRESSEL & KIM, 2020; 
Watanabe et al., 2000) e 1 utilizou a escala de 
Classificação de Esforço Percebido, no nível 
moderado forte (KATSURA et al., 2010). Houve uma 
variação nos tipos de protocolos, sendo que: 4 
estudos iniciaram com aquecimento; 4 realizaram 
exercícios de resistência e ativação muscular; 3 
exercícios de flexibilidade e mobilidade; 1 estudo 
atividade de natação; 1 exercícios de dança; 3 
estudos realizaram desaquecimento; e 1 realizou 
balneoterapia. Os estudos evidenciaram resultados 
positivos para a intervenção aquática nas funções 
cognitivas (KANG, BRESSEL & KIM, 2020; CARRAL & 



 

 

  

 
 

PEREZ, 2007), estado de humor (LATORRE-ROMAN et 
al., 2015; KATSURA et al., 2010), ansiedade 
(WATANABE et al., 2000; CARRAL & PEREZ, 2007) e 
locus de controle interno de saúde (CARRAL & PEREZ, 
2007). Em 2 estudos, a intervenção aquática 
apresentou melhora nos fatores neuropsicológicos 
em comparação ao Grupo Controle. Katsura et al. 
(2010) encontraram melhoras no estado de humor 
(fadiga) somente com o protocolo aquático que 
utilizou equipamento de resistência. Carral & Perez 
(2007) encontraram melhoras na saúde 
autorrelatada e funções cognitivas tanto no Grupo 
que realizou exercício aquatico combinado com 
treinamento de força de alta intensidade quanto no 
Grupo que realizou exercício aquáticos combinados 
com treinamento calistênico, mas houve melhor no 
locus de controle interno de saúde somente no Grupo 
combinado com treinamento de força de alta 
intensidade. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos resultados encontrados na revisão 
sistemática, pode-se concluir que o exercício físico 
aquático tem efeito positivo sobre fatores 
neuropsicológicos em idosos saudáveis da 
comunidade, em especial nas funções cognitivas, 
humor, ansiedade e locus de controle interno da 
saúde. Assim, os exercícios aquáticos podem ser uma 
alternativa de treinamento eficaz e com maior 
aderência nessa população. 
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INTRODUÇÃO 

Síndromes demencias são caracterizadas por déficit 
progressivo da função cognitiva com destaque para 
perda de memória e comprometimento do indivíduo 
biopsicossocial. Segundo a organização mundial de 
saúde OMS (2012), foi estimado que 39 milhões de 
pessoas no mundo estavam com demência em 2010, 
sendo 1 milhão dessas brasileiras. O número de pessoas 
com demência está projetado para quase dobrar a cada 
20 anos.⁵ 

Sabe-se que a doença de Alzheimer (DA) é responsável 
por mais da metade de todas as demências e em 
segundo lugar, destaca-se a demência vascular (DV), 
podendo ainda ser encontradas associadas e 
conhecidas como Demência Mista (DM).4 

A DV abrange além das sequelas neurológicas, como 
déficits motores e sensitivos, as alterações 
neuropsiquiátricas, como transtornos de humor e 
alterações da personalidade. Evidências atuais sugerem 
que 25 a 30% dos sobreviventes de AVC isquêmico 

desenvolvem comprometimento cognitivo vascular 
imediato ou demência vascular. A investigação da 
presença de demência após confirmação de AVC deve 
ser realizada a fim de reduzir os danos causados ao 
paciente.³ 

A DA é uma doença neurodegenerativa progressiva que 
provoca demência, comprometendo, ao longo de sua 
lenta evolução, a autonomia dos pacientes.¹ Ela é 
sequencial e previsível, referente ao estágio 
anatomoclínico da escala de Scheltens. No entanto, a 
DV apresenta-se de modo variado, a depender da 
localidade e extensão da(s) lesão(ões). Assim, as 
manifestações clínicas da DM, depende do grau de 
acometimento da DA e DV. 4 

Nesse contexto, apresenta-se o relato de um caso 
clínico indicando os aspectos para a suspeição de DM e 
evidenciando as dificuldades associadas ao seu 
diagnóstico na prática clínica. 

MATERIAIS E MÉTODOS 



 

 

  

 
 

Trata-se de um relato de caso sobre Demência Mista 
em um idoso de 73 anos. Os dados do prontuário 
médico e dos registros dos métodos diagnósticos 
foram coletados junto á médica na Unidade Básica de 
Saúde da Família do idoso, na cidade de Itaquitinga- 
PB. Ademais, foi feita uma entrevista ao idoso na sua 
residência junto aos seus familiares, no mês de julho 
de 2020. Por se tratar de um relato de caso, foi 
dispensada a necessidade de submissão ao Comitê de 
Ética em Pesquisa. Mas, foi emitida a autorização por 
meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Além disso, foram respeitados os preceitos éticos, 
conforme as recomendações da Resolução 466/12. As 
informações foram adquiridas por meio da revisão da 
literatura nas bases de dados e bibliotecas digitais. 

RESULTADOS 

Paciente 73 anos, sexo masculino, branco, casado, pai 
de 6 filhos, residente e natural de Itaquitinga-PB, 
2°grau incompleto, ex fiscal de feira, atualmente 
aposentado, hipertenso e diabético. O quadro se 
iniciou há 4 anos, aos 69 anos, com um episódio de 
Acidente Vascular Cerebral Isquêmico. Os familiares 
relataram que antes do AVC, o idoso exercia 
perfeitamente sua atividade laboral como fiscal de 
feira, era extremamente querido pelos familiares e 
moradores locais, além disso era muito cortês com a 
esposa e com todos. Em consequência ao quadro de 
acidente vascular, o idoso iniciou apresentando 
alterações de personalidade com comportamento 
agressivo, desinibição e leve perda de memória. 
Ocorreram situações como de ameaças com arma 
branca para sua esposa e amigos próximos, ficava 
despido em lugares públicos e tentativa de agarrar 
várias mulheres em momentos oportuno, além disso o 
idoso apresentou episódios de perda de orientação e 
espaço. A evolução do caso ocorreu de forma lenta e 
progressiva, culminando no agravamento da situação. 

Atualmente, o idoso não recorda facilmente dos nomes 
dos filhos, tem dificuldade em lembrar de memórias 
recente e não realiza atividades instrumentais de vida 
diária, ademais continua com surtos de agressividade 
e de comportamento. Nesse momento, faz uso de 
Captopril 25 mg 2x/dia, metformina 850 mg 2x/ dia, 
AAS 100 mg 1x/dia, Sinvastatina 40 mg 1x/dia, 
Risperidona 1 mg 2x/dia. Paciente não apresentou 
nenhum resultado de exames hematológicos. As 
alterações de neuroimagem incluíram desmielinização 
isquêmica, encefalomalacia decorrente de sequelas 
isquêmicas com comprometimento dos núcleos basais 
com predomínio nas porções posteriores do putamen 
à direita, porções ântero-mediais dos tálamos, além 
das regiões do putamen capsular posterior e pulvinar 
do tálamo à esquerda. Sinais de redução volumétrica 
encefálica com alargamento de sulcos, cisterna e 
fissuras. Foram encontradas também alterações de 
microangiopatias lacunares decorrentes de 
hipertensão e diabetes crônicas, enquadrando-se na 
escala de Fazekas 2. Na análise qualitativa dos 
hipocampos demonstra atrofia grau II pela 
classificação de Scheltens. Na avaliação dos lobos 
parietais observou-se atrofia grau II pela classificação 
de Koedam. Na avaliação de funcionalidade, foi 
realizada a escala de Katz onde o paciente possui 
escore 5/6 sendo assim, avaliado como 
independente. Na escala de Lawton paciente possuiu 
escore 9/9, sendo clasisficado como dependente 
(pacial ou total). Já na avalição cognitiva, foi realizado o 
Mini Exame do Estado Mental onde o paciente possuiu 
escore 15/30 e no Teste do Relógio possuiu escore 6. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A evolução dos fatos narrados retrata a dificuldade na 
orientação diagnóstica do paciente. A apresentação 
clínica caracterizou-se por instalação progressiva de 
alteração dos padrões de conduta social, no entanto, 



 

 

  

 
 

os problemas de memória aparecem mais 
tardiamente, tornando mais difícil o diagnóstico da 
síndrome demencial. 

Assim, na maioria dos pacientes com predominância 
de lesões vasculares isquêmicas, o fenótipo clínico 
inicial deve ser a DV (comprometimento das funções 
frontal-executivas, e não a memória), com uma 
deterioração posterior da atenção / concentração. 
Caso contrário, em pacientes com predominância de 
DA, o fenótipo clínico inicial é o comprometimento da 
memória episódica, com uma adição progressiva de 
demência subcortical e uma evolução passo a passo da 
doença. 

Nesse viés, só foi possível chegar ao diagnóstico de DM 
quando o paciente começou a apresentar sintomas de 

perda de memória significativa e após análise 
detalhada dos exames de neuroimagem, devido ao 
comprometimento das vias de transmissão do lobo 
frontal. A região hipocampal demonstrou atrofia grau 
II pela classificação de Scheltens, que apesar de não ser 
patognomônicos de DA, é sugestivo para tal.  Enquanto 
nos lobos parietais observou-se atrofia grau II pela 
classificação de Koedam. Por fim, pôde-se chegar ao 
diagnóstico diferencial de Demência Mista através de 
 uma avaliação clínica cuidadosa incluindo anamnese 
detalhada, exames físico e neurológico, associado a 
neuroimagem, a qual concluiu uma atrofia de 
hipocampo  e vários eventos isquêmicos 
acompanhados com a queda funcional em escada do 
idoso, constituindo um dos principais achados para o 
diagnóstico de DM.

Palavras-chave: Demência de Alzheimer. Demência Vascular. Demência Mista. 
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INTRODUÇÃO 

A incontinência urinária (IU) consiste em uma 
disfunção do assoalho pélvico que pode afetar não só 
a sexualidade, como também a qualidade de vida do 
indivíduo. A incontinência urinária pode ser definida 
como qualquer perda involuntária da urina 
(SANTOS,2018).  

Estudos apontam que a incontinência urinária possui 
impacto significativo na função sexual das mulheres, 
tendo em vista que as mesmas são mais 
frequentemente afetadas pela síndrome (SANTOS, 
2018). A disfunção sexual pode occorer ao serem 
comprometidas uma ou mais das fases que 
caracterizam a função sexual feminina, sendo elas: 
desejo, excitação, orgasmo e resolução, podendo 
culminar em dor, frustração e diminuição do 
interesse sexual (FERREIRA et al., 2013).  

A ocorrência de incontinência urinária somada a 
disfunção sexual pode ser responsável por causar 
uma autoimagem genital negativa, principalmente 
em idosas, pois nos dias de hoje tratar sobre 
sexualidade com pessoas de idade avançada ainda é 
considerado tabu e vergonhoso. Diante o exposto, 
este estudo teve como objetivo verificar a função 
sexual e a autoimagem genital de idosas com 
incontinência urinária.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente estudo é de natureza explicativa, 
retrospectiva e quantitativa realizado com 42 
mulheres de 60 anos ou mais consideradas 
sexualmente ativas, as quais praticam atividade física 
em grupos de terceira idade cadastrados no Núcleo 
Integrado de Estudo e Apoio à Terceira Idade (NIEATI) 
de uma universidade pública do Rio Grande do Sul 
(CAAE 80587517.0.0000.5346). Foram excluídas 
aquelas que apresentaram patologias genitais ativas, 



 

 

  

 
 

e com déficit cognitivo (avaliado pelo Miniexame do 
estado mental). 

A autoimagem genital foi verificada pelo Female 
Genital Self-Image Scale (FGSIS), questionário 
composto de 7 itens que é responsável por estimar a 
percepção de mulheres sobre seus órgãos genitais 
por meio de uma escala decrescente de quatro 
pontos para cada pergunta (concordo totalmente, 
concordo, discordo, discordo totalmente). Ao final, as 
pontuações dos itens são somadas e o ponto de corte 
é equivalente a ≥21,8 pontos (DEMARIA; HOLLUB; 
HERBENICK, 2012). 

A incontinência urinária foi avaliada através do 
International Consultation on Incontinence 
Questionnaire - Short Form (ICIQ-SF), questionário 
que mensura o impacto da IU na qualidade de vida e 
examina a perda urinária do indivíduo. A paciente é 
considerada incontinente quando apresenta escore 
≥1 ponto (PADILHA et al., 2018).  

A disfunção sexual foi analisada através do Female 
Sexual Function Index (FSFI) que consiste em um 
questionário, que avalia a função sexual feminina e é 
composto por 19 questões referentes aos seis 
domínios da respostas sexual: desejo, excitação, 
lubrificação, orgasmo, satisfação e dor. A pontuação 
de cada item varia de 0 a 5 e é somada ao final para 
obtenção do escore total, que retrata valores 
máximos de 36 e mínimos de 2, quanto maiores os 
valores melhor a função sexual. Pontos de corte 
abaixo de 26,55 indicam presença de disfunção sexual 
(PECHORRO; DINIZ; VIEIRA, 2009). 

 A análise dos dados foi realizada por meio de 
estatística descritiva para caracterização da amostra.  

RESULTADOS 

A amostra foi constituída or 42 idosas com IU, que 
apresentaram uma média de idade de 70,86±7,33 
anos. Quanto a frequência das perdas urinárias, 
47,61% (n=20) perde urina somente uma vez na 
semana, 21,42% (n=9) perde duas ou três vezes, 
16,66% (n=7) perde uma vez ao dia, 9,52%  (n=4) 
perde diversas vezes ao dia e 4,76% (n=2)  perde com 
muita frequência. Além disso, em relação a 
quantidade de urina perdida 78,57% (n=33) afirmam 
que perdem uma pequena quantidade, 9,52% (n=4) 
perdem moderada quantidade e 11,9% (n=5)uma 
grande quantidade.  

Ainda em relação ao quanto a IU interfere na vida 
diária das idosas, 4,76% (n=2) afirmam que não 
interfere, em 19,04% (n=8) interfere levemente, em 
50% (n=21) interfere moderadamente, em 16,66% 
(n=7) interfere gravemente e em 9,52% (n=4) 
interfere muito gravemente. No escore total do ICIQ-
SF, as idosas apresentaram uma média de 9,93±4,38 
pontos.  

Em relação a função sexual, as idosas manifestaram 
média do FSFI equivalente a 12,49±11,94, o que é 
indicativo de disfunção sexual.  

Em relação  a percepção sobre a autoimagem genital, 
a amostra resultou em uma média de 24,9±3,18 que 
caracteriza uma boa autoimagem genital.  

 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pontuar as conclusões/considerações finais do 
estudo em relação ao problema proposto. Apresentar 
a relevância dos resultados apresentados e como 
estes avançam o conhecimento na área do 
envelhecimento humano. Máximo 250 palavras.
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INTRODUÇÃO  

No final da década de 1960 foi implantado na  França 
um programa pioneiro para os aposentados.  
Conhecido como “Universidade do Tempo Livre”,  
almejava oportunizar aos cidadãos uma melhor 
ocupação  do seu tempo por meio de atividades 
lúdicas que  proporcionassem a interação social.  
Entretanto, foi somente em 1973, por meio da  
idealização do professor Pierre Vellas, que a primeira  
Universidade da Terceira Idade (UnTI) foi instituída na  
Universidade de Toulouse, França. Essa instituição  
francesa oportunizava aos idosos a oferta de 
atividades  que procuravam satisfazer suas 
necessidades e aspirações  nessa fase da vida (SILVA; 
SILVA; ROCHA, 2017). Nas últimas décadas tem se 
proliferado no Brasil  programas universitários, de 
educação permanente, denominadas “Universidades 
Abertas para Idosos”.  Contudo, observa-se que não 
existe ainda um modelo  metodológico específico para 
ensinar idosos (PALMA,  2000). Cachioni (2015) 
argumenta que os docentes  envolvidos com idosos 
demonstram maior preocupação  em relação a 

técnicas de ensino, questões relacionadas à  prática 
docente e a recursos disponíveis. É imperativa a  
definição de uma metodologia específica voltada para 
o público idoso, que atenda às suas necessidades e 
anseios individuais e coletivos, não se apegando a 
estereótipos, mas considerando as limitações 
decorrentes do  envelhecimento, apesar de não ser 
regra. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi  
determinar quais estratégias pedagógicas de ensino 
são  empregadas pelos professores que ministram 
disciplinas  na Universidade Aberta Para Idosos da 
Universidade Federal de Pelotas (UNAPI/UFPel).   

MATERIAIS E MÉTODOS  

O caminho metodológico empregado teve como  foco a 
pesquisa descritiva, que tem o intuito de desvelar  como o 
fenômeno aconteceu e se estruturou (THOMAS;  NELSON; 
SILVERMAN, 2009; NÖRNBERG; RAMPAZZO,  2008). A 
amostra foi composta por 22 professores responsáveis por 
disciplinas na UNAPI/UFPel, desde a sua  fundação em 
2016 até 2020. Como critério de inclusão foi  considerado 
que somente os docentes que ministraram  disciplinas 



 

 

  

 
 

fariam parte da amostra; excluindo, assim,  aqueles que 
apenas realizaram palestras, cursos ou  oficinas. O 
presente estudo foi submetido ao Comitê de  Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal de Pelotas/RS  e 
aprovado sob o protocolo CAAE 36645220.7.0000.5313.   
Para a coleta de dados, foi utilizado um  questionário, com 
questões abertas e fechadas, formulado pelos próprios 
pesquisadores com o intuito de  atender ao problema de 
pesquisa. Os dados foram submetidos a uma análise de  
conteúdo conforme metodologia desenvolvida por Bardin  
(2016). A análise de conteúdo foi desenvolvida de modo 
contínuo e progressivo, em fases distintas: pré-análise;  
exploração do material; tratamento dos resultados e  
interpretação. Todos os 22 professores da UNAPI/UFPel 
foram  convidados a participar do estudo por meio de  
mensagens enviadas por correio eletrônico. Destes, 15  
professores consentiram em participar e enviaram o  
questionário respondido na sua plenitude.  

RESULTADOS  

A amostra foi composta na sua maioria (n=14)  por 
professoras. Dos docentes convidados, 5 declinaram a  
sua participação no estudo e 2 docentes não foi 
possível  estabelecer contato com os mesmos. Os 
docentes foram  referenciados com números para 
manter seus nomes em  sigilo. Este estudo compõe 
parte de um estudo maior e  os dados aqui analisados 
compreendem dados  relacionados às estratégias 
pedagógicas dos docentes. Conforme a análise de 
conteúdo empregada, os  dados foram agrupados em: 
Aproximação do conteúdo a  realidade do idoso; 
Prazer em realizar as atividades;  Educação Horizontal 
e Vertical e Atividades Práticas. Aproximação do 
conteúdo a realidade do idoso Na fala dos docentes 
da UNAPI/UFPel foi detectado que  os mesmos se 
baseiam na experiência prévia dos sujeitos,  como 
alicerce para a discussão e conhecimento: Professor 1: 
“Mostrar respeito à experiência de vida  deles, dar voz 
aos idosos. Compreender suas limitações  
educacionais e econômicas. Ter paciência ao ouvir aos  
idosos”. Prazer em realizar as atividades  O poder de 
escolha das disciplinas é dado ao idoso da  UNAPI, 
respeitando o número de vagas disponíveis. Sendo  
assim, o idoso poderá cursar algo de seu interesse e  
preferência. De acordo com Pereira, Couto e Scorsolini 
Comin (2015) a atividade educacional, além da 
aquisição  de conhecimentos, tem relação ao 

preenchimento do  tempo livre com atividades 
prazerosas. Professor 13: “A doçura, a presteza, a 
gentileza. Estão na  sala de aula porque querem estar, 
porque gostam, porque sentem prazer nos encontros. 
Não estão ali obrigados.  Estão por puro prazer, então 
a aprendizagem acontece”.  Educação Horizontal e 
Vertical O papel do professor voltado à educação 
horizontal se  baseia nas trocas de experiências, em 
trocas de  informações e de conhecimento de forma 
integrada  professor/aluno. Cachioni et al. (2015, on-
line) ressalta  que “[...] o diálogo se estabelece quando 
há uma relação  horizontal, empática, em que todos se 
colocam como  sujeitos do processo, passíveis de 
ensinar e de  aprender[...]”. Professor 1:“O que facilita 
é estudar temas que  interessam aos idosos e que 
possam ser discutidos em  aula, pois muitos querem 
dar sua opinião à respeito”. Professor 3: “A escuta 
afetiva”. Entretanto os dados apontam que alguns 
docentes ainda  entendem a educação vertical, onde 
existe a necessidade  da transmissão de conhecimento 
e cumprimento de  objetivos previstos na disciplina. 
Professor 14: “Saber adequá-la aos idosos  
compreendendo a fisiologia do envelhecimento e as  
demandas específicas que essa população traz 
consigo. O  tempo de aprendizado do idoso requer 
mais tempo, daí a  importância de se adequar os 
métodos utilizados em sala  de aula. Um ponto 
também fundamental é considerar a  percepção dos 
idosos para que a disciplina consiga  alcançar seus 
objetivos e possa trazer benefícios a eles”. Atividades 
Práticas Professor 15: “Atividades que os motivem, 
descontraídas  na forma de jogos”.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As percepções elencadas evidenciam as estratégias  
pedagógicas e as práticas utilizadas pelos docentes para  
ensinar idosos, reafirmando a importância de atender as  
necessidades dos mesmos. Considera-se, então, que não  
há especificamente o emprego de uma única estratégia.  
Cada docente parece fazer uso de uma que considera ter  
maior aprovação e entendimento por parte dos idosos. O 
idoso estar motivado demonstra ser fundamental para o  
sucesso das aulas e determinante da permanência no  
programa. Os programas de extensão universitária para 
idosos,  assim como a UNAPI/UFPel, se estabelecem como  
espaços importantes no desenvolvimento e na inclusão  do 
idoso no âmbito educacional. Essas ações sinalizam a  



 

 

  

 
 

importância de se pensar na práxis da atuação docente 
para enfrentar os desafios e as demandas que o contexto 

do idoso compreende na sociedade.  

Palavras-chave: Envelhecimento. Metodologia. Aprendizagem. Universidade.  
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INTRODUÇÃO 

Câncer é um termo utilizado para se referir a um 
conjunto de mais de 100 doenças que apresentam o 
aumento desgovernado de células que tendem a 
penetrar tecidos e órgãos próximos (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2011). Entre os cânceres que ocorrem no 
trato gastrointestinal, os mais incidentes são: cólon e 
reto, estômago, cavidade oral e esôfago (INCA, 2011). 
Em pacientes com câncer os sintomas mais 
frequentes são: náusea, vômito, fadiga, depressão e 
distúrbios do sono, esses relacionados tanto ao 
tratamento, quanto a própria doença e 
consequências (BECK; DUDLEY; BARSEVICK, 2005; 
KWEKKEBOOM et al., 2010). Estudos mostram que 
problemas relacionados ao sono causam aumento 
das dores, tensão, atraso na cicatrização e dificuldade 
em realizar as atividades de vida diária, portanto, 
interferem na qualidade de vida do indivíduo 
(DOGAN; ERTEKIN; DOGAN, S., 2005).  Esse estudo 

tem como objetivo avaliar a qualidade do sono em 
idosos com câncer gastrointestinal. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva e 
transversal, que foi aprovada pelo comitê de ética e 
pesquisa da Universidade de Passo Fundo sob parecer 
2.186.932 e seguiu as diretrizes 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde, todos os indivíduos assinaram um 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e foi 
realizada no Hospital de Clínicas de Passo Fundo. 
Aconteceu no período de agosto à setembro de 2017, 
foram selecionados pacientes com diagnóstico de 
câncer gastrointestinal, de ambos os sexos e sem 
limite de idade. Primeiramente, foi realizada uma 
anamnese contendo as seguintes variáveis: dados de 
identificação como nome, gênero, idade, profissão e 
escolaridade, diagnóstico da patologia, local 
acometido, tipo de tratamento realizado, fatores de 
riscos e doenças associadas.  



 

 

  

 
 

Para avaliação da qualidade do sono foi utilizado o  
questionário de Pittsburgh (PSQI), que contém dez 
itens, com  pontuação que varia de zero a três, sendo 
avaliado o sono do último mês. Esse questionário é 
subdividido em 7 domínios: qualidade subjetiva do 
sono, latência do sono, duração do sono, eficiência 
habitual do sono, alterações do sono, uso de 
medicamentos para dormir e disfunção diurna do 
sono. Ao final, obtêm-se os valores de cada item e a 
soma deles determinam de  0 a 4 boa qualidade de 
sono; 5 a 10 uma ruim qualidade de sono; ou acima 
de 10 como distúrbio de sono (AMORIN, SILVA, 
SHIMIZU 2017, Avaliação da qualidade de sono em 
pacientes com câncer de mama em quimioterapia).  

A estatística descritiva (média, desvio padrão, mínimo 
e máximo) foi adotada para as variáveis quantitativas 
contínuas. Para comparar os componentes e itens 
com o escore total do questionário (PSQI) foi adotado 
o teste de correlação de Spearman. Os valores de p ≤ 
0,05 foram considerados significativos.  

RESULTADOS 

Foram selecionados 49 indivíduos para a pesquisa, 
mas 2 foram excluídos por não compreenderem o 
questionário, totalizando 47 indivíduos. Com relação 
aos dados do preenchimento do formulário, houve 
uma predominância do sexo masculino (30; (63,8%). 
Média de idade ficou entre 61,4 (±12,8) anos, 17 
(36,2%) indivíduos eram agricultores e 26 (55,3%) 
relataram ter ensino fundamental incompleto. Em 
relação ao tabagismo 21 (44,7%) dos indivíduos 
responderam de maneira afirmativa e, ao etilismo 16 

(34,%) indivíduos afirmaram realizar a ingesta de 
álcool. No quesito exposição à agentes tóxicos 14 
(29,8%) indivíduos sofreram algum tipo de exposição. 

 No estudo o local mais acometido foi o cólon  com 15 
(31,9%) dos indivíduos; seguido do estômago 12 
(25,5%); esôfago 7 (14,9%); reto 6 (12,8%); pâncreas 
5 (10,6%); fígado 2 (4,2%). Quanto ao tratamento 
realizado, cirurgia mais quimioterapia foi o método  
mais utilizado, com 15 (31,9%) dos pacientes; apenas  
quimioterapia 13 (27,7%); empatados com 3 (6,4%)  
cirurgia; quimioterapia e radioterapia; 2 (4,3%) 
radioterapia; e cirurgia mais quimioterapia e 
radioterapia.  

Escore total do PSQI apresentou um valor mínimo de 
zero e máximo de dezesseis, com média de 9,7 (3,4) e 
a mediana de dez. No escore total 42 (89,4%) 
participantes apresentaram pontuação acima de 
cinco indicando uma disfunção da qualidade do sono. 

Quando correlacionados os componentes com o 
escore total, a qualidade subjetiva do sono, a latência 
do sono, as alterações do sono, as medicações para o 
sono e a disfunção diurna do sono apresentaram 
resultados significativos (p ≤ 0,05).   

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pacientes com câncer gastrointestinal internados 
mostraram ter alterações do sono nos seguintes 
domínios, qualidade subjetiva do sono, latência do 
sono, alterações do sono, medicações para o sono e a 
disfunção diurna do sono.  

Palavras-chave: Neoplasias gastrointestinais. Hospitalização. Sono.  
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INTRODUÇÃO 

O envelhcimento populacional é uma realidade 
mundial, e traz inúmeros desafios, incluindo 
diminuição da funcionalidade, reduzindo assim a 
capacidade de realização de atividades diárias, 
devido a comorbidades, além do aumento de 
internações (OPAS, 2020).  

Dessa forma, observa-se uma necessidade de novas 
abordagens no campo da saúde quando se trata de 
cuidado e recuperação dos pacientes, em relação a 
isto, práticas integrativas e complementares de saúde 
vem sendo utilizadas  (MENDES et al. 2019) 

As práticas integrativas e complementares de saúde 
incluem uma ampla variedade de abordagens para 
prevenir ou tratar doenças, que não fazem parte da 
medicina convencional (CLARKE et al., 2015). O 
campo dessas práticas  buscam estimular os 
mecanismos naturais de prevenção de agravos e 
recuperação da saúde por meio de tecnologias 
eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, 
no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na 

integração do ser humano com o meio ambiente e a 
sociedade, com a promoção global do cuidado 
humano (BRASIL, 2018). 

Dessa forma o objetivo foi verificar a utilização de 
práticas integrativas e complementares em idosos, 
bem como a não realização de atividades habituais 
por motivos de saúde e a internação de idosos por 
regiões do páis. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transveral analítico de um 
banco de dados público constituido por uma análise 
secundária de dados da Pesquisa Nacional de Saúde 
(PNS) de 2019, realizada pelo Instituto Nacional de 
Geografia e Estatística (IBGE). 

Foram selecionadas as informações dos indivíduos 
idosos (60 anos ou mais), distribuídos por área urbana 
e rural bem como as regiões Sudeste, Nordeste, Sul, 
Centro-Oeste e Norte.  

Foram utilizadas as informações de idosos que 
fizeram a utilização de práticas integrativas e 



 

 

  

 
 

complementares (Acupuntura, Hemeopatia, Plantas 
medicinais e fitoterapia, Auriculoterapia, Meditação, 
Yoga, Tai chi chuam, Lian gong, Qi gong, Terapia 
comunitária integrativa, outra), nos últimos doze 
meses. Também foram descritos a frequência de 
idosos que deixaram de realizar atividades habituais 
nas últimas duas semanas por motivo de saúde. Bem 
como os idosos que foram internados em hospitais 
por 24 horas ou mais nos últimos doze meses, sendo 
a internação no Sistema Único de Saúde (SUS).  

RESULTADOS 

Foram entrevistados 2238 idosos. Sendo a maioria da 
área urbana (85,3%). A região com maior utilização de 
práticas integrativas foi a região Sudeste (44,9%), 
seguida pela Nordeste (24,6%), Sul (16,5%),  Norte 
(8,6%) e Centro-Oeste (5,4%).  

Em relação ao total de idosos que deixaram de 
realizar atividades habituais por motivos de saúde, 
totalizaram 4197 indivíduos, destes a maioria  
também eram da área urbana (86,5%). A região com 
idosos que mais deixou de realizar atividades foi a 
região Sudeste (44,8%), seguida da região Nordeste 

(26,2%), Sul (15,5%), Norte (7,3%) e Centro-Oeste 
(6,2%).  

Quanto a internação em hospitais por 24 horas ou 
mais, o número de idosos foi de 2355. Sendo a 
maioria da área urbana (82,7%). A maioria da região 
Sudeste (41,6%), Nordeste (26,7%), Sul (17,6%), 
Centro-Oeste (8,1%), Norte (6,0%).  

 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A região que mais se destacou na utuilização de 
práticas integrativas e complementares em idosos, 
bem como a não realização de atividades habituais 
por motivos de saúde e a maior frequência de 
internação de idosos, foi a região Sudeste. Sugere-se 
que mais estudos sejam realizados para verificar a 
associação entre  utilização de práticas integrativas e 
relaização de atividades habituais e hospitalização em 
idosos, bem como avaliar efeitos adversos do uso 
dessas terapias. 
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INTRODUÇÃO 

As condições profissionais dos professores, atreladas 
às suas condições de vida, influenciam 
significativamente na saúde, bem-estar, e percepção 
do seu viver e envelhecer. Nesse sentido, tem-se o 
pressuposto que as experiências do presente, 
vinculadas aos determinantes físicos, emocionais, 
sociais, econômicos, comportamentais incluindo a 
valorização e a satisfação profissional, podem 
contribuir de maneira efetiva na avaliação do 
professor quanto ao seu viver para um 
envelhecimento ativo (WHO, 2005). Levando-se em 
consideração que a expectativa de vida tem 
aumentado, é preciso que se efetive uma 
conscientização sobre os elementos que podem 
contribuir para um envelhecer saudável (SILVA; 
SANTOS, 2010). A situação dos professores que 
atuam no ensino fundamental de escolas públicas 
suscita várias questões em relação ao alto índice de 
adoecimento desta população, em razão de se tratar 
de um ambiente no qual os professores expressam 

viver uma realidade de desvalorização, que tem 
repercutido em desmotivação dos mesmos. Um 
estudo sobre a qualidade de vida em trabalho 
docente, da rede pública estadual, que se caracteriza 
por pressões na organização do trabalho docente 
diante de outros vários fatores estressantes, revelou 
que os professores encontram-se submetidos ao 
estresse físico e psíquico (ROCHA; CECCONELLO, 
2014).   Considerando-se esse cenário, e o impacto 
que este pode exercer sobre o professor, justifica-se 
a relevância do estudo em âmbito científico, pela 
oportunidade da produção de conhecimento sobre o 
viver e envelhecer destes profissionais. A 
problemática do estudo envolveu o cotidiano escolar 
e o impacto que este exerce sobre o viver e 
envelhecer dos professores, tendo como base os 
determinantes do envelhecimento ativo. Desta 
forma, objetivou-se avaliar o impacto do cotidiano 
escolar no viver e envelhecer dos professores e 
identificar como os professores buscam o ser 



 

 

  

 
 

saudável e ativo em seu processo de viver e 
envelhecer.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Pesquisa qualitativa, exploratório-descritiva, 
subprojeto do Projeto Integrado “Educação 
Gerontológica como Estratégia Promotora da 
Interação Multigeracional para o Viver e Envelhecer 
Saudável”, aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade de Passo Fundo (Parecer 
467.889). Realizada com professores que atuavam 
nas escolas municipais de ensino fundamental do 
interior do estado do Rio Grande do Sul, a partir da 
realização de grupos focais (GFs), no período letivo do 
primeiro semestre de 2015, e que aceitaram 
participar mediante assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
Considerando que o município contempla 34 escolas 
municipais de Ensino Fundamental na zona urbana, 
para a constituição dos GFs foi convidado um 
professor representante de cada escola. Os critérios 
de inclusão considerados: ser professor concursado; 
ter pelo menos dois anos de experiência profissional. 
Os critérios de exclusão: estar de atestado ou licença 
no período da coleta de dados; ser professor 
substituto. Foram programados três GFs, uma sessão 
cada, buscando a distribuição homogênea dos 
participantes nos mesmos. Com um total de 11 
professores; cada professor participou em um dos 
três encontros. O GF um foi composto por 05 
professores e o GF dois e três foram constituídos por 
03 professores cada. O local para acolhimento do 
grupo, a data e o horário dos encontros foram 
combinados previamente. O método focal segundo 
Gatti (2012) utiliza grupo como instrumento, sendo 
que os participantes devem ter alguma vivência com 
o tema a ser discutido, de tal modo que sua 

participação possa trazer elementos ancorados em 
suas experiências cotidianas. Optou-se pela análise 
temática segundo Bardin (2011), que foi realizada 
concomitante à coleta dos dados, conforme previsto 
na abordagem qualitativa da pesquisa.  

RESULTADOS 

Dos 11 professores que participaram do estudo, 
apenas um era do sexo masculino. As idades variaram 
de 30 a 50 anos, e o tempo de atuação na docência 
variou de 10 a mais de 20 anos. A partir do que 
emergiu das discussões com os Grupos Focais (GFs) 
foi possível construir cinco categorias que expressam 
o impacto do cotidiano escolar no viver e envelhecer 
dos professores participantes deste estudo, que são: 
"ambiente físico e interações no cotidiano escolar"; 
"sinais de saúde/doença"; "predomínimo profissional 
do feminino"; "o professor na escola: que papel é 
esse?"; "desafios emergentes na escola". Quanto ao 
ambiente, para os professores dos GFs, não importa 
se a escola é grande ou pequena, a realidade é de 
fragilização nas interações, especialmente com os 
alunos. Muitos professores afirmam sentirem-se 
angustiados, cansados e adoecidos, devido ao 
desrespeito dos alunos para com os professores, na 
sala de aula, revelando um relacionamento baseado 
na “pedagogia do grito”  (GF1), e a família, segundo 
os participantes, não assumir seu papel junto à 
escola, deixando a cargo, dessa, muita 
responsabilidade. Na sáude/doença, os professores 
revelaram frustração diante da necessidade de 
buscar, por meio de iniciativas pessoais, serviços 
privados de atenção á saúde. Solicitam 
reconhecimento profissional e oportunidade de 
tratamento para as questões de saúde que possuem 
nexo com a profissão, como estresse, depressão, 
dores, etc. Quanto ao universo escolar, ter 



 

 

  

 
 

predomínio do feminino ao masculino no exercício da 
profissão, entendem que foram questões culturais 
que  contribuíram para esta configuração. Quanto ao 
papel do professor na escola, os relatos demonstram 
que nem mesmo os professores possuem uma 
percepção definitiva sobre o seu papel, pois sentem-
se, muitas vezes, despreparados e sem vocação 
diante da insatisfação com o ambiente escolar, a qual 
reflete na qualidade do ensino e na relação com a 
comunidade escolar. Como desafios emergentes, 
destacam alunos distantes da aprendizagem e mais o 
reconhecimento do trabalho docente. Pode-se 
observar que as categorias alinham-se aos 
determinantes do envelhecimento ativo da 
Organização Mundial da saúde, evidenciando a 
necessidade de interação entre os mesmos para 
minimizar o impacto no viver/envelhecer dos 
professores. Para que isso se concretize, os 
professores precisam de um ambiente que não os 
engessem no exercício da função de ensinar, que 
venha propiciar a saúde física e mental, a qual muitas 
vezes é abalada pelas condições que lhes são 
apresentadas na escola para exercer suas atividades. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo buscou ter uma compreensão mais 
abrangente sobre o impacto do cotidiano escolar no 
viver e envelhecer dos professores, sobre o viés dos 
determinantes do envelhecimento ativo. Para tanto 
realizou uma investigação junto às escolas municipais 

de ensino fundamental de um município localizado ao 
norte do estado do Rio Grande do Sul, que 
atualmente contempla 34 escolas na zona urbana. 
Por meio do método de grupo focal foi possível 
cumprir com a proposição do estudo. Foi possível 
identificar a partir das categorias de análise que os 
professores possuem conhecimento da realidade das 
escolas públicas e que o ambiente de trabalho 
influencia em âmbito pessoal e profissional, bem 
como em suas ações de ensinar e aprender. Se o 
ambiente de trabalho não condiz com as expectativas 
dos professores, sentem que a saúde é ameaçada 
pelas circunstâncias do cotidiano, comprometendo 
assim a qualidade do trabalho. O grupo demonstrou 
não sentir-se valorizado em sua profissão, fator que 
afeta sua motivação e desempenho em sala de aula. 
Os professores vinculam os sinais de saúde a uma 
vida pessoal e profissional saudável. Pode-se dizer 
que é preciso ter harmonia entre os determinantes 
relacionados à saúde, comportamentais, pessoais, 
ambiente físico, sociais e econômicos. Somente, 
assim, é possível pensar em envelhecimento ativo e 
redução do impacto no viver/envelhecer dos 
professores que se sentem negligenciados na 
profissão, nos fatores econômico, social e de saúde, 
minimizando as chances de um envelhecer saudável, 
devido ao comprometimento físico e psicológico no 
exercício da profissão.  
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INTRODUÇÃO 

A doença de Parkinson (DP) é uma doença 
neurodegenerativa caracterizada pela perda 
progressiva dos neurônios dopaminérgicos da parte 
compacta da substância negra no mesencéfalo. A 
sintomatologia depressiva é comumente encontrada 
na DP e, embora se apresente difícil de diagnosticar 
devido à sobreposição de outros sintomas, é 
considerada um fator importante para uma má 
qualidade de vida e incapacidade do indivíduo 
(SCHRAG et al., 2007; MARSH, 2013).  

O tratamento farmacológico da sintomatologia 
depressiva na DP é realizado com uso de 
antidepressivos, no entanto, a abordagem não 
farmacológica através da música pode ser utilizada 
como estímulo para o alívio dos sintomas não 
motores, tais como a depressão. Estudos têm 
demonstrado que intervenções terapêuticas 
baseadas em ritmo e música se mostram eficientes na 
regulação de parâmetros motores como as alterações 
da marcha (KOSHIMORI E THAUT, 2018). Os 
distúrbios da marcha podem ser minimizados a partir 
da estimulação auditiva rítmica (EAR), ou seja, a 
estimulação sonora a partir da música ou de um 



 

 

  

 
 

metrônomo pode auxiliar na melhora da marcha de 
pessoas com DP (BELLA et al., 2018).  

Além disso, a música pode ser utilizada como 
estímulo para o alívio dos sintomas não motores, tais 
como a depressão. A audição de música pode auxiliar 
na melhora do bem-estar de pessoas com DP, que 
também está associada a alterações estruturais e 
funcionais (KOSHIMORI E THAUT, 2018).  

Diante disso, o objetivo deste estudo é avaliar a 
repercussão da intervenção da fisioterapia associada 
a utilização do aplicativo ParkinSONS embarcado com 
Estimulação Auditiva Rítmica com música no estado 
de humor em pessoas com doença de Parkinson, com 
ênfase na sintomatologia depressiva, a partir da 
aplicação do Inventário de Depressão de Beck e sem 
utilização de medicações caracterizadas como 
antidepressivas. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo quase experimental (CAAE nº 
29478620.7.0000.5208) , realizado para testar o uso 
de um aplicativo de smartphone com EAR com música 
sobre a depressão na Doença de Parkinson. O 
aplicativo de smartphone com EAR embarcada, 
denominado ParkinSONS, foi desenvolvido pelo 
Grupo de Pesquisa Pró-Parkinson e disponibiliza um 
menu de opções para treino da marcha com EAR 
composto por 06 faixas musicais nacionais. 

 A intervenção fisioterapêutica foi aplicada em dez 
sessões de fisioterapia associada a EAR, cada sessão 
com duração de 50 minutos, realizadas duas vezes 
por semana (duração total de 1 mês e 1 semana). Os 
sujeitos elegíveis foram randomizados em dois 
grupos, Controle (GC) e Intervenção (GI). Foram 
avaliados até o presente momento os sujeitos do GI, 

em que foi utilizada a EAR com música, enquanto que 
os sujeitos do GC, que ainda serão analisados, 
realizarão apenas a Fisioterapia, sem associação com 
a EAR. 

Para avaliação da sintomatologia depressiva foi 
utilizado o Inventário de Depressão de Beck – BDI 
(BECK et al., 1961) antes e depois da intervenção. O 
inventário é com 21 categorias, cada uma com 4 
quesitos, possibilita classificar a intensidade da 
sintomatologia depressiva. Os valores de 0 a 3 são 
utilizados para medir o grau de severidade. 

Foram critérios de inclusão o cadastramento dos 
indivíduos no Programa Pró-Parkinson (HC- UFPE) 
entre 40-80 anos com diagnóstico clínico de Doença 
de Parkinson idiopática (Portaria nº 273/2017 do 
Ministério da Saúde do Brasil); nos estágios leve a 
moderado da doença (HY1 a HY3) de acordo com a 
versão original da escala de Hoehn e Yahr (HOEHN E 
YAHR, 1967), sem uso de anti-depressivos e sem 
alterações da dose equivalente de levodopa ao dia 
(calculada através 
https://parkinsonsmeasurement.org/toolBox/levodo
paEquivalentDose.htm). 

Os dados foram tabulados e a comparação pareada 
foi realizada através de teste T, considerando P<0,05. 
O software de análise foi o BioEstat 5.3. 

RESULTADOS 

Dez pacientes com DP leve a moderada, com média 
de idade de 64 (±10) anos, sendo 6 homens, sem uso 
de antidepressivos e sem alteração significativa na 
dose equivalente de levodopa ao dia , concluíram a 
intervenção. Foi observada uma redução significativa 
no escore do Inventário de Depressão de Beck após a 
intervenção. A média do escore total do BDI antes da 



 

 

  

 
 

avaliação foi 9,4 (±7,9) e após a intervenção foi de 5,0 
(±4,4), sendo esta diferença estatisticamente 
significativa (P=0,026).  

A partir dos resultados preliminares obtidos na 
análise, é possível destacar a relevância obtida a 
partir deste estudo, uma vez que a intervenção da 
Estimulação Auditiva Rítmica com música promoveu 
significativa melhora no humor dos pacientes 
avaliados. Além disso, a não utilização de 
antidepressivos e a ausência de variação significativa 
da dose diária de levodopa reforçam os resultados 
verificados. Tais resultados, também corroboram 
com a literatura, pois, reiteram que a terapia 
associada à música promove a recuperação funcional 
e a melhora de resultados psicológicos, dentre eles o 
humor e a depressão (RAGLIO et al., 2015).  

O aplicativo desenvolvido pelo grupo de Pesquisa 
Pró-Parkinson apresenta músicas regionais que por 
vezes são capazes de estimular a memória afetiva dos 
pacientes. Dessa forma, além de promoverem um 
considerável estímulo no paciente, apresentam 
também uma vantagem frente aos aplicativos 
atualmente disponíveis, podendo superar a 
expectativa do grupo sobre a melhora de parâmetros 
motores e não motores para os quais inicialmente foi 
idealizado. Estudos demonstram que o prazer 
provocado por músicas em que já há uma 
familiaridade com o paciente podem potencializar os 
efeitos da terapia a partir da liberação de dopamina 
liberada pelo estímulo musical (LEOW et al., 2015). 

Assim, a presença de músicas regionais pode ter 
contribuído também para experiência de prazer e 
consequentemente a melhora do humor. 

No entanto, embora se tenha obtido um resultado 
positivo a partir da análise pareada, é necessária 
cautela com relação à interpretação dos resultados 
que ainda serão comparados com o grupo controle 
para avaliar se haverá uma modificação entre a 
utilização ou não da EAR com música associada à 
intervenção fisioterapêutica. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os escores do inventário de depressão de Beck 
reduziram significativamente após a intervenção 
proposta indicando uma melhora no estado de 
humor dos pacientes. A hipótese de que a 
intervenção promoveu tais resultados é reforçada 

 pelo não uso de medicações adicionais para 
tratamento da sintomatologia depressiva, assim 
como a não variação significativa da dose diária de 
levodopa. 

Os resultados preliminares desse estudo revelam que 
a intervenção com o aplicativo ParkinSONS 
embarcado com EAR com música melhorou o estado 
de humor dos pacientes avaliados. Como 
perspectivas futuras espera-se observar diferenças 
entre o grupo controle e intervenção que corroborem 
nossa hipótese. 
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INTRODUÇÃO 

O coronavírus (COVID-19), caracterizado como uma 
pandemia, em março de 2020, está afetando o 
comportamento e os hábitos de vida das pessoas em 
todo o mundo (LIU; YUE & TCHOUNWOU, 2020). 
Ainda não há terapias específicas para o COVID-19, 
por isso, o distanciamento social é defendido como a 
melhor forma para desacelerar a propagação do 
vírus. Contudo, pode trazer consequências negativas 
para a saúde física e mental da população em geral e, 
em especial, aos idosos, que são mais propensos a 
quadros depressivos, à infecção, comorbidades e 
morte (PLAGG et al., 2020). Assim, é indispensável 
realizar a manutenção de comportamentos 
saudáveis, como manter uma alimentação adequada, 
exercitar o bem-estar psíquico através de práticas de 
relaxamento e/ou meditação, praticar uma atividade 
física e regular o sono. Porém, nem sempre tais 

medidas são utilizadas no dia-a-dia e isso pode 
representar um fator de risco adicional para a 
imunidade, o que pode aumentar os índices de 
hospitalização e morte. O presente estudo tem como 
objetivo identificar comportamentos relacionados à 
saúde adotados por idosos durante e após o período 
de distanciamento social devido à pandemia do 
coronavírus.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Será realizado um estudo longitudinal com follow-up 
após três e seis meses desde a primeira entrevista. A 
amostra consistirá em 138 participantes, 
selecionados através do método Bola de Neve, será 
realizada a divulgação da pesquisa através das redes 
sociais, e-mails e os voluntários interessados serão 
entrevistados de forma online, por uma vídeo 
chamada no whatsapp. Serão incluídos participantes 
com sessenta anos ou mais. Serão excluídos os 



 

 

  

 
 

participantes que não responderem a todos os 
instrumentos. Os participantes responderão os 
seguintes instrumentos: a) Ficha de dados 
sociodemográficos; b) Questionário Internacional de 
Atividade Física (IPAQ); c) Escala de Saúde Mental 
Positiva; d) Escala de Comportamento Alimentar de 
Adultos; e) Escala de Estresse Percebido (PSS); f) 
Questionário de Aceitação e Ação Versão Brasileira II 
(AAQ – II); g) Planejamento de Ação (Health Action 
Process Approach - HAPA); h) Inventário de 
Ansiedade Geriátrica (GAI); i) Escala de solidão 
(UCLA); e j) Escala de depressão geriátrica (GDS-15). 
As variáveis serão descritas através de média e desvio 
padrão e verificação das relações entre as variáveis 
será realizada pela Análise de Rede, que consiste em 
estimar a matriz de precisão (correlações parciais), 
regularizada (com valores próximos a zero fixados em 
zero), e depois representá-la por meio de um grafo.    

RESULTADOS 

O presente estudo ainda não possui resultados, 
contudo, espera-se que possa ser conhecido os 
comportamentos adotados durante o período da 
pandemia por idosos, e após o distanciamento social, 
especialmente em relação à atividade física, saúde 
mental e oral, alimentação e meditação. Os 
participantes que desejarem, receberão por e-mail ou 
WhatsApp um relatório sobre as suas respostas nos 
questionários.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estudos que avaliam e acompanham pessoas com 
idade superior a sessenta anos farão parte da década 
do envelhecimento saudável que inicia no ano 
corrente. O conhecimento adquirido no estudo 
poderá possibilitar intervenções efetivas para a 
população idosa, visando melhor qualidade de vida.   
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INTRODUÇÃO 

O processo de envelhecimento é um fenômeno 
natural da vida e é marcado por mudanças em 
diversos âmbitos como físico, mental, social e 
cultural. O século presente vem destacando entre 
outras questões o aumento de estimativa de vida da 
população (CALDAS; VERAS, 2004) impactando o 
sistema de saúde e transformando a sociabilidade e 
legislações vigentes no Brasil.  

De acordo com o Estatuto do Idoso, no art. 38, 3% da 
habitação social deve ser acessível e reservada para a 
população idosa de baixa renda. Sendo assim o 
Programa Minha Casa Minha Vida criado em 2009, 
que visa a garantia de acesso a moradia para a 
população, segue esse parâmetro.  

Nesse contexto, desenvolver ambientes favoráveis 
para o envelhecimento com qualidade de vida é 
primordial, pois o local onde o idoso vive evoca 
significados afetivos e sentimento de pertencimento, 
sendo primordial um olhar mais atento a população 
idosa, principalmente em tempos de pandemia do 
Covid-19 onde a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) recomenda o isolamento social.  

Dessa forma, o seguinte trabalho tem como objetivo 
avaliar em meio a pandemia do coronavírus a saúde 
física e mental da terceira idade na unidade 
habitacional localizada em Inoã no município de 
Maricá- Rio de Janeiro. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Com relação ao método do estudo, foi realizada 
pesquisa de campo com os idosos maiores de 60 anos 



 

 

  

 
 

que residem no conjunto habitacional Minha Casa 
Minha Vida de Inoã, no município de Maricá- RJ e 
fazem acompanhamento na Unidade de Saúde da 
Família Carlos Alberto Soares de Freitas. Segundo 
Gonsalves apud Piana (2009, p.169) 

A pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que 
pretende buscar a informação diretamente com a 
população pesquisada. Ela exige do pesquisador um 
encontro mais direto. Nesse caso, o pesquisador 
precisa ir ao espaço onde o fenômeno ocorre, ou 
ocorreu e reunir um conjunto de informações a 
serem documentadas [...]. 

Participaram da pesquisa 27 idosos, sendo 18 do sexo 
feminino e 9 do sexo masculino, que responderam a 
um questionário com perguntas abertas e fechadas 
sobre os dados socioeconômicos, saúde mental e 
avaliação funcional. Para coleta de dados, foram 
aplicados questionários via visita domiciliar pelos 
profissionais do Núcleo Ampliado de Saúde da Família 
e Atenção Básica (NASF-AB), residentes do Programa 
de Residência Multiprofissional em Saúde da Família 
e Comunidade (RESFAM) em conjunto com os 
agentes comunitários de saúde (ACS). 

Os dados foram categorizados e lançados para o 
programa Excel e transformados os valores absolutos 
em porcentagem. 

RESULTADOS 

Considerando o envelhecimento como um processo 
multifatorial, esse estudo buscou analisar os fatores 
sociais, físicos e psicológicos. Dessa forma, observou-
se que 33,3% dos idosos são do sexo masculino 
enquanto 66,6% do sexo feminino, entre as mulheres 
83,3% possuem entre 60 a 74 anos, enquanto os 
homens 66,6%, o que não é de se admirar tendo em 

vista que a mulher vive mais que o homem. Segundo 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
a estimativa de vida ao nascer, em 2019, era de 80 
anos para as mulheres e 73 anos para os homens. Isso 
ocorre, devido a figura feminina ser estimulada desde 
cedo a ir ao médico para realizar avaliações clinicas e 
exames de rotina. 

Dessa maneira, observou-se no estudo que outro 
fator que influencia a qualidade de vida da população 
idosa é a situação socioeconômica, pois 85,2% da 
amostra tem a renda familiar até um salário mínimo 
e 77,8% recebem algum tipo de benefício social. Isso 
significa que a renda desses idosos certamente 
repercute na qualidade de vida, ainda mais quando se 
entende que a renda familiar de um idoso fica 
comprometida em situações que possuem alguma 
doença crônica. 

 Nosso estudo mostrou que, 81,5% dos entrevistados 
faz uso de algum tipo de medicamento controlado e 
14,8% possuem limitação física. Segundo, Veronese, 
o adoecimento gera crise e momentos de 
desestruturação ao indivíduo e também ao seu 
núcleo familiar. Por isso é essencial a participação da 
família, da sociedade e das entidades 
governamentais para desenvolver ações voltadas as 
necessidades básicas da pessoa idosa. 

Além disso, por se tratar de um estudo realizado em 
meio a pandemia do COVID-19, é fundamental 
destacarmos que 85,2% dos idosos considera a 
estratégia de isolamento social importante. De 
acordo com Holmes et al., a pandemia pode gerar 
stress pós-traumático e depressão, requerendo 
intervenções psicossociais. Devido a recomendação 
do Ministério da Saúde para as pessoas ficarem em 
casa, um alerta se acendeu para a terceira idade, por 



 

 

  

 
 

conta das mudanças nas rotinas e o potencial de risco 
de morte ser maior nessa faixa etária, explicitando 
assim, a necessidade de proteger os idosos, 
mantendo sua autonomia e independência. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados demonstram que as características 
encontradas nos sujeitos, nessa pesquisa, não 
divergem da literatura. A população idosa residente 
na comunidade assistida pela ESF é, 
predominantemente feminina, e possui baixa renda 
per capta. Além disso, apresenta alto consumo de 
medicamentos controlados e associados as condições 
socioeconômicas desfavoráveis, podem 
comprometer sua qualidade de vida. Destaca-se que 
diante da complexidade do envelhecimento e o 

cenário atual de pandemia, é de suma importância se 
sensibilizar sobre as particularidades emocionais, 
psicossociais e socioculturais vivenciadas por essa 
população. Sendo primordial conhecer a saúde 
desses idosos, para traçar linhas estratégicas de 
intervenção voltadas para a promoção do 
envelhecimento ativo, considerando o mesmo como 
protagonista desse processo, reconhecendo que a 
condição de saúde resulta do contexto social ao qual 
o indivíduo está inserido. 

Com a expectativa de vida maior observa-se que os 
idosos apresentam maiores riscos de desenvolverem 
problemas de saúde, influenciando a sua condição de 
vida, sendo fundamental novos estudos. 
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INTRODUÇÃO 

Como resultado das transformações demográficas 
que levaram ao envelhecimento populacional, 
observa-se que grande parte da população idosa 
convive por mais tempo com a presença de doenças 
crônicas, o que acarreta na necessidade de maiores 
cuidados por longos períodos de tempo e podem 
levar à dependências e incapacidades funcionais. Esta 
realidade, associada às mudanças na estrutura 
familiar e maior participação das mulheres no 
mercado de trabalho torna insustentável que a 
responsabilidade dos cuidados aos idosos fique 
somente com a família, levando a maior procura por 
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) 
(SILVA, FIGUEREDO, 2012).  

Estudos apontam que idosos com idade mais 
avançada, do sexo feminino, sem companheiro, 
analfabetos, que não tem filhos, sedentários e que 
apresentam incapacidades funcionais para realização 
das atividades básicas da vida diária possuem maior 
probabilidade de institucionalização (LINI, PORTELLA, 
DORING 2016; DEL DUCA et al. 2012).  

Com este perfil, os idosos de ILPIs necessitam de 
cuidados especializados e dentre estes destaca-se a 
fisioterapia. Porém, o público atendido nestes 
espaços são, na grande maioria, os idosos 
dependentes, ficando os demais predispostos a 
maiores complicações de cognição, equilíbrio e 
mobilidade (DIAS, SILVA, PIAZZA, 2016). Neste 
contexto, entende-se que ações fisioterapêuticas 
trazem resultados relevantes e contribuem para a 
melhora da qualidade de vida e autoestima de idosos 



 

 

  

 

 

institucionalizados.  Portanto o objetivo desse 
trabalho foi descrever o perfil dos idosos envolvidos 
no projeto de Extensão “Ações Interdisciplinares 
voltadas aos Idosos Institucionalizados e Cuidadores” 
bem como as atividades realizadas, destacando os 
benefícios para a formação acadêmica e para a saúde 
dos idosos. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo caracteriza-se como sendo quali-
quantitativo, descritivo e retrospectivo, com análise 
documental  e com seleção de amostra de forma 
intencional, realizado através do levantamento de 
dados das fichas de avaliação/evolução do curso de 
Fisioterapia e também da descrição das ações 
desenvolvidas por meio do Projeto de Extensão 
“Ações Interdisciplinares voltadas aos Idosos 
Institucionalizados e Cuidadores” no período entre 
setembro de 2016 a outubro de 2017, em uma ILPI 
localizada no noroeste do estado do Rio Grande do 
Sul. O projeto de Extensão iniciou suas atividades em 
agosto de 2016 com o objetivo de promover ações 
interdisciplinares em saúde para idosos 
institucionalizados e seus cuidadores, associando 
atividades de promoção à saúde, prevenção aos 
agravos e reabilitação físico-funcional, cognitivo e 
sócio afetiva. Este projeto de extensão propiciou o 
desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso, 
estando os dados quantitativos descritos neste 
estudo vinculados a projeto de pesquisa aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 
Cruz Alta intitulado Associação entre risco de quedas, 
capacidade funcional e equilíbrio de idosos 
institucionalizados (CAAE 62640716.5.0000.5322). As 

atividades do projeto ocorreram três vezes por 
semana, totalizando 12 horas semanais, com a oferta 
de atendimento individualizado de fisioterapia, 
fisioterapia em grupo, caminhada orientada, 
avaliação nutricional e capacitação aos cuidadores 
sobre higiene e alimentação, sendo foco deste estudo 
as atividades de fisioterapia executadas com os 
idosos. Os dados quantitativos foram analisados por 
frequência e percentual e os dados referentes às 
atividades realizadas ao longo do projeto, foram 
descritos qualitativamente. 

RESULTADOS 

O projeto de extensão “Ações Interdisciplinares 
voltadas aos Idosos Institucionalizados e Cuidadores” 
desenvolve suas atividades em ILPI onde residem, no 
primeiro andar, os idosos independentes e 
parcialmente dependentes para as atividades de vida 
diária (AVDs) e no segundo andar (enfermaria), os 
idosos dependentes e acamados, que necessitam de 
cuidados inclusive para alimentação e higiene. 
Participaram das atividades do projeto de extensão 
entre 2016 e 2017, 62 idosos que residiam na ILPI. 
Destes, 70,96% eram independente e/ou 
parcialmente dependentes para as AVDs, com 
predomínio do gênero feminino (59,09%) e idade 
média de 73,27 anos. Já na enfermaria estavam 
29,04% dos idosos, com média de idade de 85,38 
anos, prevalecendo o gênero feminino (61,11%) e 
todos apresentaram dependência para as AVDs. 
Referente às patologias, observou-se que, do total de 
idosos residentes da ILPI, 38,70% possuíam 
diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), 
30,64% estavam em tratamento para depressão, 



 

 

  

 

 

20,96% apresentavam outras doenças 
cardiovasculares, 19,35% possuíam Diabetes Melittus 
(DM), 14,51% tinham outras doenças psiquiátricas e 
9,67% apresentavam Alzheimer, Parkinson ou tinham 
sofrido Acidente Vascular Encefálico (AVE). Dentre as 
atividades propostas pelo projeto estavam os 
atendimentos individualizados aos idosos que 
apresentassem maiores limitações físico-funcionais 
e/ou dependência. Foram efetuados 400 
atendimentos individuais, nos quais eram realizadas 
mobilizações articulares, alongamentos passivos e 
ativo-assistidos, dissociação de cintura pélvica e 
escapular, ponte, descarga de peso, treino de marcha 
e proprioceptivo, exercícios ativo-assistidos e 
resistidos, conforme capacidade física de cada 
indivíduo, além de fisioterapia respiratória. Com os 
idosos independentes ou parcialmente dependentes 
foram realizados atendimentos em grupo. Estas 
atividades totalizaram 30 dias, com 
aproximadamente 15 idosos participantes em cada 
dia, sendo que no total foram realizadas 560 
intervenções. Estas atividades foram desenvolvidas 
com objetivo de manutenção e ganho de amplitude 
de movimento e mobilidade articular, melhora da 
deambulação, equilíbrio e motricidade. Além disso, 
foram realizadas atividades lúdicas, por meio de jogos 
e artes, para estímulo da memória e coordenação 
motora, desenvolvimento da motricidade fina e 
habilidades manuais. As atividades em grupo com 
idosos de ILPIs promovem a integração, comunicação 
e socialização dos residentes, além do estímulo do 
vínculo e diminuição do isolamento, promovendo 

melhores resultados em relação às atividades 
propostas. Estudos demonstram a efetividade de 
atividades desenvolvidas em grupo com idosos 
institucionalizados, com melhora dos aspectos 
físicos, psíquicos e sociais, influenciando de maneira 
positiva o processo de envelhecimento (GUIMARÃES 
et al., 2016; MENEZES et al. 2017; PETRY et al., 2016).  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto de extensão proporcionou aos idosos 
residentes na ILPI, diferentes atividades que 
promoveram a saúde, a qualidade de vida e 
mudanças no estilo de vida, com atendimento aos 
idosos dependentes e parcialmente dependentes 
para AVDs. Coube aos acadêmicos do Curso de 
Fisioterapia a realização destas atividades que 
proporcionaram aos idosos, estudantes e 
professores, diferentes experiências. 

A fisioterapia atua de forma global no organismo e 
possui excelentes resultados, quando aplicados à 
idosos institucionalizados, uma vez que necessitam 
de maior cuidado, pois possuem maiores índices de 
dependência e são mais vulneráveis à quedas e 
declínios cognitivo. 

Desta forma, projetos de extensão universitária 
aproximam os acadêmicos da realidade social, 
viabilizam o acesso à comunidade, oportunizam 
crescimento e qualificação profissional e 
desenvolvem as habilidades biopsicossociais, além de 
permitir a prática dos conhecimentos teóricos 
adquiridos durante a graduação. 
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INTRODUÇÃO 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são a 
maior causa de morte no mundo fazendo parte deste 
grupo, doenças cerebrovasculares, cardiovasculares, 
diabetes mellitus, doenças respiratórias e neoplasias 
(OMS, 2018). O Plano de Ações Estratégicas para o 
Enfrentamento das Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT) no Brasil descreve que a 
distribuição de fatores de risco e proteção para tais 
doenças recebem influências do nível de 2 
escolaridade da população (BRASIL, 2011) Dentre os 
fatores de risco determinantes para as DCNT estão o 
tabagismo, sedentarismo, alimentação inadequada, 
consumo de álcool, obesidade e/ou excesso de peso 
e dislipidemias (MALTA et.al, 2018).Essas doenças 
atingem indivíduos de todas as classes sociais e, de 
forma mais intensa, aqueles pertencentes a grupos 
vulneráveis, como os de baixa escolaridade e renda 
(CHRISTOFOLETTI et.al, 2020). Nesse sentido, o nível 
educacional é importante tanto para o bem estar 

social do indivíduo como para o estado geral de 
saúde, pois pode melhorar o entendimento do 
diagnóstico e tratamento como contribuir para maior 
adesão a um estilo de vida saudável (COPPOLA et.al, 
2016).A identificação e monitoramento de pacientes 
com DCNT é fundamental para fomentar as 
estratégias de intervenção nos serviços de saúde, 
assim, possibilita um melhor direcionamento das 
ações de prevenção e tratamento, assim como 
melhora a adesão ao tratamento (CARVALHO, et. al, 
2015). Diante do exposto, o presente estudo verificou 
a presença de DCNT e as variáveis associadas em 
adultos de uma clínica escola de nutrição de 
universidade comunitária do Rio Grande do Sul. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizado um estudo quantitativo com uso de 
dados secundários de prontuários de indivíduos 
adultos (20 a 59 anos) de ambos os sexos atendidos 
em clínica escola do curso de Nutrição da 
Universidade de Passo Fundo no período de 2015 a 



 

 

  

 

 

2019. O estudo foi enviado e aprovado para o Comitê 
de Ética e Pesquisa da Universidade de Passo Fundo 
sob parecer número 3.855.950. O desfecho, presença 
de DCNT, foi definido pelo registro do autorelato de 
DM ou HAS ou Doenças Respiratória Crônica, 
categorizado em presença ou ausência de DCNT.  
Foram investigadas características demográficas e 
socioeconômicas: sexo, idade, estado civil (com e sem 
companheiro), escolaridade (ensino fundamental 
incompleto/completo, ensino médio 
incompleto/completo, graduação e pós-graduação), 
renda (até um salário mínimo, de 1 a 2,5 salários 
mínimos, acima de 2,5 salários mínimos). As variáveis 
antropométricas coletadas dos prontuários foram: 
peso inicial, estatura e circunferência da cintura, 
posteriormente foi calculado o Índice de Massa 
Corporal e classificado conforme critérios da 
Organização Mundial da Saúde (WHO, 1995). A 
circunferência da cintura foi categorizada em cintura 
adequada (mulheres ≤80cm, homens ≤94cm) e 
elevada (mulheres >80cm, homens >94cm) (OMS, 
1997). As variáveis comportamentais foram: prática 
de atividade física, ingestão de bebidas alcóolicas, 
tabagismo, história familiar de DCNT (obesidade, DM, 
HAS, doença cardiovascular, câncer), todos 
categorizados em sim/não. As variáveis quantitativas 
foram descritas por meio de média e desvio-padrão e 
para as variáveis qualitativas foram apresentadas as 
frequências absolutas e relativas simples. Para as 
associações foi aplicado do teste qui-quadrado e 
teste Exato de Fisher. Para a análise multivariada, 
todas as variáveis de exposição foram incluídas no 
modelo. Foi aplicada a regressão de Poisson com o 

cálculo de Razão de Prevalência (RP) e respectivo 
Intervalo de Confiança de 95% (IC95%).  

RESULTADOS 

A presença de DCNT encontrada entre os adultos 
estudados foi de 28,7% (n=74). A HAS foi a condição 
de maior destaque, representando 22,8% (n=59), 
seguida da DM 8,1% (n=21) e doenças respiratórias 
7,7%(n=20). Na associação entre presença de DCNT e 
as demais variáveis investigadas, foi possível verificar 
maior prevalência de DCNT (p<0,05) na faixa etária de 
50 a 59 anos (55,6%), com menor escolaridade 
(55,2%), menor renda (34,7%), com algum grau de 
excesso de peso (32,4%) e com circunferência da 
cintura elevada (33,7%). As demais variáveis não 
apresentaram associação significativa com a 
presença de DCNT. Na análise multivariada ajustada, 
verificou-se que as faixas etárias de 20 a 29 anos 
(RP=0,341; IC95%=0,152;0,763) e 30 a 39 anos 
(RP=0,479; IC95%=0,253;0,906) apresentaram menor 
prevalência do desfecho quando comparado com a 
maior categoria de idade (50 a 59 anos). Na variável 
escolaridade, observou-se maiores prevalências nas 
categorias de menor escolaridade, a prevalência do 
desfecho foi 3,247 (IC95%=1,576;6,689) maior entre 
os adultos com Ensino Fundamental 
Incompleto/Completo e 1,818 (IC95%=1,021;3,238) 
maior entre os adultos com Ensino Médio 
Incompleto/Completo, quando comparado com 
aqueles com graduação ou pósgraduação.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados deste estudo, conclui-se como 
fator determinante para presença de DCNT o grau de 
instrução dos indivíduos bem como o processo de 



 

 

  

 

 

envelhecimento. Estes achados reforçam a 
importância da educação em saúde, com foco na 
nutrição, visto que a mudança dos hábitos 
alimentares e diminuição da obesidade implica de 
maneira direta na ocorrência das DCNT. Ademais, 

idosos com maior nível de renda e escolaridade são 
mais envolvidos em atividades sociais, físicas e 
produtivas, o que reforça a importância do combate 
à desigualdade educacional e de renda como forma 
de promover o envelhecimento ativo da população.

 Palavras-chave: Educação em saúde. Escolaridade. Doença crônica. Envelhecimento.      . 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento populacional é um fenômeno 
mundial. No Brasil estima-se que em 2050 o número 
de idosos aproxime-se de um terço da população 
(IBGE, 2020). O processo de senescência é 
acompanhado por mudanças em todas as dimensões 
do sujeito, as alterações biológicas configuram-se 
pela redução da capacidade intrínseca, da força 
muscular, da mobilidade articular, da velocidade de 
reação, dos processos metabólicos, da qualidade do 
sono, entre outras. O sono é um estado 
comportamental necessário para a manutenção das 
funções fisiológicas e consequentemente para a 
saúde física e cognitiva do ser humano. Modificações 
no padrão do sono são comuns em indivíduos de 
todas as idades, atingindo entre 40-70% da 
população idosa (ALVES et al, 2019). Sua 
fisiopatologia está associada aos processos 
fisiológicos do envelhecimento, bem como à 
sintomas de ansiedade e depressão, ao gênero 
feminino, à presença de dor e de doenças crônicas 
não transmissíveis (MORENO at al., 2018). As 
mudanças na quantidade e na qualidade do sono 

interferem no bem-estar físico e mental dos idosos, 
comprometendo relacionamentos familiares e 
sociais, aumentando o risco de quedas, favorecendo 
o declínio cognitivo, piorando quadros dolorosos e 
potencializando desfechos negativos em saúde. A 
literatura demonstra haver uma forte associação 
entre distúrbios do sono e a prevalência de queixas 
álgicas (CHEN at al, 2019). Na prática clínica, avaliar a 
quantidade e qualidade do sono é uma estratégia 
importante para o bom gerenciamento da saúde dos 
idosos. Diversos instrumentos podem ser utilizados 
para mensurações mais sensíveis, reprodutíveis e de 
fácil aplicação sendo indicado para o diagnóstico e 
monitoramento da qualidade do sono. Deste modo, 
o presente estudo teve como objetivo verificar a 
qualidade do sono de idosas com queixa de dor.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo observacional, descritivo e 
transversal, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
em seres humanos da Universidade de Passo Fundo 
(CEP-UPF) sob parecer 2.766.633 em conformidade 
com a resolução 466/12 do Conselho Nacional de 



 

 

  

 

 

Saúde. A coleta foi realizada na Divisão de Atenção ao 
Idoso da cidade de Passo Fundo - RS, a amostra total 
era de 100 sujeitos e foi obtida por conveniência.  

Os dados foram coletados através de instrumento 
com informações sociodemográficas e sobre a 
localização da dor. Para o levantamento da qualidade 
subjetiva do sono foi aplicado o Questionário de 
Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI).  O PSQI 
possui uma versão traduzida, adaptada 
transculturalmente e validada para o português, e 
oferece informações sobre a quantidade e qualidade 
do sono no último mês (BERTOLAZI, 2008). São 
dezenove questões que através do auto-relato 
levantam características referentes a qualidade 
subjetiva do sono, latência do sono, duração do sono, 
eficiência habitual do sono, alterações do sono, uso 
de medicamentos para dormir e disfunção diurna do 
sono. A pontuação destes componentes produz um 
escore global que varia de 0 a 21 pontos, sendo que 
quanto maior a pontuação pior será a qualidade do 
sono. Um escore global superior a cinco indica que o 
sujeito possui dificuldade alta em pelo menos dois  ou 
moderada em três ou mais componentes do sono. A 
estratificação das questões graduam o indivíduo de 
zero ou nenhuma dificuldade para dormir até três ou 
dificuldade grave. Os dados coletados foram 
analisados por estatística descritiva calculando média 
e desvio padrão, com levantamento da frequência 
absoluta e do percentual os quais estão descritos 
abaixo.  

RESULTADOS 

Dos 100 indivíduos inicialmente avaliados, 43 
compuseram a amostra do presente estudo (17 
indivíduos não eram idosas e 40 não tinham queixas 
de dor crônica). A média de idade das idosas foi de 
68,98±6,41 anos. Quanto a escolaridade, 25,6% 
referiu nenhuma, 53,5% cursou até o 1º grau, 14% até 
o 2º grau e 7% até o nível superior. A maioria da 
amosra era viúva (41,9%) seguida de um expressivo 
número de indivíduos casadas (32,6%). De acordo 
com a localização da dor, a maioria dos indivíduos 
relatou sentido dor em mais de um local, sendo que 
27,9% referiram nos membros inferiores, 25,6% dor 
na coluna, 25,6% dor muscular e 20,9% dor nos 
membros superiores. Em relação a qualidade do 
sono, a média da pontuação total do PSQI foi de 
5,74±3,27, sendo que 44,2% da amostra foi 
classificada com uma qualidade do sono boa,  48,8% 
foi classificada com uma qualidade do sono ruim e 7% 
foi classificada com distúrbio do sono.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A maioria das idosas com queixas de dor apresentou 
uma qualidade do sono ruim. Estes achados reforçam 
a importância da inclusão do levantamento das 
características do sono em idosos com queixas 
álgicas, e a necessidade de investigações futuras 
sobre condições para melhorar esta condição nesta 
população.  

Palavras-chave: Idoso. Sono. Dor.      .      . 
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INTRODUÇÃO 

O complexo processo de envelhecimento 
populacional e as implicações que podem emergir e 
acompanhar este evento despertam o interesse de 
pesquisadores pelo tema. Dentre as situações  de 
saúde que podem ocorrer no envelhecimento do ser 
humano, estão as Doenças e Agravos Não 
Transmissíveis (DANT), decorrentes, muitas vezes,  de 
hábitos e condições prévias a velhice. As DANT 
ocasionam uma série de repercussões sobre a saúde 
do idoso, tornando o cuidado complexo, devido a 
exigência de internações frequentes e recorrentes, 
uso de vários medicamentos, dor crônica e 
incapacidade funcional. A ausência de um cuidado 
adequado prestado pela família, que muitas vezes 
está ocupada com suas próprias atribuições, acaba 
por predispor o idoso a desenvolver mais doenças 
crônicas, levando a multimorbidade, ou seja a 

presença de duas ou mais doenças crônicas no 
mesmo indivíduo. A multimorbidade eleva os gastos 
com saúde e a complexidade do cuidado, bem como 
eleva o consumo de medicações, seja para o controle 
das múltiplas doenças, como para tratar ou amenizar 
as consequências destas doenças. Assim, pode 
ocorrer o uso de dez ou mais medicações, o que se 
configura como polifarmácia excessiva. Este contexto 
do idoso com multimorbidade e que faz uso de 
polifarmácia excessiva, acaba por elevar ainda mais a 
necessidade do idoso por cuidados especializados e 
que se tornam complexos para serem 
desempenhados pela família, assim a 
institucionalização do idoso em uma Instituição de 
Longa Permanência para idosos (ILPI) se torna uma 
opção. As ILPI, deveriam ser locais de alta 
especialização, com profissionais capacitados e que 
atuassem de maneira multiprofissional, no entanto, 
por vezes não dispõe destas características, assim 



 

 

  

 
 

comprometendo o cuidado integral a pessoa idosa. 
Considerando este cenário, o objetivo deste estudo 
foi, analisar a prevalência e os fatores associados à 
polifarmácia excessiva em idosos com 
multimorbidade residentes em instituições de longa 
permanência.      

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo Transversal, realizado com 283 idosos 
residentes em instituições de longa permanência de 
três municípios do norte do Rio Grande do Sul. Trata-
se de um subprojeto da pesquisa intitulada "Padrões 
de envelhecimento e longevidade: aspectos 
biológicos educacionais e psicossociais", 
desenvolvida pelo Mestrado em Envelhecimento 
Humano, da Universidade de Passo Fundo, financiada 
pelo Programa Nacional de Cooperação Acadêmica – 
PROCAD/Capes, edital nº 71/2013. Foram utilizados 
os seguintes critérios para inclusão: ter idade igual ou 
superior a 60 anos; possuir multimorbidade, 
apresentar condições cognitivas para responder ao 
questionário e/ou contar com a presença de um 
familiar ou cuidados para auxiliar nas respostas ou 
efetuá-las. A variável dependente do estudo foi a 
polifarmácia excessiva, e como variáveis 
independentes se valeu das seguintes características 
da população: sexo, cor, faixa etária, escolaridade, 
polifarmácia excessiva, tempo na ILPI, cognição, 
ABVD, insônia, quedas e dor crônica. As variáveis 
categóricas (nominais e ordinais) foram apresentadas 
quanto a distribuição de frequência absoluta e 
relativa. As variáveis quantitativas foram descritas 
por medida de tendência central e variabilidade. Para 
testar a associação entre polifarmácia excessiva e as 
variáveis independentes, realizou-se análise 
bivariada pelo teste χ2 com nível de significância de 
5%. Foram realizadas as análises brutas e 

multivariadas, mediante regressão de Poisson 
robusta, estimando-se as razões de prevalência bruta 
e ajustada e calculados os respectivos intervalos de 
confiança de 95%. No modelo múltiplo, foram 
consideradas as variáveis que tiveram um valor de p 
inferior a 0,20 na análise bivariada e permaneceram 
no modelo aquelas com p<0,05. O estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da 
Universidade de Passo Fundo sob o parecer 
2.097.278 e seguiu as normas da Resolução nº 466/12 
do Conselho Nacional de Saúde. 

 

RESULTADOS 

A média de idade dos idosos que participaram do 
estudo foi de 80,9 (DP±9,4), 72,9% eram do sexo 
feminino, 88,3% eram brancos e 85,4% posuíam 
algum grau de escolaridade. De forma geral, a 
amostra revelou que nas variáveis relacionadas à 
saúde, 47,1% faziam uso de polifarmácia excessiva, 
35,7% apresentavam insônia, 71,7% possuíam 
declínio cognitivo, 42,8% relataram dor crônica nos 
últimos 6 meses, 88,3% apresentavam dependência 
para as atividades básicas de vida diária. Dos que 
apresentaram prevalência de polifarmácia excessiva 
(47,1%), 61,3% eram do sexo masculino, 43,7% 
possuíam mais de 80 anos, 62,5% eram não brancos. 
Destes, ainda, em relação as variáveis de saúde, 
53,1% apresentavam insônia, 86,2% possuíam 
declínio cognitivo, 51,3% relataram dor crônica, 
46,2% possuíam dependência para as atividades 
básicas de vida diária, 46% apresentavam 
incontinência urinaria e 41,1% tiveram quedas. A 
polifarmácia excessiva apresentou associação 
estatística, com o sexo e com o tempo de 
institucionalização. A prevalência de 47,1% dos 



 

 

  

 
 

idosos usuários de polifarmácia excessiva, é descrita 
na literatura, por meio de trabalhos que mostram 
prevalência que varia de 2% a 65%. A associação 
entre a variável desfecho e o sexo, é de difícil 
justificativa, devido a escassez de estudos na 
literatura. Mas, possivelmente há relação com os 
homens, devido à falta de um cuidado adequado com 
a saúde durante a vida adulta. A falta de uma política 
pública adequadamente focada nesta parcela da 
população, pode ocasionar maior exposição a fatores 
de risco para DANT, bem como o homem por uma 
questão cultural não presta a atenção necessária com 
sua condição de saúde, o que pode provocar na 
velhice um maior número de doenças crônicas e por 
consequência maior uso de medicamentos. Quanto 
ao tempo de institucionalização, a complexidade 
envolvida no cuidado ao idoso com multimorbidade e 
que faz uso de polifarmácia excessiva, associados aos 
agravos concomitantes, acabam por prolongar o 

tempo na ILPI, já que os familiares não possuem 
capacidade técnica, e por vezes tempo, para tratar do 
idosos em seus domicílios. Vale ainda o destaque para 
a escassez de protocolos voltados ao idoso com 
multimorbidade e a falta de profissionais 
especializados, o que frequentemente acaba por 
propiciar a cascata medicamentosa.     

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos que o uso de polifarmácia excessiva em 
idosos com multimorbidade está associado ao sexo 
masculino e ao tempo de internação em ILPI. Deste 
modo se faz necessário que se desenvolvam políticas 
públicas para garantir a assistência integral a estes 
idosos. Ainda, dado a incipiência de estudos sobre 
este tema, novas pesquisas devem ser desenvolvidas 
acerca da temática.   

 

Palavras-chave: Pessoa Idosa. Instituição de Longa Permanência para idosos. Múltiplas Afecções Crônicas. 
Polifarmácia.  
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INTRODUÇÃO 

Envelhecimento populacional, urbanização e 
feminização da velhice são fenômenos constatados 
na atual realidade demográfica brasileira. No 
entanto, poucos são os estudos que procuram 
identificar barreiras, propostas ou eventuais 
vantagens identificadas pelas mulheres idosas em 
relação ao meio em que vivem. Este oferece uma 
nova leitura sobre dados da pesquisa Bairro Amigo do 
Idoso (GRAEFF et al. 2019), a fim de identificar as 
principais percepções das mulheres idosas 
participantes. A pesquisa referida teve por objetivo 
realizar um diagnóstico de diversos aspectos da 
ambiência dos bairros a partir do olhar de moradores 
idosos e profissionais que atuam nas localidades 
(GRAEFF et al., 2019). A metodologia aplicada 
inspirou-se no projeto “Cidade Amiga do Idoso”, da 
Organização Mundial da Saúde (OMS, 2008). O 
registro dos Grupos Focais realizados permite leituras 
diversificadas (GRAEFF et al., 2012), para além dos 8 
temas definidos na metodologia estabelecida (OMS, 
2008). Diversas análises foram realizadas sobre o 
material coletado, sendo que nenhuma delas 

abordou específica e exclusivamente as falas das 
mulheres idosas. Nem mesmo o Guia orienta para 
que as falas das mulheres façam objeto de análise 
específica, na medida em que considera que gênero é 
uma questão muito ampla, a ser tratada em outras 
iniciativas próprias (OMS, 2008). Porém, a própria 
OMS, posteriormente, entendeu ser importante 
desagregar a análise de dados nas iniciativas amigas 
do idoso em função de determinados segmentos 
sociais, inclusive gênero (WHO, 2015. Esta pesquisa 
visa a investigar quais são as temáticas prevalentes 
nas falas de mulheres idosas residentes dos bairros 
do Brás e da Mooca, cidade de São Paulo 
participantes de grupos focais na pesquisa do Projeto 
Bairro Amigo do Idoso, inspirada no programa Cidade 
Amiga do Idoso, da OMS. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de pesquisa qualitativa e exploratória, 
envolvendo a análise documental, sendo os 
documentos analisados as transcrições dos grupos 
focais realizados com moradores idosos no âmbito do 
projeto Bairro Amigo do Idoso, nos bairros da Mooca 
e do Brás, na cidade de São Paulo. Visando a 



 

 

  

 
 

encontrar aspectos relacionados à mulher idosa, no 
caso desta pesquisa, a posteriori, haja vista que não 
era um aspecto específico contido nas perguntas 
apresentadas aos participantes, foi realizada a 
Análise de Conteúdo, especificamente Documental, 
seguindo os preceitos de Laurence Bardin (1977, p. 
44), que define a Análise de Conteúdo como: 

[...] um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações, visando obter por procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens, indicadores (quantitativos ou não), 
que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/ recepção 
(variáveis inferidas) destas mensagens. 

Há várias técnicas que podem compor o método da 
análise de conteúdo, mas a aplicação deste, 
conforme descrito por Bardin (1977), Câmara (2013), 
Urquiza  e Marques (2016), Minayo (2012), entre 
outros, prevê como fases fundamentais: pré-análise, 
exploração do material, categorização e tratamento 
dos resultados - a inferência e a interpretação. Todo 
o material dos grupos focais foi transcrito e somente 
as transcrições dos grupos focais realizados com 
moradores idosos são a documentação utilizada 
como fonte na pesquisa aqui apresentada, sendo que 
a análise restringiu-se às falas das moradoras idosas, 
respeitando-se o conceito de lugar de fala. 

RESULTADOS 

Chama atenção a diferença de número de 
participantes de cada sexo, embora os resultados 
somente ratifiquem o já esperado predomínio de 
mulheres, que totalizam 62% dos participantes. 

 Com base nas manifestações coletadas nos grupos 
focais em relação à segurança, tema mais frequente 

na fala das mulheres idosas em resposta à questão de 
aquecimento - Como é viver aqui no bairro da Mooca/ 
Brás, sendo uma pessoa com mais idade, mais velha? 
– foi elaborada a proposição a seguir.  

Enunciado – Categoria Segurança 

A maioria das verbalizações sobre essa temática 
aparece nos grupos do Brás, sugerindo que o 
problema da insegurança seja mais agravado ou que 
exista um maior sentimento de insegurança neste 
bairro do que na Mooca. Isso porque a maioria das 
ocorrências se referem a aspectos negativos, ou seja, 
são relacionadas, na realidade, à insegurança. Nesse 
sentido, as três subcategorias que aparecem com 
mais frequência são: o policiamento ou vigilância 
securitária deficitários; os assaltos ou roubos; e a 
presença de pessoas em situação de rua. Algumas 
participantes mencionam viver em áreas bem 
policiadas, outras indicam locais perigosos por onde 
evitam transitar, e outras apontam ausência de 
policiais em locais onde já ocorreram incidentes; 
várias mencionam que deixam de sair de casa para 
evitar correr riscos. Muitas pessoas já sofreram 
assaltos ou foram abordadas de forma suspeita. 
Algumas moradoras da Mooca reportam a culpa aos 
moradores [sic] de rua; por um lado, reconhecem o 
problema social das pessoas em situação de rua, por 
outro, tratam-lhes como suspeitos naturais. De forma 
geral as participantes, encontram formas de circular 
pelo bairro ou para fora dele, buscando evitar áreas 
ou horários considerados de maior risco.  

A partir da análise de todas as respostas dos grupos 
focais selecionados, apresenta-se a seguinte 
proposição.  

Enunciado – Categoria Mobilidade 



 

 

  

 
 

Mencionam as condições do calçamento dos passeios 
públicos, as opções de transporte público e o 
comportamento dos motoristas de ônibus como 
fatores que podem afetar sua capacidade e 
disposição de ir e vir nos bairros ou além deles. As 
más condições de conservação do calçamento são 
evidenciadas por várias falas, inclusive citando-se 
quedas e ferimentos decorrentes delas. Já quanto à 
disponibilidade de alternativas para locomoção via 
transportes públicos, em ambos os bairros, a maior 
parte das manifestações elogia a quantidade de 
linhas e opções de modais para tal finalidade. O 
comportamento dos motoristas de ônibus é 
mencionado como fator relevante, principalmente ao 
pararem de forma a facilitar o embarque e 
desembarque das passageiras idosas, o que, no 
entanto, muitas vezes não ocorre. Por outro lado, há 
aquelas que mencionam já existirem motoristas mais 
sensíveis, que param próximos às guias, ou mesmo 
auxiliam no embarque e desembarque de pessoas 
idosa. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do recorte estabelecido, mergulhar nas falas 
femininas e buscar evidenciar os temas mais 

frequentes, para além do roteiro para condução dos 
grupos focais, trouxe inferências relevantes em 
relação a aspectos já identificados na literatura sobre 
as mulheres idosas.  

É possível que a percepção das mulheres idosas de 
que restrições de segurança e de mobilidade são 
aspectos que interferem em sua qualidade de vida 
subjaza um latente desejo e a necessidade de 
seguirem ativas e participativas socialmente. Como 
trouxeram alguns autores e pesquisas citados neste 
trabalho, existem mulheres idosas que consideram a 
velhice como oportunidade de gozar de um período 
que consideram único na vida, pois, livres de 
obrigações familiares e domésticas, podem, 
finalmente, alçar novos voos.   

Para que as mulheres idosas possam usufruir de uma 
relação saudável e equilibrada com seu entorno, com 
os locais por onde precisam e desejam circular, enfim, 
com sua cidade, seus espaços e lugares, as mesmas 
devem ser vistas como grupo que precisa ser ouvido, 
necessitando de atenção, lugares e ambientes mais 
acessíveis e seguros na cidade.  

 

Palavras-chave: Mulher idosa. Bairro amigo do idoso. Cidade Amiga do Idoso. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento populacional é uma realidade 
mundial que vem se intensificando nas últimas 
décadas. Todavia, no Brasil essa realidade é recente e 
está ocorrendo de uma forma acelerada. Dentre as 
inúmeras transformações decorrentes desse 
fenômeno, podemos destacar o aumento do 
preconceito em relação ao idoso, pois o mesmo 
passou a ocupar lugares na sociedade dos quais não 
fazia parte (BORGES; CAMPOS; SILVA, 2015). A este 
tipo de preconceito, Butler (1969), denomina de 
ageism, que, embora traduzido para nosso idioma na 
forma de ageismo, ainda não há um consenso 
nacional no uso da terminologia, onde também 

podem ser encontrados os termos de idadismo ou 
ancianismo.  

Ageismo então, pode ser compreendido como a 
estereotipação ou até mesmo a exclusão social de um 
indivíduo baseada em sua idade. Por outro lado, a 
intergeracionalidade pode ser compreendida como 
sendo não apenas a coexistência entre duas ou mais 
gerações em um mesmo período de tempo, mas o 
convívio pacífico entre estas, baseado em respeito e  

solidariedade entre ambas as partes, idosos e não 
idosos (NERI, 2005).  

Cherry e Palmore (2008), afirmaram a existência de 
dois tipos de ageismo: o ageismo positivo e o 



 

 

  

 
 

negativo. Para os autores, o ageismo negativo é a 
explícita manifestação de comportamentos e 
atitudes baseados em estereótipos negativos do 
envelhecimento, como fraqueza, impotência, 
desvalorização e morte. Já o ageismo positivo, ou 
“pseudopositivo”, embora surja na tentativa de 
denotar respeito, cuidado e atenção, pode acabar 
também velando estereótipos negativos relacionados 
ao envelhecimento, como fragilidade, inteligência 
diminuída e infantilização.  

Destarte, por entendermos que a Universidade é um 
dos espaços institucionais que se constitui como a 
arena atual que possibilita a convivência de 
diferentes gerações, o objetivo deste estudo foi 
investigar comportamentos e atitudes dos 
acadêmicos dos cursos de graduação da UNICRUZ, 
que evidenciem preconceito ou não em relação a 
pessoa idosa. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um recorte de uma dissertação onde 
utilizamos a Metodologia Qualiquantitativa, por meio 
do desenvolvimento de um Estudo de Caso no 
contexto da UNICRUZ, que possuía 2.374 acadêmicos 
matriculados no ano de 2019, distribuídos em 20 
Cursos de Graduação. A amostra foi composta por 
30% de cada um dos Cursos de Graduação, sendo 
esses sujeitos escolhidos de forma aleatória, sob os 
critérios de inclusão: possuir idade inferior a 60 anos, 
estar matriculado em um dos cursos de graduação da 
UNICRUZ, durante o período de 2019/1 e 2019/2, 
além de aceitar participar da pesquisa mediante a 
assinatura do TCLE. Participaram do estudo, 712 
discentes, sendo 54% destes do sexo feminino e 
apresentando maior média de idade de 15 e 24 anos 
(90%).  O instrumento de coleta de dados foi aplicado 

através do autopreenchimento, ou seja, para que os 
mesmos lessem e preenchessem as questões de 
maneira individual, evitando assim, a interferência 
por parte do aplicador dos instrumentos. Solicitamos 
ainda, para que identificassem apenas o seu curso e a 
sua idade, variáveis importantes para o estudo. Os 
instrumentos utilizados nesta pesquisa, foram a 
Escala de Relação com Pessoa Idosa ROPE (Relating to 
Older People Evaluation), objetivando que, através de 
suas respostas, fosse possível evidenciar a existência 
ou não do preconceito, ainda que sutil e mascarado 
dentre os participantes. Os dados obtidos foram 
tabulados no software estatístico SPSS e, analisados 
através da Análise Crítico-Interpretativa de Dados. 
Destacamos que este estudo foi aprovado pelo CEP 
da UNICRUZ sob o parecer nº 3.095.921, em 19 de 
dezembro de 2018 e que respeitou todas as diretrizes 
acerca da ética em pesquisas com seres humanos. 

RESULTADOS 

Quando questionados acerca da frequência com que 
falam alto ou devagar com pessoas idosas por conta 
de suas idades, 42,7% dos participantes afirmaram 
frequentemente. Ainda, 59% referiram usar 
vocabulário simples ao conversar com pessoas 
idosas.  

Apesar de 82,7% dos acadêmicos afirmarem 
frequentemente gostar de conversar com pessoas 
idosas devido a idade que apresentavam, tais 
atitudes sugerem uma tentativa de mascarar o 
estereótipo de que o nível intelectual da conversa 
com um indivíduo se torna inversamente 
proporcional à idade que o mesmo apresenta, seja 
através da utilização de palavras mais simples ou até 
mesmo a entonação de voz mais aguda, sendo estas 



 

 

  

 
 

as principais características de uma tentativa de 
infantilização da pessoa idosa. 

Além disso, Cherry e Palmore (2008), atentam para 
valorização exagerada de atributos positivos aos 
idosos, como experiência e conhecimento, uma vez 
que podem desencadear sentimento de frustração 
por parte dos idosos, por estes não conseguirem 
atingir os objetivos e as projeções impostas pela 
sociedade. Em nossa pesquisa, 48,9% afirmaram 
frequentemente pedir conselho a um idoso por conta 
de sua idade e 40,4% responderam que raramente o 
fazem, totalizando, 89,3% dos participantes.  

Destacamos ainda os comportamentos ageistas 
positivos, os quais são mais difíceis de serem 
identificados e combatidos, uma vez que estão 
implícitos na sociedade, arraigados culturalmente na 
forma de cortesia e boas maneiras sociais, como 
demonstrado em nosso estudo, em que 77% dos 
participantes referiram que frequentemente 
seguram portas abertas para pessoas idosas por 
conta de suas idades; 53,9% frequentemente elogiam 
pessoas idosas por sua boa aparência, apesar de suas 
idades; e, quando se trata de oferecer-se para ajudar 
uma pessoa idosa a atravessar a rua, 53,4% o fazem 
com frequência. Além disso, apenas 18,4% 
responderam que nunca dizem “você não aparenta 
ter tudo isto” quando descobrem a idade de uma 
pessoa idosa. 

Na questão que tratava mais claramente do ageismo 
intencional, “evitar contato com pessoas idosas”, 
92% afirmaram nunca o fazer. Entretanto, os 8% 
restantes dividem-se em raramente (6,6%) e 
frequentemente (1,4%). Isto significa que, em nossa 
amostra, composta por 712 discentes, 47 destes 
embora que raramente, ainda evitam o contato com 

pessoas idosas, e, 10 acadêmicos frequentemente o 
fazem.  

Nisto, relacionamos tais resultados com o que foi 
proposto por Amaro (2012, p. 5), em que “[...] a 
probabilidade dos estereótipos negativos incitarem 
atitudes e discriminações negativas é maior que 
estereótipos positivos incitarem atitudes positivas, 
principalmente quando são aplicados a pessoas de 
idade mais avançada.” Isto nos leva a refletirmos 
acerca do impacto negativo que estes 10 discentes 
podem causar no meio ao qual estão inseridos, bem 
como quais as estratégias para que este evitamento 
para com os idosos possa ser superado, estimulando 
o convívio pacífico intergeracional, tanto em meio 
acadêmico, quanto social. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos concluir através de nosso estudo, que há 
sim o preconceito contra os idosos na universidade, 
mesmo que este se apresente, na maioria das vezes, 
de forma sutil e silenciosa, perceptível apenas em 
olhares maldosos ou piadas sem graça direcionadas 
ao público mais velho. 

Observamos ainda, que há definitivamente um 
imaginário ambivalente acerca do idoso, construído 
sobre os estereótipos adquiridos ao longo da vida, 
desde a infância, os quais são, na maioria das vezes, 
pseudopositivos, ou seja, a mesma visão de um idoso 
frágil, que merece cuidado e respeito, revela 
também, o estereótipo de que este é fraco, doente e 
incapaz. 

Para que ocorra a diminuição das atitudes negativas 
direcionadas ao idoso, do ageismo organizacional e, o 
mais importante, para que o idoso se sinta cada vez 
mais incluído na sociedade e no âmbito universitário, 



 

 

  

 
 

é necessário cada vez mais o desenvolvimento de 
ações e estratégias que visem a construção de uma 
cultura de paz e convivência intergeracional pacífica 
em nosso meio, por meio do desenvolvimento de 
atividades em conjunto com os cursos de graduação 
da UNICRUZ, buscando realizar palestras, oficinas, 
cine-debates e dentre diversas outras atividades que 
venham contribuir para que a intergeracionalidade se 

torne uma realidade no âmbito da UNICRUZ, para que 
o idoso venha a ocupar cada vez mais os espaços que 
lhe são garantidos por direitos e que, principalmente, 
a sociedade venha reconhecê-lo como parte cada vez 
mais fundamental e indispensável de sua 
composição, como justiça social. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento. Idoso. Ageismo. Preconceito. Intergeracionalidade. 
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INTRODUÇÃO 

As dores crônicas na coluna vertebral, principalmente 
na região lombar e cervical são comuns na população. 
Dores que podem agravar-se com o envelhecimento, 
neste contexto a ausência de problemas de coluna 
estão associados com mais frequência da 
autopercepção de saúde boa ou ótima (HARTMANN, 
2008), já que a dor lombar crônica tem importante 
impacto negativo na vida do idoso, visto que causa 
alterações físicas e psicológicas, como a incapacidade 
física, e a depressão e ansiedade (ANDERSSON, 1999).  

Para Carstensen et al. (2011) o comportamento 
emocional dos idosos mostram que passam a 
experimentar e demonstrar emoções com menos 
intensidade, evitam estimulação negativa e tem 
menor capacidade de decodificar expressões 
emocionais, assim calibram melhor intensidade de 
eventos, há maior integração de afetividade, 
mecanismos de defesa mais maduros, a mais uso de 
estratégias proativas e maior satisfação com a vida.  
Os idosos tendem a ter melhores avaliações de 
satisfação do que jovens, possivelmente pelos efeitos 

moderadores de capacidade de ajustar aspirações e 
metas ao que tem disponível, e tem a resistência a 
frustração aumentada. As emoções positivas e 
negativas são menos estáveis por estarem sob 
influencias de fatores contextuais e de natureza 
fisiológica (DIENER;SUH, 1997). 

Portanto, o presente estudo teve como objetivo 
avaliar em idosos institucionalizados, a relação entre 
a satisfação global com a vida e como as dores nas 
costas afetam, ou não, essa satisfação 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo descritivo transversal, 
alinhado a pesquisa Padrões de Envelhecimento e 
longevidade: aspectos biológicos, educacionais e 
psicossociais, desenvolvido no Programa de Pós-
Graduação em Envelhecimento Humano, vinculado 
ao Programa Nacional de Cooperação Acadêmica 
PROCAD/CAPES edital nº 71/2013 realizado com 124 
idosos residentes em Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI), tendo como critérios 



 

 

  

 
 

de inclusão idade igual ou superior a 60 anos e 
cognição preservada pelo teste de rastreio, o mini 
exame de estado mental (MEEM), de acordo com os 
escores proposto por Bertolucci et al (1994).    

Foi considerado como variável dependente a 
satisfação global de vida em idosos 
institucionalizados com dores nas costas. Como 
variáveis independentes considerou-se as variáveis 
sociodemográficas: sexo, idade, cor/raça), estado 
civil, escolaridade, tipo de ILPI e ocupação/função. 

Para as variáveis lombalgia e cervicalgia foram 
consideradas as variáveis de acordo com o índice de 
deficiência de Oswestry, onde todas as questões 
propostas foram realizadas e a classificação de 
lombalgia e cervicalgia seguiu os critérios 
estabelecidos pelos autores (FAIRBANK; PYNSENT, 
2000). 

Quanto as condições de saúde, as variáveis 
dependentes foram avaliadas através das escala de  
Avaliação subjetiva de saúde e satisfação global com 
a vida . 

Aqueles idosos que referiram muito pouco, pouco e 
mais ou menos, foram considerados como 
insatisfeitos, bem como quem referiu muitíssimo 
satisfeito e muito satisfeito foram considerados como 
satisfeitos com a vida. 

As variáveis categóricas (nominais e ordinais) foram 
apresentadas quanto a distribuição de frequência 
absoluta e relativa. As variáveis quantitativas foram 
descritas por medida de tendência central e 
variabilidade. Para análise de associação bivariada 
utilizou-se o teste Qui Quadrado de Pearson e nível 
de significância de 95%.   

RESULTADOS 

Participaram deste estudo 128 idosos. A média de 
idade foi de 78,1 anos (DP=8,99), a idade mínima foi 
60 anos e a máxima de 101 e a maioria tinha entre 80 
e 89 anos (54,0%) e grande parte residem em 
instituições filantrópicas (62,5%). A maioria eram 
mulheres (63,3%), viúvos (47.2%), escolaridade de 1 a 
8 anos (78,1%). Ainda, a maior parte se declarou 
branca (91,3%) e, como ocupação anterior a 
institucionalização, declararam-se agricultores 
(23,0%).  

Quanto as dores na coluna vertebral, a presença de 
lombalgia foi detectada por 58,9% (n=73) dos idosos 
e a cervicalgia em 40,3% (n=50). 

Em relação a satisfação com a vida, 50,8% (n=63) 
responderam que não estavam satisfeitos. Quanto a 
satisfação com a saúde 67% (n=83) estavam 
insatisfeitos, quanto a memória 61,3% (n=76) 
estavam insatisfeitos e com as amizades 67,7% (n=84) 
estavam insatisfeitos. Quanto as relações familiares 
74,4% (n=90) estavam satisfeitos e com o ambiente 
em que vivem 70,8% (n=87) estavam satisfeitos. 

Sobre as atividades básicas da vida diária (ABVD), 
eram dependentes em uma ou mais funções (n=84) 
66,1%. Em relação às ABVD  associadas com a 
satisfação com a vida, os que eram independentes  e 
estavam muito satisfeitos eram (n=24) 55,8%. Já os 
dependentes em uma função ou mais e pouco 
satisfeitos eram de (n=43) 56,8%. Não há associação 
entre ser independente ou dependente nas ABVD 
com a satisfação global com a vida (p=0,559). 

Quanto ao perfil medicamentoso, 79,8% (n=99) 
realizam polifarmácia (mais que cinco 
medicamentos). Dentre estes, quanto a classe de 
medicamentos para dor, 88,1% (n=104) não faziam 
uso. Sobre o uso de relaxantes musculares, 98,3% 



 

 

  

 
 

(n=116) não usavam. Em relação aos que tinham 
lombalgia e não realizavam uso de medicamento para 
dor eram de (n=60) 88,2%., (p= 0,566), Já  os que 
tinham lombalgia e não utilizava relaxante muscular 
era de (n=66) 97,1% (p=0,354).  

A associação entre ter cervicalgia e ter lombalgia, 
(n=39) 78,0% responderam que tinham as duas, 
(n=11) 22,0% disseram ter cervicalgia e não ter 
lombalgia,  (n=34) 45,9% tinham não tinham 
cervicalgia mas tinham lombalgia e (n=40) 54,1% não 
tinham cervicalgia nem lombalgia. O valor de P 
representou 0,000 ou seja, não há relação entre ter 
cervicalgia e lombalgia associadas.  

Com relação as doenças crônicas, as maiores 
prevalências foram hipertensão arterial sistêmica 
(59,4%; n=76), sarcopenia (58,0%; n=69), depressão 
(41,4%; n=53) e osteoporose (12,6%; n=16). Quanto 
as quedas, 58,8% (n=70) não tiveram, já para os que 
tiveram e possuíam lombalgia representou 44,1% 
(n=30). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio da realização desse estudo, foi possível 
concluir que a satisfação global com a vida em idosos 

é influenciada por muitos fatores, dessa forma assim 
sua definição e avaliação é complexa considerando 
que deve contemplar múltiplas dimensões. Quanto 
aos problemas de coluna apontados, a lombalgia é 
mais prevalente que os outros e tem fatores variados 
para sua causa além de a mesma comprometer a 
capacidade funcional. Com isso, ressalta-se que a 
lombalgia e cervicalgia não afetam de modo direto a 
satisfação global coma vida dos idosos, visto que a 
mesma é algo subjetivo, talvez pelo fato de alguns 
idosos serem mais resilientes.  

 Sugere-se que mais estudos, envolvendo 
outros cenários com idosos institucionalizados, 
incluindo outras variáveis as quais possam oferecer 
indícios capazes de subsidiar uma avaliação 
abrangente e holística da dor, pois ao se valorizar as 
queixas é possível que os profissionais implementem 
intervenções eficazes para solucionar ou minimizar o 
processo álgico e colaborar n aumento da satisfação 
global com a vida procurem abordar a avaliação ou 
autoavalição dos idosos quanto a fatores que 
interfiram na satisfação de vida, e como as dores nas 
costas afetam, ou não afetam, diretamente a 
satisfação dos idosos.

 

Palavras-chave: Dor nas costas. Satisfação pessoal. Institucionalização. Digitar a quarta palavra-chave se houver. 
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INTRODUÇÃO 

A idade mais elevada aumentou consideravelmente 
desde o início do século XIX, aumento que se deveu 
principalmente a efeitos periódicos relacionados à 
queda drástica na mortalidade entre os idosos, no 
entanto, o fato de centenários serem sobreviventes 
não significa que sejam saudáveis (JEUNE, 2002). Há 
um amplo consenso de que os padrões de 
comportamento pessoal ou estilo de vida, como 
abuso de substâncias, sedentarismo / obesidade e 
não adesão a tratamentos estão entre as causas 
modificáveis mais importantes de doenças crônicas, 
morte prematura e saúde da população (HIGGINS, 
2019). Nesse sentido, o uso do tabaco é um problema 
global e doenças relacionadas reduzem fortemente a 
expectativa de vida dos usuários. O uso de tabaco 
pode ser um fator de risco para mortalidade por 
suicídio e diversos tipos de câncer (BOHNERT et al., 
2014). Um estudo buscou examinar associações para 

o uso do tabaco, álcool e depressão nesta população 
de estudo e evidenciou que domínios religiosos 
protegem contra o uso do tabaco (BLAY et al., 2018). 

De acordo com dados da Vigilância de fatores de risco 
e proteção para doenças crônicas por inquérito 
telefônico (VIGITEL) do ano de 2018, 
aproximadamente 6,1% da população com mais de 
65 anos são fumantes, independentemente da 
frequência e intensidade do hábito de fumar, 
considerando que a frequência do hábito de fumar 
diminuiu com o aumento da escolaridade e foi 
particularmente alta entre homens com até oito anos 
de estudo (BRASIL, 2019). 

O objetivo deste estudo foi associar o uso de tabaco 
de nonagenários e centenários com variáveis de 
sociodemográficas, de saúde e comportamentais. 

MATERIAIS E MÉTODOS 



 

 

  

 
 

Estudo quantitativo, descritivo e transversal, no qual 
foram estudados idosos nonagenários e centenários 
(90 anos e mais), de ambos os sexos, cadastrados em 
quatro Estratégias de Saúde da Família (ESF) do 
município de Santa Rosa/RS. Após a realização da 
busca no cadastro eletrônico dos usuários em cada 
ESF por meio do Sistema de Gestão Pública 
denominado IPM®, registro informatizado de saúde 
do município identificaram-se 112 nonagenários. Nos 
meses de agosto e setembro de 2018, foram 
realizadas visitas domiciliares nos endereços 
fornecidos e durante esse processo, foram 
identificados endereços incorretos e ocorrência de 
óbitos de idosos que ainda constavam como ativos no 
sistema, totalizando 41 indivíduos que foram 
encontrados e aceitaram participar da pesquisa. Os 
instrumentos utilizados para a coleta de dados 
constituíram-se em um questionário construído pelos 
pesquisadores com questões fechadas sobre as 
características sociodemográficas/econômicas (sexo, 
renda mensal, escolaridade, estado civil e com quem 
vive) e de saúde (patologias referidas, medicamentos, 
utilização de serviços de saúde, serviços que utiliza e 
visita domiciliar). Além disso, foi aplicado o Índice de 
Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD) para avaliar 
a capacidade funcional e a autopercepção de saúde 
foi avaliada por meio da seguinte pergunta “Como 
o(a) senhor(a) considera a sua saúde?” com cinco 
opções de resposta (muito boa, boa, regular, ruim e 
muito ruim). Os dados foram analisados pelo teste 
Exato de Fisher (p≤0,05). A pesquisa foi aprovada pelo 
Núcleo de Ensino e Pesquisa da Fundação Municipal 
de Saúde de Santa Rosa (FUMSSAR) e pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI), 
sob o parecer nº 2.758.805.  

RESULTADOS 

Verificou-se que a amostra deste estudo, ou seja, os 
41 nonagenários cadastrados nas ESF tinham média 
de idade de 96,5±3,4 anos e em grande maioria não 
fazia uso de tabaco (n=30; 73,2%). Evidenciou-se que 
os idosos que não faziam uso de tabaco eram do sexo 
feminino (76,7%; p=0,022), procuravam menos os 
serviços de saúde (85,7%; p=0,019) e tinham 
autopercepção de saúde muito boa/boa (60%; 
p=0,019). Apresentar os principais resultados de 
forma resumida e concreta, por meio de informações 
quantitativas e/ou qualitativas que atendam ao 
objetivo do estudo. Deve-se priorizar clareza e evitar 
subjetividade. Máximo 500 palavras. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que apesar de um pequena parcela de 
idosos nonagenários e centenários fazerem uso e 
tabaco é um percentual preocupante por se tratar de 
uma população de idade avançada e das 
consequencias que este hábito acarreta na saúde das 
pessoas.  

Os esforços de gestores, profissionais da saúde e 
população em geral são necessários para 
enfrentamento dessa epidemia.  Portanto, a 
promoção efetiva da mudança de comportamento 
relacionada à saúde precisa ser um componente-
chave da pesquisa e da política de saúde. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento. Tabagismo. Idoso de 80 Anos ou mais.  
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INTRODUÇÃO 

O Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) se 
refere ao desenvolvimento de sintomas  relacionados 
a reações dissociativas de revivência do trauma, 
evitação de estímulos associados ao trauma, reações 
comportamentais com alterações no humor, 
cognições distorcidas, hiperexcitação, lembranças 
intrusivas recorrentes e involuntárias (flashbacks), 
sonhos angustiantes, sofrimento psicológico e 
reações fisiológicas intensas. Tais sintomas surgem 
após a exposição a um ou mais eventos traumáticos 
produzindo perturbações fundamentais relacionadas 
a si mesmo, aos relacionamentos interpessoais e 
sobre a significância do mundo(1). Vulnerabilidades 
sociodemográficas e individuais, história traumática 
prévia, gravidade do trauma, além de determinados 
traços de personalidade,  são fatores de risco.  

Há alta prevalência do TEPT na população, nos 
Estados Unidos, o risco ao longo da vida projetado 

para TEPT aos 75 anos de idade, é de 8,7%.  Na 
América Latina encontra-se entre 0,5 a 1,0%. Apesar 
da prevalência em adultos mais velhos parecer ser 
menor, se comparados a população em geral, as 
apresentações subclínicas demonstram-se mais 
comuns trazendo prejuízo substancial em diferentes 
áreas da vida do indivíduo(2). De tal maneira, busca-
se investigar a gravidade da doença, aspectos da 
dinâmica relacional, conflito psíquico, estrutura da 
personalidade e diagnóticos de transtorno mental e 
psicossomáticos, associados com TEPT, em mulheres 
idosas. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Delineamento: pesquisa quantitativa e transversal. 

Amostra: Cinco mulheres com diagnóstico de TEPT, 
com mais de 60 anos, oriundos de um serviço de 
saúde pública de uma cidade de grande porte do Rio 
Grande do Sul, Brasil, avaliados no ano de 2020. A 
seleção foi realizada por conveniência. O diagnóstico 



 

 

  

 
 

deu-se previamente mediante entrevista psiquiátrica 
clínica presente no DSM-5. 

Instrumento: Diagnóstico Psicodinâmico 
Operacionalizado (OPD-2), composto por cinco eixos 
que avaliam o desenvolvimento da doença e pré-
requisitos para tratamento, relações interpessoais, 
conflito, estrutura e transtornos mentais e 
psicossomáticos(3). 

Análise de dados: A análise dos dados foi realizada 
por duas juízas independentes, com treinamento 
específico, que codificaram as entrevistas na planilha 
do OPD, segundo manual do instrumento. O 
coeficiente Kappa de cada eixo foi substancial. 

 

RESULTADOS 

Participaram cinco mulheres entre 60 e 70 anos com 
diagnóstico de TEPT. Todas brancas, católicas, com 
escolaridade entre ensino fundamental incompleto e 
ensino médio completo e renda média de 1,8 sálarios 
mínimos. Todas moravam com outras pessoas, sendo 
marido e filhos. O evento índice apontado como 
desencadeador do TEPT foi perda de pessoa 
importante, agressão verbal (violência emocional), 
assalto (violência urbana) ou abuso sexual (violência 
sexual). Tais experiências remetem a traumas em 
seus desenvolvimentos. Os sintomas mais apontados 
foram revivência de lembranças, dificuldades em 
lembrar de partes do evento traumático, medo, 
insônia, dificuldades em viver emoções positivas, 
desânimo e problemas em se relacionar. Elas 
conviviam com os sintomas, em média, a mais de 5 
anos. Todas as mulheres relatam ideação suicída e 
quatro já praticaram tentativas de suicídio. Todas já 

faziam uso de psicofármacos visando minimizar 
sintomas. Quatro mulheres realizavam psicoterapia. 

No Eixo I, vivência da doença e pré-requisitos para 
tratamento, as mulheres demonstraram um 
sofrimento subjetivo moderado, com Funcionamento 
Geral da Personalidade apontando como moderado. 
As queixas físicas e o baixo apoio social provocavam 
sofrimento intenso. Fatores psicológicos e falta de 
apoio são compreendidos como motivadores dos 
sintomas. Esperavam auxílio medicamentoso para 
diminuição do sofrimento. Apresentavam poucos 
recursos pessoais e ganhos secundários com os 
sintomas. 

No Eixo II, as mulheres percebem a si mesmas como 
permitindo muito espaço, deixando os outros atuar 
autonomamente e culpando-se e em relação a sua 
forma de agir. Os outros são percebidos como 
independentes, onde impõem-se de forma grosseira, 
atacam e prejudicam ou negligenciam e abandonam. 
Os outros percebem as mulheres como permitindo 
muito espaço, isolado-se e retirando-se das relações 
e perdendo-se quando afetos são demonstrados. 
Assim, os outros percebem a si mesmos, na relação 
com as mulheres como orientando pouco, desafiando 
ou isolando-se.  

No Eixo III, o conflito principal identificado foi a 
necessidade de ser cuidado versus autossuficiencia 
onde buscam obter atenção e cuidado, com afetos 
principais referentes ao medo do outro ou da  perda 
do objeto amado. 

No Eixo IV as participantes apresentaram nível 
moderado de integração estrutural, com dificuldades 
de mentalização. E, no Eixo V preencheram os 
critérios diagnósticos do TEPT. Como comorbidades 
foi diagnosticado depressão em uma participante. 



 

 

  

 
 

Medo, isolamento, dependência, solidão e 
somatizações marcam as mulheres com TEPT. 
Aponta-se violência transgeracional e perda de 
familiares como fatores de risco, causando 
instabilidade do self, dificuldades na regulação 
emocional e na reflexão. 

A escuta empática, o acolhimento e auxílio à reflexão 
podem ajudar na compreensão de suas dificuldades, 
na promoção de maior saúde física, da autonomia e 
resgate de relacionamentos mais positivos. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mulheres idosas com TEPT apresentam variados 
sintomas que afetam diferentes áreas de suas vidas. 
Necessita-se de identificação precoce dos traumas e 
novas formas de oferecer apoio, permitindo um 
espaço de fala e escuta. Uma valiação específica e 
abrangente como desenvolvida com o OPD-2, poderá 
identificar recursos psicológicos, sociais e obstáculos 
enfrentados pelos pacientes, auxiliando no 
tratamento. 
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INTRODUÇÃO 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) pode ser 
compreendido como déficit neurológico focal súbito, 
ocasionado por uma lesão vascular (MARTINS et. al, 
2014). Conforme Ryerson et. al (2008) o AVC é 
considerado uma das principais causas de 
incapacidades em adultos. Podem-se listar prejuízos 
com relação às funções sensitivas, motoras, de 
equilíbrio e de marcha, além do déficit cognitivo e de 
linguagem (RYERSON ET. AL, 2008).  Esses prejuízos 
por sua vez, implicam em limitação na realização das 
atividades da vida diária, restrições na participação 
social e piora da qualidade de vida (CARR E 
SHEPHERD, 2008).  
Nessa perspectiva, tem-se na atividade física (AF) um 
potencializador de qualidade de vida. Indivíduos com 
seqüelas pós-AVC com maior nível de AF apresentam 
maior confiança no equilíbrio e maior participação 
(BRAUN, HERBER, MICHAELSEN, 2012), destacando 
benefícios sobre a mobilidade e o equilíbrio (RAMAS 
et. al, 2007).  Outro item a ser destacado é o interesse 
da população que apresenta uma faixa etária mais 
elevada em manter-se saudável e ativa. Isso faz com 
que as discussões sobre a qualidade de vida durante 
o processo de envelhecimento sejam ampliadas e 
emerjam propostas de incentivo à prática de AF na 
perspectiva de promover saúde e bem-estar nessa 
fase da vida (BRASIL, 2010). 

Com relação à IC, Barros (2005) acredita que esta não 
é puramente neurológica nem mental, sendo que as 
emoções têm um papel muito importante no 
desenvolvimento da IC. Conforme Alves e Duarte 
(2010) para a compreensão dos efeitos causados pela 
deficiência física em cada pessoa é fundamental que 
sejam analisados as mudanças provocadas nos vários 
níveis e funções da experiência corporal. Diante disso, 
objetivou-se identificar a presença de distorções na IC 
de pessoas adultas que sofreram AVC praticantes de 
AF e em processo de envelhecimento. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Caracteriza-se como um estudo de caso, descritivo 
exploratório (GIL, 2008), sendo que para avaliação da 
IC foi utilizado o Body Shape Questionnaire (BSQ) (Di 
Pietro, 2001). O instrumento foi validado para a 
língua portuguesa em estudo de Cordás e Neves 
(1999) e Di Pietro (2001). A versão original do BSQ 
possui 34 itens designados para mensurar a 
satisfação e as preocupações com a forma do corpo, 
organizados numa escala tipo Likert de seis pontos, 
que varia de nunca a sempre. O somatório dos 
resultados indica a presença ou não de distorções. 
Considera-se que, a somatória das respostas menor 
ou igual a 110 pontos, indica haver nenhuma 
preocupação; se for maior que 110 ou menor ou igual 
138 pontos, preocupação leve; se for maior que 138 



 

 

  

 
 

ou menor ou igual 167 pontos, preocupação 
moderada e se a somatória das respostas for maior 
que 168 pontos, indica haver grave preocupação. 
Participaram do estudo duas mulheres, com idade de 
51 e 56 anos, sendo acometida por AVC a onze (11) 
anos e sete (07) anos respectivamente. As 
participantes fazem parte de um projeto de extensão 
de uma Instituição de Ensino Superior do Rio Grande 
do Sul (RS) e as atividades são realizadas uma vez na 
semana, com duração de uma (01) hora, com o 
acompanhamento por profissionais da área da 
Educação Física. As participantes praticam AF a três 
(03) e dois (02) respectivamente, sendo que os 
prejuízos que as mesmas apresentam estão 
relacionados à força, equilíbrio e limitações de 
movimento principalmente no lado direito do corpo. 
A aplicação do questionário foi de forma individual e 
após a concordância na participação e assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
A análise dos dados foi de maneira descritiva 
(THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2012). 
 

RESULTADOS 

De acordo com o escore final da escala, tendo 
somatória das respostas menor ou igual a 110 pontos, 
sinaliza ausência de preocupação e/ou distorção com 
a IC. As participantes pontuaram respectivamente 
104 e 108 pontos respectivamente, demonstrando 
nenhuma preocupação, sendo assim constatado um 
padrão de normalidade da IC. 
Após sofrer um AVC, o indivíduo poderá ser 
confrontado com vários problemas associados a esta 
lesão neurológica (STOLLER ET. AL, 2012) Segundo 
Duarte (2010) as alterações na imagem corporal 
decorrentes de um AVC são produto das mudanças 
ocorridas nas experiências corporais do sujeito, não 
havendo uma imagem corporal característica da 
pessoa com deficiência física, ou neste caso, com 
AVC. Desta forma, o modo como o indivíduo com 
deficiência física incorpora a sua nova condição é um 
processo único, dependente dos valores e conceitos 
de cada um. 

Levando em conta o tempo de prática de AF das 
participantes e considerando os prejuízos funcionais 
e psicossociais das pessoas acometidas por AVC, 
infere-se que a prática de atividades físicas se 
configura como uma estratégia eficaz na intervenção, 
podendo repercutir na melhora da qualidade de vida 
desta população. Em estudo realizado por Costa e 
Duarte (2008), concluem afirmando que a atividade 
física regular, além de proporcionar benefícios 
fisiológicos para pessoas acometidas por AVC, 
influencia também positivamente no aspecto 
emocional, proporcionando-lhes maior 
autoconfiança, autonomia e independência. 
Também, percebe-se que o tempo em que convivem 
com as seqüelas de AVC é relativamente grande, 
gerando uma possível acomodação e adaptação a 
nova situação. Segundo Castro (2005) essa nova 
adaptação é denominada de comportamentos 
adaptativos, quando o ser humano se adapta a uma 
nova condição para realizar as tarefas no seu 
contexto. Dessa forma, essa nova adaptação 
considerando as características físicas e emocionais 
pode ter levado a influenciar positivamente na IC das 
participantes. 
Outro item a ser discutido é a faixa etária que as 
participantes se encontram, estando próxima a fase 
idosa. Sabe-se que o processo de envelhecimento 
“exige uma adaptação às novas condições de vida, um 
reposicionamento social e aprendizagem para usar o 
tempo livre, além de modificação na maneira de se 
situar e agir (GUIMARÃES et al., 2012, p. 662)”. 

Os mesmos autores vêem a atividade física como um 
importante recurso para minimizar as perdas 
provocadas pelo processo de envelhecimento, 
podendo aumentar ou manter a aptidão física, 
potencializando o bem-estar funcional e melhorando 
sua qualidade de vida. Mencionam também que os 
benefícios da AF no processo de envelhecimento 
estão relacionados tantos a efeitos psicológicos, 
sendo alguns deles: melhora do auto conceito, da 
autoestima, da imagem corporal, diminuição da 
ansiedade e tensão muscular, quanto a benefícios 
relacionados à socialização, sendo que a partir disso 



 

 

  

 
 

infere-se que a prática de AF contribui para 
indicadores de padrões normal de IC. 

 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observa-se que apesar das alterações físicas e 
emocionais provocadas pela lesão não houve 
alterações e/ou distorção quanto a IC das 
participantes deste estudo em específico. Isso sinaliza 
uma aceitação quanto as suas condições e uma 
adaptabilidade no seu cotidiano e no 
desenvolvimento de suas atividades diárias. 

Também, pode-se concluir que a prática de atividades 
físicas influenciou de forma positiva na IC das 
participantes, atuando na manutenção da autonomia 
e independência da mesma, sendo assim ferramenta 
fundamental para a promoção e manutenção da 
saúde, bem-estar e qualidade de vida das pessoas. 
Aliado a prática de AF, também se conclui que o 
tempo de convivência com a deficiência e a idade das 
participantes influenciaram para que o padrão da IC 
estivesse dentro da normalidade, sem haver 
distorções.
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INTRODUÇÃO 

A população brasileira enfrenta um acelerado 
processo de transição demográfica, visto o avanço da 
medicina e a redução da mortalidade no país. 
Paralelamente ao aumento da expectativa de vida e à 
expansão da população idosa, cresce a prevalência de 
doenças crônicas e transtornos psiquiátricos 
associados a essa faixa etária. Depressão e demência 
são os diagnósticos psiquiátricos mais comuns no 
idoso, sendo causas importantes de incapacidade e 
perda da autonomia. Depressão é um transtorno 
afetivo do humor marcado por sintomas persistentes 
de tristeza, desesperança, inutilidade, entre outros, e 
que pode estar associada a declínio cognitivo. 
Demência é caracterizada pelo déficit cognitivo 
progressivo, que interfere na capacidade funcional e 
na independência pessoal. Os sintomas psiquiátricos 
em idosos costumam ser inespecíficos,e incluem 
irritabilidade, fadiga, insônia, dificuldade de 
concentração e esquecimento. Essas manifestações 
podem ser negligenciados pelo próprio idoso, pela 
família e também pelos profissionais, em especial por 

serem erroneamente encaradas como parte do 
processo fisiológico de envelhecimento. Dessa forma, 
é necessário um cuidado dos profissionais da saúde 
para com o idoso, a fim de identificar sinais de alerta, 
e promover o diagnóstico e assistência adequados. 
Este estudo tem como objetivo identificar o que a 
literatura aborda sobre saúde mental no idoso, com 
enfoque na epidemiologia dos transtornos mentais, 
no diagnóstico e na abordagem multidisciplinar 
necessária. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho consiste em uma revisão narrativa da 
literatura. Foram selecionados estudos descritivos da 
literatura nacional que discorrem sobre saúde mental 
na população idosa, a partir das bases de dados 
Medline, Scielo e Lilacs. Os artigos foram analisados 
nos quesito epidemiologia, diagnóstico e abordagens 
propostas para prevenção e promoção de saúde 
mental na terceira idade. 

RESULTADOS 



 

 

  

 
 

Estudo realizado em um serviço público de saúde 
mental em Belo Horizonte entrevistou 13 pacientes 
com idade superior a 60 anos a fim de identificar suas 
percepções sobre transtornos mentais. A maioria dos 
entrevistados negou a presença de transtornos 
mentais, mas identificou em si mesmo algum 
sofrimento psíquico inespecífico: fraqueza, insônia, 
agressividade. Segundo o autor, essa negação 
possivelmente decorre de uma tentativa de proteger-
se do estigma socialmente construído acerca das 
doenças psiquiátricas. (1) A prevalência total de 
transtornos mentais em idosos foi de 29,7% em um 
estudo de base populacional realizado em Campinas, 
sendo depressão e demência os mais comuns. Alguns 
fatores de risco foram identificados para a existência 
de doença psiquiátrica: sexo feminino, idade maior 
ou igual a 70 anos, escolaridade inferior a 4 anos e 
ausência de atividade laboral. A prevalência de 
transtornos mentais cresceu proporcionalmente ao 
número de comorbidades existentes, possivelmente 
porque a limitação funcional está associada a maior 
vulnerabilidade, isolamento social e perda da 
autonomia. Além disso, verificou-se que a prática de 
atividade física controla ou até evita sintomas 
psiquiátricos. (2) Fatores associados a sintomas 
depressivos em idosos foram avaliados em estudo de 
base populacional em Minas Gerais. Os sintomas 
depressivos foram significativamente associados 
com: não estar se alimentando adequadamente, 
fazer uso de mais de três medicamentos, ter perdido 
parente ou companheiro nos últimos meses, 
apresentar dificuldade para dormir, apresentar 
dependência parcial para atividades básicas e 
instrumentais da vida diária. (3) Uma revisão da 
literatura avaliou a relação entre demência e 
depressão em idosos, duas condições frequentes cuja 

diferenciação pode ser difícil. A conclusão foi que 
idosos com depressão recorrente ou de início tardio 
tinham alterações cognitivas importantes, muitas 
delas semelhantes a quadros demenciais. O estudo 
propõe que análise detalhada com avaliação 
neuropsicológica auxilia no diagnóstico diferencial. 
(4) A intervenção por meio de exercícios físicos pode 
ser utilizada na prevenção e no tratamento da 
depressão, como mostrou um estudo de revisão 
sistemática. A atividade física contribui para a 
melhora do desempenho das funções diárias, 
redução da indisposição, dos níveis de estresse, 
solidão, além de contribuir com a eficácia dos 
fármacos por meio do estímulo e regulação do 
metabolismo. (5) 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente ao exposto, é importante que os serviços de 
assistência ao idoso, além de profissionais e 
familiares, saibam identificar fatores de risco para 
desenvolvimento de transtorno psiquiátrico nessa 
população. Dentre eles, destacam-se sexo feminino, 
presença de comorbidades limitantes, pouca 
interação social, ausência de atividade laboral, 
presença de comorbidades. Além disso, os estudos  
analisados evidenciaram a importância da atividade 
física na prevenção e atenuação de sintomas 
psiquiátricos, sendo essa uma prática que deve ser 
incentivada quando possível, respeitando as 
limitações pessoais de cada paciente. Testes de 
avaliação cognitiva e neuropsicológica podem ser 
úteis na atenção ao idoso, como rastreio e 
acompanhamento frente a uma suspeita de déficit 
cognitivo, além de auxiliarem no diagnóstico 
diferencial com depressão, visto que esta pode 
simular quadros demenciais.
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INTRODUÇÃO 

O climatério se designa como uma série de alterações 
fisiológicas e psicológicas no organismo feminino, 
atentando à menopausa. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), O climatério é entendido 
como a transição entre o período reprodutivo e não 
reprodutivo, marcando o início do envelhecimento da 
mulher. Caracterizado pelo declínio das funções 
ovarianas e, consequentemente, diminuição do 
hormônio estrogênio . Ocorre em todas as mulheres, 
com início geralmente entre 35-40 anos, e pode se 
estender até 65 anos (BRASIL, 2008). Este estudo 
objetivou identificar na literatura a importância do 
enfermeiro no período de climatério e menopausa, 
assumindo o papel de educador e orientador. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida a partir de levantamento 
bibliográfico de caráter descritivo nas bases de dados 
científicas indexadas no Portal Regional da Biblioteca 
Virtual em Saúde, LILLCAS, Medline e BDENF - 
enfermagem.. Foram utilizados os seguintes 
descritores em ciências da saúde (DeCS) e o operador 
booleano AND, resultando em “Climatério AND 
Enfermagem AND Menopausa”. Os estudos 
selecionados tiveram como critérios de inclusão: 
artigos que abordassem a temática,em língua 
portuguesa, disponíveis na íntegra, online e gratuitos, 
no período de 2015 a 2020, os estudos fora desse 
período e que não abordaram a temática foram 
excluídos. No final da busca, após análise dos estudos 
restaram 6 artigos como resultados da pesquisa. 

RESULTADOS 



 

 

  

 
 

O que se pode averiguar é que na maioria dos estudos 
trazem em seus resultados a sintomatologia 
característica nesse período, para Curta e 
weissheimer, 2020, as mulheres em climatério não 
sabem, não tem informações suficientes para 
conseguir identificar as alterações hormonais, 
fisiológicas e emocionais envolvidas nos processos de 
diminuição da produção hormonal e término do ciclo 
menstrual. Entre os sintomas mais comum se 
encontram à ansiedade seguido das queixas cardíacas 
e irritabilidade, problemas musculares e nas 
articulações, suores, calores, esgotamento físico e 
mental, insônia, problemas sexuais e ressecamento 
vaginal (SILVA e MAMEDE, 2020). O que se pode 
averiguar é que na maioria dos estudos trazem em 
seus resultados a sintomatologia característica nesse 
período, para Curta e weissheimer, 2020, as mulheres 
em climatério não sabem, não tem informações 
suficientes para conseguir identificar as alterações 
hormonais, fisiológicas e emocionais envolvidas nos 
processos de diminuição da produção hormonal e 
término do ciclo menstrual. Entre os sintomas mais 
comum se encontram à ansiedade seguido das 
queixas cardíacas e irritabilidade, problemas 
musculares e nas articulações, suores, calores, 
esgotamento físico e mental, insônia, problemas 
sexuais e ressecamento vaginal (SILVA e MAMEDE, 
2020). No estudo de Albuquerque, 2018, realizado 

com enfermeiras as profissionais apresentaram um 
pior nível de qualidade de vida durante a menopausa 
entre 43 a 47 anos, aquelas que tem uma carga 
horária semanal acima de 40 horas de trabalho, 
sedentárias, e não brancas. Corroborando com 
Pereira, 2016, em seu estudo com profissionais de 
nível superior de uma ESF, onde a maioria dos 
profissionais definiu o tema corretamente, revelaram 
que possuem déficits de qualificação, e atividades 
educativas referentes ao assunto, sendo assim pode 
ter relação entre a falta de conhecimento com uma 
baixa qualidade de vida das profissionais durante o 
período da menopausa. No estudo de Bezerra, 2016, 
realizados em mulheres com diagnóstico de 
osteoporose secundária na menopausa, os 
diagnósticos encontrados foram disposição para 
autocontrole de saúde melhorado e sedentarismo. 

CONCLUSÃO 

Através da análise dos estudos pode-se evidenciar 
que a enfermagem através da atenção primária em 
saúde tem papel fundamental, para que através de 
uma educação continuada possa orientar, informar, e 
prestar primeiras ações para ajudar identificar as 
alterações causadas pela menopausa, fortalecendo a 
rede de cuidados e podendo minimizar essa 
sintomatologia.
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INTRODUÇÃO 

As Universidades Comunitárias possuem, como 
marca, o compromisso com o desenvolvimento de 
suas regiões de abrangência (VANUCCHI, 2013), o que 
remete à compreensão de que o perfil dos egressos 
dessas universidades deve estar alinhado às 
demandas que emergem em âmbito local e regional. 
No que tange a tais demandas, é possível identificar a 
tendência do envelhecimento populacional, com 
todo o espectro de necessidades sociais, familiares, 
culturais e econômicas daí decorrentes (IBGE, 2018). 
Observa-se, nesse sentido, um redesenho das 
políticas públicas, as quais cada vez mais passam a 
considerar o fenômeno do envelhecimento, em 
consonância com o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003).  

Diante disso, a pesquisa objetiva investigar a 
efetividade das universidades comunitárias, junto às 
suas regiões de abrangência, no que tange à 
formação de profissionais com as competências para, 
de um lado, reconhecer as demandas postas às 
políticas sociais públicas no que tange ao fenômeno 
do envelhecimento em âmbito regional e local e, de 
outro, para a gestão e execução dessas políticas.  

Trabalha-se com o conceito de “public good 
professionalism”, de Walker e McLean (2013). As 

autoras, apoiadas no capability approach de 
Nussbaum e Sen (1993), analisam como a formação 
universitária pode fornecer aos estudantes 
capabilities para que, profissionalmente, sejam 
capazes de trabalhar para o bem público. Nesse 
sentido, criaram o Public Good Professional 
Capabilities Index, o qual elenca as capabilities 
profissionais que devem iluminar a investigação 
sobre a formação empreendida pelas universidades. 
O índice propõe, também, olhar para as instituições 
em seus arranjos e condições educacionais, o que 
remete a um currículo transformador e uma cultura 
de engajamento social. 

Assim, a pesquisa investiga em que medida a 
formação nas universidades comunitárias fornece aos 
seus egressos as capabilities necessárias para a 
atuação nas políticas públicas de atenção ao 
envelhecimento, face às demandas regionais. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa é desenvolvida em cinco fases, três de 
caráter documental e duas de campo: i) estudo 
documental sobre os projetos pedagógicos 
institucionais (PPIs) das universidades comunitárias; 
ii) estudo documental sobre  projetos pedagógicos de 
cursos de graduação (PPCs) dessas universidades; iii) 



 

 

  

 
 

estudo documental sobre as normativas das políticas 
sociais públicas transversalizadas pela temática do 
envelhecimento, para identificar o perfil profissional 
requerido para as mesmas; iv) coleta de dados em 
campo por meio de entrevistas junto a egressos de 
universidades comunitárias que atuam 
profissionalmente com políticas públicas voltadas ao 
envelhecimento, em municípios das regiões de 
abrangência dessas universidades; v) entrevistas com 
usuários das políticas públicas conduzidas pelos 
profissionais egressos de universidades comunitárias. 

A amostragem das universidades participantes da 
pesquisa é composta por quatro universidades 
comunitárias regionais do estado do Rio Grande do 
Sul, dentre um total de nove, selecionadas a partir 
dos critérios porte da instituição e tempo de 
existência da IES como universidade. Quanto ao 
primeiro critério, foram consideradas de menor porte 
as universidades com até doze mil alunos na 
graduação e menos de dez Programas de Pós-
Graduação stricto sensu, já as universidades que 
possuíam de doze a trinta mil alunos na graduação e 
mais de dez Programas de Pós-Graduação stricto 
sensu foram classificadas como de maior porte. No 
que diz respeito ao segundo critério, tomou-se como 
referência o ano de reconhecimento como 
universidade, anterior ou posterior a 1990. Diante 
disso, a amostragem é constituída por duas 
universidades de menor porte e duas de maior porte, 
sendo que duas delas foram reconhecidas como 
universidade antes de 1990 e as outras duas após 
1990. A etapa de análise dos dados tem por base a 
técnica da análise de práticas discursivas, proposta 
por Spink e Medrado (2000), que definem práticas 
discursivas como “linguagem em ação”. 

RESULTADOS 

A pesquisa encontra-se em desenvolvimento e, até o 
momento, foi realizada a primeira fase, que consiste 
no estudo documental sobre os projetos pedagógicos 
institucionais (PPIs) propostos pelas universidades 
comunitárias da amostragem. É possível, assim, 
apresentar resultados parciais, referentes à primeira 
etapa. Nesse sentido, observou-se, por meio do 
exame dos PPIs das instituições pesquisadas, que 
esses documentos expressam o conjunto de valores 
que fundamentam os currículos, propondo a unidade 
que pretende iluminar uma identidade institucional 
comum no que diz respeito ao perfilamento dos 
egressos.  

Sobre tal perfil, observa-se que todas as 
universidades pesquisadas manifestam, como 
intenção, uma proposta de ensino de caráter 
humanista, orientada para o bem público e 
comprometida com a sociedade e a comunidade 
regional.  

O estudo dos PPIs das universidades da amostra 
permite afirmar que todos eles se alinham com a ideia 
de public good professionalism (Walker e McLean, 
2013) na medida em que manifestam a intenção de 
promover processos formativos pautados por valores 
e ideias chave, a exemplo dos que seguem: 
“intervenção social”, “atuação ética”, “respeito ao 
outro”, “capacidade de discernimento”, “criatividade 
com a sociedade e com suas necessidades”, 
“transformação”, “melhoria direta das condições de 
vida da sociedade”, “promoção da dignidade 
humana”, “erradicação da discriminação, da 
dominação e do desrespeito à vida humana”, 
“emancipação”, “formação crítica e reflexiva”, 
“contribuição para a construção de uma sociedade 
justa”, “sólido conhecimento técnico”. Esses valores 
e ideias chave se aproximam daqueles apontados por 



 

 

  

 
 

Walker e McLean (2013) em seu Public Good 
Professional Capabilities Index. Segundo as autoras, 
as oito capabilities profissionais que se constituem 
em objetivos educacionais na profissionalização para 
o bem público são: visão de mundo, relacionamento/ 
solidariedade, resiliência, esforço social e coletivo, 
inteligência emocional, integridade, segurança e 
confiança e conhecimento e habilidades. Do mesmo 
modo, o engajamento das instituições na direção do 
bem público também é exposto quando, em seus 
documentos, tendem a apresentar uma autoimagem 
de universidades socialmente responsáveis, 
demarcando, de forma mais ou menos explícita, uma 
relação orgânica entre sua natureza comunitária e o 
compromisso regional na direção da 
responsabilidade social. Coadunando com essa 
perspectiva, Walker e McLean (2013) apontam que o 
bem público está relacionado com “o 
comprometimento com o bem estar humano para 
todos os membros da sociedade” (2013, p. 20-21).  

Considerando que a busca por uma formação voltada 
para o bem público - pensada nos termos do índice 
proposto pelas autoras - é ponto de partida para a 
construção de currículos e processos formativos 

socialmente engajados em cada área do 
conhecimento, é possível inferir que as universidades 
comunitárias demonstram essa intencionalidade na 
proposta de formação de seus egressos.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa encontra-se, ainda, em fase 
desenvolvimento, tendo sido realizada a primeira 
etapa, que consiste no estudo documental dos 
projetos pedagógicos institucionais (PPIs) das 
universidades que compõem a amostra. O estudo, 
ainda parcial, demonstra que as instituições 
comunitárias expressam formalmente, em suas 
intencionalidades, uma concepção de formação para 
o bem público, perspectivando um perfil de egresso 
socialmente consciente das demandas regionais e 
engajado para a solução das mesmas. Todavia, 
análises conclusivas ainda carecem da realização das 
demais fases metodológicas da pesquisa, 
especialmente as etapas de campo, uma vez que as 
narrativas oficialmente construídas pelas instituições 
precisam sempre ser cotejadas com aquilo que se 
desenvolve na dinâmica, sempre mais complexa, da 
realidade empírica. 
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INTRODUÇÃO 

A transição epidemiológica é baseada em mudanças 
ocorridas com o passar dos anos, acerca da 
magnitude e distribuição das condições de saúde, 
resultado também das transformações econômicas e 
sociais importantes. Com o passar dos anos, a 
substituição de doenças transmissíveis para doenças 
não transmissíveis como as neoplasias, diabetes, 
hipertensão e outras, alterou o cenário de saúde com 
o tempo. Assim, é inegável que a ocorrência de uma 
doença epidêmica como a Sars-CoV-2 trará um 
impacto significativo, enquanto fator de risco e 
determinante de saúde na população. O surgimento 
do novo coronavírus, por exemplo, caracteriza uma 
pandemia, ou seja, trata-se de uma ocorrência 
epidêmica com larga distribuição espacial, atingindo 
as nações em todo o globo. Importante destacar que 
o primeiro caso de Sars-CoV-2 foi identificado na 
cidade de Wuhan, na China, em 31 de dezembro de 

2019, sendo declarado como pandemia no dia 11 de 
março de 2020, pela Organização Mundial da Saúde 
(2020). Com o avanço da doença, foi detectado que 
os idosos configuravam o grupo mais suscetível para 
consequências de morbimortalidade, ainda mais 
quando somado às doenças crônicas. Diante deste 
contexto de calamidade pública, o isolamento social, 
como estratégia de prevenção a contaminação, tanto 
reforçou a importância da autonomia dos idosos, 
como expôs a necessidade do cuidado de longa 
duração em residências coletivas ser seguro, 
especialmente aos idosos dependentes e com 
necessidades específicas. As Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPIs) são locais em que o 
cuidado prestado em tempo integral a esse grupo 
deve estar baseado na segurança e no respeito, 
garantindo a subjetividade e integralidade do cuidado 
diante das condições de saúde de cada um. Para 
discutir o cuidado integral da pessoa idosa em 



 

 

  

 
 

tempos de pandemia, este estudo objetiva identificar 
os desafios enfrentados pelas ILPIs na prevenção do 
contágio pelo Sars-CoV-2. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma revisão da literatura científica 
nacional com abordagem qualitativa acerca da 
temática proposta. Para a realização deste estudo 
foram seguidas seis etapas distintas, conforme 
preconiza Mendes; Silveira e Galvão (2008): a) 
identificação do tema e elaboração da questão 
norteadora do estudo; b) estabelecimento de 
critérios para inclusão e exclusão de estudos (busca 
na literatura); c) definição das informações a serem 
extraídas dos estudos selecionados (categorização 
dos estudos); d) avaliação dos estudos incluídos na 
revisão integrativa; e) interpretação dos resultados e 
f) apresentação da revisão (síntese do 
conhecimento). A coleta dos dados foi realizada no 
mês de agosto de 2020, por meio de busca online da 
produção científica contida na Plataforma da 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de 
dados: Medical Literature Analysis and Retrieval 
System Online (MEDLINE), Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) 
e Base de Dados de Enfermagem (BDENF). Foram 
utilizados os Descritores (DeCS): Infecções por 
Coronavírus; Coronavírus; Idoso; Instituição de Longa 
Permanência para Idosos. Os critérios de inclusão 
foram, artigos originais de pesquisa, no idioma 
português, disponíveis online na íntegra. Dos 53 
estudos encontrados, 46 publicações foram 
selecionadas pelo título, resumo e palavras-chave. 
Destas, 42 pertencentes à base de dados MEDLINE e 
4 pertencentes à base LILACS. Não foram 
encontrados estudos na base BDENF. Após a leitura 
do texto completo, três artigos atenderam aos 

critérios de elegibilidade para integrarem os 
resultados desta revisão. 

RESULTADOS 

É sabido que a pandemia do novo coronavírus alterou 
a rotina das ILPIs e causou uma alta taxa de 
mortalidade em residenciais em diversos países do 
mundo, como na Espanha, por exemplo. É inegável o 
fato de que a infecção pelo vírus é perigosa 
principalmente para idosos institucionalizados, com 
fragilidades e doenças prévias (SCHÖNE-SEIFERT; 
VAN AKEN, 2020). Devido ao avanço da pandemia e 
aumento da preocupação dos profissionais da área de 
gerontologia, estes promoveram diversos materiais 
focando em orientações para prevenção da COVID-19 
nas ILPIs. Outro ponto benéfico é que grande parte 
destes materiais está disponível na internet para 
acesso gratuito pela população (WATANABE; 
DOMINGUES; DUARTE, 2020). Existem problemas 
comuns e metas prioritárias a serem preenchidas 
para o enfrentamento do Covid-19 nas ILPIs. Dentre 
os principais, evitar a introdução e propagação do 
vírus nas instituições através do alto padrão de 
higiene do local, equipe e residentes torna-se 
fundamental. Além de ser necessário promover o 
distanciamento físico sempre que possível, a redução 
ou cessação de visitas e a ampla testagem precoce 
para detecção da doença. Implementar essas ações 
são necessárias, contudo, é uma tarefa árdua e difícil 
(SCHÖNE-SEIFERT; VAN AKEN, 2020). A questão da 
vulnerabilidade não é o único fator responsável pelos 
altos índices de contágio e mortalidade por Covid-19 
em idosos institucionalizados, visto que o local do 
cuidado é o principal fator contribuinte com 
capacidade de explicar o presente cenário. A pouca 
atenção prestada às ILPIs não é recente, porém, com 
a pandemia ocorreu um maior reflexo de como os 



 

 

  

 
 

idosos são tratados e assistidos (FAGHANIPOUR; 
MONTEVERDE; PETER, 2020). Observe-se, que muitas 
ILPIs não possuem Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) como máscaras e aventais para 
proteção dos trabalhadores e consequentemente dos 
idosos residentes. É imprescindível que as 
autoridades sanitárias, profissionais de saúde e 
governantes prestem atenção às instituições mais 
vulneráveis e com maiores dificuldades. O 
fornecimento de EPIs e referências hospitalares para 
casos necessários, são ações de enfrentamento e zelo 
para com as ILPIs e seus residentes e trabalhadores 
(WATANABE; DOMINGUES; DUARTE, 2020). 
Indivíduos que possuem fragilidades e graus de 
dependência são vistos, muitas vezes, como fardos 
para a sociedade, família e serviços de saúde. Isso 
reflete na questão de que as prestações de cuidados 
para pessoas nestas condições não são prioritárias. 
Os lares de idosos necessitam de pessoas/cuidadores 
qualificados para oferecer o melhor aos residentes e 
atender às necessidades dos mesmos. Além disso, é 
fundamental a compensação e conforto com eles 
devido à diminuição da interação social com a família 

e outras pessoas do vínculo pessoal (FAGHANIPOUR; 
MONTEVERDE; PETER, 2020). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ILPIs como residências coletivas de idosos, 
encontram-se expostas ao alto risco de contaminação 
e morbimortalidade de idosos pelo coronavírus, o 
que demanda atenção em saúde e estratégias 
rigorosas de prevenção. Estas ações, ainda 
incipientes se comparadas às medidas adotadas pelos 
ambientes hospitalares, que recebem públicos das 
mais variadas idades e condições, devem focar na 
prevenção, no controle, na contenção de riscos, 
danos e agravos à saúde dos idosos residentes, para 
além das medidas padrão já adotadas, incluindo 
também orientações para funcionários e familiares. 
Logo, faz-se necessário a realização de novas 
pesquisas e métodos de incentivo ao tratamento e  

prevenção integral de idosos residentes de ILPIs 
perante à Covid-19, além de toda assistência que 
deve ser prestada aos funcionários das mesmas. 

 

Palavras-chave: Infecções por Coronavírus. Coronavírus. Idoso. Instituição de Longa Permanência para Idosos.  
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INTRODUÇÃO 

O universo feminino está sempre em pauta, as 
discussões em constantes mudanças e avanços. 
Dentre os debates, podemos citar a função sexual 
feminina e suas disfunções, tema que vem sendo 
abordado e investigado de forma bastante 
significativa atualmente. A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) definiu saúde sexual não apenas por 
uma ausência de doença ou enfermidade, mas como 
uma relação de bem-estar físico, envolvendo os 
estados emocional, mental e social em relação à 
sexualidade (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2013). 
Qualquer alteração ou insatisfação na atividade 
sexual é caracterizada como uma disfunção sexual 
(DS), a qual está relacionada a fatores biológicos, 
socioculturais, psicológicos e culturais, que podem 
gerar bloqueio total ou parcial da resposta sexual 
(HOLANDA et al., 2014). Nesse contexto nota-se a 
importância de um olhar mais atento para mulheres 
com 60 anos ou mais, visto que os idosos têm 
preservado crescentemente a sua vida sexual ao 

longo do tempo e, independente da sua condição 
conjugal, podem ocorrem alterações na resposta 
sexual de forma gradual e lenta. Em idosas acredita-
se que essas alterações fisiológicas, com o passar dos 
anos, podem prejudicar com maior ou menor 
intensidade a sua vida sexual (POLIZER; BÉRGAMO 
ALVES, 2017). Assim, esse estudo tem como objetivo 
analisar e comparar a função sexual de mulheres 
idosas casadas e separadas, pertencentes a grupos de 
terceira idade.      

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo de natureza quantitativa, explicativa e 
retrospectiva com mulheres praticantes de atividade 
física de um Núcleo Integrado de Estudo e Apoio à 
Terceira Idade (NIEATI) de uma universidade pública 
do interior do Rio Grande do Sul (Número 2.472.098 
CAAE: 80587517.0.0000.5346). Foram aplicados, 
reservadamente, questionários em ficha 
sociodemográfica adaptada e o questionário Female 
Sexual Function Index/Índice de Função Sexual 
Feminina (FSFI) após leitura e assinatura do Termo de 



 

 

  

 
 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O FSFI, 
instrumento utilizado para avaliar a função sexual, é 
um questionário validado no Brasil, autorrespondido, 
composto por 19 questões divididas em seis domínios 
da resposta sexual com seus seguintes pontos de 
corte: desejo 4,28; excitação 5,08; lubrificação 5,45; 
orgasmo 5,05; satisfação 5,04 e dor/desconforto 
5,51, sendo o seu total 26,55 (PECHORRO; DINIZ; 
VIEIRA, 2009; FERREIRA et al., 2013). A amostra 
contou com 68 idosas, as quais se caracterizaram 
pelos critérios de inclusão: não apresentar déficit 
cognitivo, pertencer a um grupo comunitário de 
terceira idade da cidade de Santa Maria, ter 60 anos 
ou mais, com estado civil casada ou separada, ser do 
sexo feminino e sexualmente ativa.      

RESULTADOS 

A pesquisa contou com a participação de 68 idosas, 
sendo dessas 53 casadas com idade média de 67,8 ± 
5,9 anos e 15 separadas com idade média de 65,7 ± 
4,1 anos. A comparação de dados segundo o 
questionário FSFI para as idosas casadas tiveram 
como resultados encontrados: para desejo 3,9 ± 1,7; 
excitação 3,8 ± 1,9; lubrificação 4,1 ± 2; orgasmo 4,1 
± 2,1; satisfação 4,5 ± 1,9 e dor 4,4 ± 2,2, somando um 
total de 24,8 ± 11. Em contrapartida, para as idosas 
separadas temos os seguintes dados: para desejo 3,1 
± 1,7; excitação 2,8 ± 2,1; lubrificação 2,5 ± 2,3; 
orgasmo 2,9 ± 2,4; satisfação 3,3 ± 2,3 e dor 3,3 ± 2,7, 
chegando a uma soma de 17,9 ± 12,7. Fazendo a 
análise comparativa de dados entre os dois grupos de 
idosas, constata-se um total no ponto de corte do 

questionário FSFI abaixo do limite em ambos os 
resultados (> 26,55), configurando assim o indicativo 
de disfunção sexual em mulheres idosas casadas e 
separadas, sendo os piores domínios no desejo e 
excitação nas casadas e excitação e lubrificação nas 
separadas.       

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados dessa pesquisa acenam para a 
necessidade de uma ampla abordagem sobre 
assuntos vinculados com a função sexual de mulheres 
idosas. Notou-se também que, ao contrário do 
imaginário social, mulheres em idade superior aos 60 
anos ainda estão ativas sexualmente e mantendo 
uma rotina com seus parceiros, fixos ou não, porém, 
em ambas as situações, com déficits importantes 
para sua autossatisfação. O incentivo a atividades e 
as orientações sobre sexualidade devem ser 
preservados ao longo de toda a vida feminina e trazer 
esse tema de forma cada vez mais natural para o 
cotidiano é de suma importância, visto que, por 
muitas vezes, as mulheres, principalmente idosas, 
carregam consigo uma gama de preconceitos e tabus 
em relação a sua vida sexual. Percebe-se a relevância 
de ter, junto a essas idosas, profissionais que estejam 
alinhados com essa temática consigam abordar, de 
maneira empática e construtiva, as possíveis 
dificuldades encontradas por este grupo etário e 
assim ajudá-las a melhorarem sua função sexual e o 
seu bem-estar, estejam elas casadas ou 
separadas.      

 

Palavras-chave: Função sexual. Envelhecimento. Idosas. Saúde sexual.      . 
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INTRODUÇÃO 

A qualidade do sono (QS) é conhecida como um fator 
de proteção para qualidade de vida dos seres 
humanos e está comumente prejudicada entre 
idosos. A atividade física (AF) é considerada um 
importante recurso não farmacológico associado à 
QS . Porém, é pouco presente na população idosa e 
muito pouco estudada, principalmente entre 
longevos nonagenários e centenários. Com o 
aumento da expectativa de vida, essa faixa 
populacional tem o maior crescimento no Brasil. 
Portanto, há necessidade de se estudar e 
compreender essa poulação como um todo, uma vez 
que há falta de literatura sobre longevos com mais de 
90 anos. O presente trabalho busca relacionar a QS e 
a AF em nonagenários e centenários.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Análise secundária dos dados da coorte do projeto 
Atenção Multidisciplinar Domiciliar ao Longevo 
(AMPAL). A coorte iniciou em 2016 com nonagenários 
e centenários de Porto Alegre, quando foram 
questionados sobre a AF e à QS. Os dados da coorte 
são coletados por meio de um questionário 
desenvolvido pelo grupo AMPAL, via telefone ou 
visitas presenciais. A análise de dados foi feita de 
forma transversal com os dados coletados em 2016 
de 245 idosos, por meio do teste qui-quadrado. O 
grupo de pesquisadores foram devidamente 
treinados para aplicar os questionários. 

RESULTADOS 

Os participantes eram na sua maioria mulheres, 
brancos e viúvos, com ensino fundamental completo 
(primário), entre 90 e 95 anos e moravam com 
familiares e 23,7% realizavam AF. Morar com um 
cuidador foi visto como fator de estímulo para 



 

 

  

 
 

realização de AF entre nonagenários (40%, p=0,0467). 
Os homens, com 34%, mostrando maior taxa de AF 
que as mulheres com a frequência de 20%, 
(p=0,0191).As mulheres apresentaram com maior 
frequência pior QS ( p=0,1484).Os analfabetos 
também apresentaram pior QS ( p=0,0100). Os 
participantes com AF apresentaram menor 
frequência de queixas de sono sendo significativa 
para apatia e sonolência diurna ( 29%,p=0,0170). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há escassa literatura acerca da qualidade de sono 
dessa faixa etária de idosos. Mesmo com as 
limitações do estudo observamos uma relação 
importante entre AF e queixas de sono em 
nonagenários e centenários, observação inédita na 
literatura. Com a inversão da pirâmide etária, há 
aumento da necessidade de  se compreender esse 
grupo, em todos os aspectos. Logo, estudos como 
esse são importantes por reforçares a necessidade de 
se estudar a população nonagenária e centenária. 

 

Palavras-chave: Exercício físico. Distúrbios do início e da manutenção do sono. Idoso de 80 anos ou mais.  
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INTRODUÇÃO 

Com o processo de envelhecimento podem surgir 
diversas condições crônicas, como o aumento da 
pressão arterial (Hipertensão Arterial) de forma não 
linear, o que é comumente verificado entre os idosos, 
além de ser considerado fator de risco principal para 
doenças cardiovasculares [1]. Com a Hipertensão 
Arterial a qualidade de vida pode ser influenciada por 
diversos aspectos, incluindo surgimento de outras 
comorbidades, como ansiedade e depressão [2]. A 
depressão é considerada um transtorno de humor, que 
inclui sintomas de apatia, hipersonia ou insônia e até 
desejo de auto-extermínio, entre outros, o que resulta 
na dificuldade em exercer as atividades diárias [3]. 
Diante do exposto torna-se importante a identificação 
de patologias e dos sintomas depressivos entre os 
idosos, possibilitando garantir informações sobre os 
cuidados necessários para melhoria da qualidade de 
vida dos mesmos. Portanto, este estudo teve como 
objetivo verificar o nível de sintomas depressivos entre 
idosos hipertensos, do município de Juína-MT. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo observacional, transversal, 
descritivo, realizado entre março e abril de 2019. A 
população estudada foi composta por idosos com idade 
igual ou superior a 60 anos, residentes no município de 
Juína-MT e participantes do Centro de Convivência para 
Terceira Idade “Vó Paixão”. Foram incluídos no estudo 
idosos de ambos os sexos e que aceitaram participar 
voluntariamente, após assinarem o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram 
excluídos os idosos que apresentaram dificuldades de 
interpretação após a explicação da escala. O estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo 
seres humanos da AJES - Faculdade do Vale do Juruena 
(CAAE: 08182119.0.0000.8099), considerando a 
resolução 466/12 – Conselho Nacional de Saúde, que 
trata das pesquisas realizadas com seres humanos. Os 
idosos que atenderam aos critérios de elegibilidade e 
que assinaram ao TCLE passaram por uma entrevista 
para coleta de dados sociodemográficos, clínicos e 
pessoais, sendo relevantes para este estudo os dados 
sobre idade, gênero, patologias, uso e finalidade dos 
medicamentos. Além disso, responderam a Escala de 
Depressão Geriátrica (EDG) de 15 itens, sendo uma 
versão curta da escala original de 30 itens criada por 



 

 

  

 
 

Sheikh e Yesavage (1986). Cada pergunta possui duas 
respostas objetivas (sim ou não), sendo que cada 
resposta depressiva equivale a um ponto. Quando o 
escore total é igual ou superior a cinco pontos, indica 
sintomas depressivos e quando igual ou superior a 11 
pontos, consideram-se sintomas depressivos graves [4]. 
Para a realização da análise descritiva das variáveis foi 
utilizado o programa Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS), versão 20.0 para Microsoft Windows. 

RESULTADOS 

Participaram do estudo 63 idosos de 60 a 85 anos 
(média de 65,9 anos), sendo 55 (87%) mulheres e 8 
(13%) homens. De acordo com a entrevista realizada, 
mais da metade dos idosos (n= 51; 81%) faziam uso de 
algum medicamento controlado, sendo a maioria (n= 
41; 65,1%) para controle da Hipertensão Arterial 
Sistêmica (anti-hipertensivos). Por meio da EDG-15 
avaliou-se a presença de sinais depressivos entre os 
idosos que faziam uso de medicamentos gerais e entre 
os que faziam uso especificamente de anti-
hipertensivos. Dentre os 51 idosos que utilizavam 
diferentes medicamentos, observou-se que 18 (35,3%) 
tinham sintomas leves e 1 (2%) tinha sintomas graves, já 
entre os 41 idosos hipertensos 14 (34,1%) apresentaram 
sintomas leves e 1 (2,4%) sintomas graves. Com relação 
às respostas da EDG que indicaram sintomas 
depressivos, foi verificado que a maioria dos idosos (n= 
36; 87,8%) acham que tem muita gente em situação 

melhor que as próprias e ainda 26 (63,4%) diminuíram 
maior parte de suas atividades e interesses. No entanto, 
ainda assim, a maioria afirmou que é maravilhoso 
estarem vivos no momento e que vale a pena viverem 
como vivem (n= 39; 95,1% e n= 38; 92,7%, 
respectivamente). Neste estudo foi verificado alta 
prevalência de idosos hipertensos e um número 
relevante de casos depressivos, assim como constatado 
no estudo de Madeira et al. [5]. A interação dessas 
comorbidades pode afetar a cooperação em relação ao 
tratamento, diminuir a energia e iniciativa dos idosos, 
ou então, aumentar os sintomas depressivos por conta 
dos efeitos adversos dos anti-hipertensivos, agravando 
ainda mais a situação [6].  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo verificou-se alto nível de sintomas 
depressivos entre idosos hipertensos. A Hipertensão 
Arterial por ser uma das doenças mais comuns na 
terceira idade deve ser tratada com atenção, evitando 
assim maiores riscos a saúde física e mental do idoso. 
Diante da escassez de estudos sobre a interação entre 
essas patologias, tornam-se fundamentais novos 
estudos sobre as implicações que são causadas na vida 
desta população. Além disso, devem ser criados 
programas específicos para controle destas doenças, de 
modo que melhorem o estilo de vida, proporcionando 
um envelhecimento mais saudável.      
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INTRODUÇÃO  

A ampliação da disponibilidade de rescursos 

para preservar a saúde tem contribuído no 

envelhecimento da população mundial. Diante 

desse cenário, nota-se a relevância da 

identificação de problemas de saúde na terceira 

idade. O estresse psicológico geriátrico e a 

depressão são altamente prevalentes, causando 

impacto negativo na qualidade de vida e 

aumentando o risco de outras doenças crônicas 

não transmissíveis. Algumas evidências 

sugerem envolvimento do metabolismo oxidativo 

e de um estado inflamatório crônico na 

depressão. Os seres humanos apresentam um 

polimorfismo de nucleotídeo único (SNP) no 

gene da enzima superóxido dismutase 2, em que 

ocorre uma troca de uma Valina (V) por uma 

Alanina (A) no codon 16 do gene da enzima SOD 

(Val16Ala-SOD2), que causa um desequilíbrio 

oxidativo basal. Estudos já demonstraram que 

homozigoticos AA tem maior propensão ao 

desenvolvimento de câncer, e homozigoticos VV 

a doenças caridometabólicas. Dessa forma, o 

objetivo desse trabalho é de avaliar a associação 

entre depressão e estresse psicológico, e o 

polimorfismo Val16Ala-SOD2 em uma população 

idosa.  

MATERIAIS E MÉTODOS  



 

 

  

 
 

Esse estudo foi do tipo caso-controle feito em 

uma população idosa de vida livre do município 

de Gravataí-RS, aprovado pelo Comitê de ética 

da Universidade Federal de Santa Maria 

(23081.009087/2008). Os voluntários assinaram 

o termo de consentimento livre e esclarecido. Foi 

aplicada a escala Depressão Geriátrica-15 

(GDS-15) para diagnostico da depressão, o qual 

oferece medidas confiáveis para a verificação de 

transtornos depressivos. Ademais, um psicólogo 

e dois médicos, avaliaram a autopercepção do 

estresse psicológico atual, os quais guiaram uma 

entrevista com perguntas que continham 

questionamentos sobre saúde, estilo e vida e 

variáveis sociais. Co-variáveis como hipertensão, 

tabagismo e polifarmácia também foram 

consideradas na associação com o polimorfismo 

da Val16Ala-SOD2. Em seguida foi coletado 

sangue para análise do polimorfismo. Análise 

estatística foi realizada pelo Programa SPSS 

versão 21.0, em que foram comparadas as 

frequências de genótipo observadas e esperadas. 

Ainda, foi realizada uma análise multivariada por 

meio de um protocolo logístico regressão, 

backward stepwise de Wald, para determinar o 

efeito das possíveis associações de variáveis 

como sexo, gêreno, idade ou doença prévia, com 

a depressão, o estresse psicológico e a 

SOD2SPN.  

RESULTADOS  

Dos 409 idosos incluidos, 294 se encaixaram 

no grupo controle (C) e 115 classificados como 

depressivos (D), a média de idade entre os 

grupos foi similar D= 66.9 ± 6.5, C= 67.2 ± 7., p = 

0.728). A comparação entre as frequências 

genotípicas do Val16Ala-SOD2 entre os idosos C 

e D mostra que os indivíduos D apresentaram 

uma frequência VV significativamente maior do 

que os indivíduos saudáveis C. Houve 

associação significativa entre o genótipo VV e a 

depressão quando comparada aos portadores do 

alelo A, apresentando um potencial recessivo 

para essa população. Idosos que relataram 

estresse psicológico também apresentaram 

maior frequência de genótipos VV (31,3%, n = 47) 

do que controles (19,8%, n = 51) (p = 0,020). A 

análise multivariada mostrou que a associação 

entre depressão e genótipo VV foi independente 

de sexo, idade e variáveis de saúde como 

diabetes, dislipidemia e obesidade. Em uma 

análise adicional, foi observada que os idosos 

depressivos VV tinham uma frequência maior de 

polifarmácia quando comparados aos 

depressivos AV ou AA e ainda, os indivíduos do 

grupo D também  

mostraram ter maior estresse psicológico 

auto-relatado em detrimendo do grupo C.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Portanto, esta associação apresenta um 

potencial padrão recessivo na população 



 

 

  

 
 

estudada, ou seja há uma associação entre o 

genótipo VV com depressão e estresse 

psicológico em idosos. Apesar dos 

constrangimentos metodológicos relacionados 

aos estudos caso-controle e do número 

relativamente baixo da amostra, os resultados 

corroboram a hipótese de que o desequilíbrio 

oxidativo pode estar envolvido no risco de 

estados depressivos em pessoas idosas.  
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INTRODUÇÃO 

O avanço na medicina e nos cuidados à saúde tem 
proporcionado o aumento da expectativa de vida, 
elevando a quantidade dos anos vividos e a qualidade 
de vida de pessoas diagnosticadas com uma doença 
crônica, que progride ao longo do tempo graças a 
melhor terapêutica disponível, e que leva à morte. 

Nesse contexto, para preservar a qualidade de vida e 
a funcionalidade de pessoas acometidas por doença 
crônica e ameaçadora da vida, dentro do possível, 
podemos lançar mão dos cuidados paliativos, que são 
compreendidos como atenção à saúde visando 
controlar e prevenir sintomas, respeitando a pessoa 
em todas as suas dimensões: física, emocional, social 
e espiritual, além da família. 

Assim, todas as pessoas diagnosticadas com doença 
grave e ameaçadora da vida são elegíveis para 
receberem cuidados paliativos, e não apenas as que 
se encontrem na terminalidade da vida. Afinal, o 
tratamento curativo deve ser concomitante ao 
paliativo, o qual tem como propósito preservar a 
autonomia, independência, valores e qualidade de 

vida. Entretanto, existem doenças cujos tratamentos 
se esgotam e que evoluem para a terminalidade 
(NICODEMO; TORRES, 2018).  

Pensando na fase de terminalidade, a logoterapia 
considera que diante da realidade da doença terminal 
o mais interessante é a atitude que a pessoa assume 
em relação ao sofrimento e à morte iminente. Nessa 
direção, encontrando sentido na vida diante de uma 
fatalidade do destino, é que emerge a elevada 
capacidade humana de transformar em triunfo uma 
tragédia pessoal, convertendo o sofrimento numa 
conquista (FRANKL, 2016). 

Nesse sentido, podemos questionar: Quais são os 
recursos de enfrentamento utilizados por idosos em 
cuidados paliativos que se encontram na 
terminalidade da vida?  

Frente ao exposto, esse estudo teve como objetivos: 
conhecer e compreender as fontes de sentido como 
recursos de enfrentamento que auxiliaram os idosos 
em cuidados paliativos a enfrentarem a 
terminalidade da vida.      

MATERIAIS E MÉTODOS 



 

 

  

 
 

Essa pesquisa é qualitativa. A amostra foi por 
conveniência, indicada pelos profissionais que 
atuavam em dois hospitais que assistiam pessoas em 
cuidados paliativos localizados no município de São 
Paulo, SP e em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. 
Os critérios de inclusão foram: possuir doença 
terminal; ciente do diagnóstico e prognóstico; 
apresentar cognição e comunicação preservadas; ter 
idade igual ou maior a 60 anos; assinar o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido; participar da 
entrevista sozinho. Os critérios de exclusão foram: 
paciente em episódio agudo de transtorno mental; 
paciente em processo de morrer. A coleta de dados 
aconteceu por meio de três entrevistas individuais, 
em local conforme a escolha de cada participante: 
hospital ou domicílio. O instrumento utilizado foi 
composto por perguntas semi-estruturadas 
conforme manual da versão individual da MCP e de 
sua adaptação ao contexto de cuidados paliativos 
(ROSENFELD et al., 2017). As entrevistas foram 
gravadas para posterior transcrição e categorização. 
As falas foram analisadas segundo a vertente 
existencial, norteada pela logoterapia que entende a 
vontade de sentido como uma motivação primária no 
ser humano; onde o sentido é encontrado no mundo 
por meio da autotranscendência, buscando-o fora de 
si mesmo (FRANKL, 2016). Foram respeitados todos 
os princípios éticos.      

RESULTADOS 

Participaram desta pesquisa cinco idosos: uma 
mulher e quatro homens com idade entre 62 a 97 
anos; a maioria casado; quanto à religiosidade: dois 
católicos, dois evangélicos e um espírita Kardecista; 
dois tinham doença pulmonar obstrutiva crônica, um 
câncer de bexiga e outro insuficiência cardíaca.  

Para a elucidação do “Sentido como recurso de 
enfrentamento”, retratando os meios que apoiaram 
os participantes no enfrentamento da terminalidade, 
emergiram as categorias: A presença da família; A 
valorização na religiosidade e em Deus e a Adaptação 
e aceitação da doença.  

A presença da família 

A família exerce papel importante na vida do idoso, 
onde ele busca sentido nas histórias vividas e 
compartilhadas juntos e no desejo em permanecer ao 
lado do familiar:  

“O que me ajuda a lidar, primeiro, é a dedicação que 
eu tenho com ela (a esposa), o amor que tenho a ela. 
Porque ela aqui para mim é tudo.” (João de Barro).  

“Olha, viver bem com minha família. Isso é o mais 
importante.” (Sabiá). 

A presença da esposa e dos filhos é uma grande 
função da família, pois um dos medos na velhice é o 
processo de morrer e a morte na solidão (DE JUAN 
PARDO; RUSSO; ROQUÉ SÁNCHEZ, 2018). 

A valorização na religiosidade e em Deus 

A crença religiosa e em Deus pode ser um recurso de 
enfrentamento principalmente, quando se confia de 
que Ele determinará o melhor para a pessoa, inclusive 
no adoecimento: 

“Espero, viver mais um tempo, seguir o que Deus 
quiser. Porque Ele é quem manda. Não tenho o que 
pedir.” (Sabiá).  

A calma perante a finitude pode prover da segurança 
do destino positivo após a morte: “Tem dois 
caminhos. Estou seguro de que vou pro céu.” 
(Pintassilgo).  



 

 

  

 
 

Entendemos que esta confiança auxilia no sentido de 
diminuir o medo e a insegurança relacionada ao 
mistério na presença da morte e no pós-morte (DE 
JUAN PARDO; RUSSO; ROQUÉ SÁNCHEZ, 2018).  

Adaptação e aceitação da doença 

A capacidade de se adaptar aos limites impostos pelo 
adoecimento e aceitar a doença, foram recursos 
eficazes mencionados pelos participantes:  

“Hoje, me sinto tranquilo. Não sofro mais por isso.” 
(Canário da terra) 

“Doença é uma coisa que a gente menos espera. 
Então, a gente tem que aceitar como ela é.” (Rolinha).  

Sabemos que aceitar a doença promove bem-estar 
psicológico porque existencialmente falando, 
acreditar que a felicidade jaz na cura pode levar a 
uma frustração existencial, uma vez que a atenção se 
afastaria da razão para ser feliz, ou seja, do sentido da 
vida (PEREIRA, 2007)       

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo possibilitou conhecer e compreender as 
fontes de sentido utilizadas pelos cuidadores que 
atuam como recursos de enfrentamento para lidar 
com a doença e com a terminalidade. 

Os discursos analisados vão ao encontro do 
pensamento logoterapêutico, pois ele considera que 

a busca ao longo da vida é representada por uma 
razão para ser feliz.  

Os discursos dos participantes nos trouxeram que 
nessa fase da doença, o afeto envolvido entre o idoso 
e sua família tende a fortalecê-los diante dos desafios 
que precisam enfrentar, principalmente quando essa 
batalha se relaciona ao processo de morrer e à morte.  

Também demonstraram que as suas crenças 
religiosas dão sentido às suas vidas, pois apareceram 
como meio de manifestação espiritual, ao se 
conectarem ao transcendente e a um propósito na 
vida.  

Ainda, a adaptação e aceitação frente à doença pode 
explicar a possibilidade de se encontrar a felicidade 
aceitando-se mesmo frente a uma situação 
potencialmente trágica e sofrida, como uma doença 
grave, sintomática e debilitante, por haver a 
realização de sentido.  

A partir dos resultados deste estudo, acreditamos 
que a utilização da logoterapia tanto na prática diária 
dos psicólogos que prestam assistência às pessoas em 
cuidados paliativos e aos seus familiares quanto em 
futuras pesquisas na área do envelhecimento 
poderão contribuir para a melhoria da qualidade dos 
cuidados paliativos no Brasil e no mundo.  

 

Palavras-chave: Idoso. Terminalidade. Cuidados paliativos. Logoterapia.      . 
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INTRODUÇÃO 

Com o aumento da expectativa de vida mundial nos 
últimos anos, houve um aumento da população 
idosa, com isto, o sedentarismo vem sendo 
fortemente relacionado com a incidência de doenças 
crônicas, que ocorrem naturalmente no processo de 
envelhecimento. (PRADE; VENDRUSCULO, 2017) 
Neste sentido, a prática de exercícios físicos tornou-
se importante para a qualidade de vida desta 
população, abrangendo aspectos desde a percepção 
que o indivíduo tem de sua posição na vida dentro do 
contexto de sua cultura e do sistema de valores de 
onde vive. Sendo assim, os exercícios do método 
Pilates, que também podem ser realizados na água 
chamado de Pilates na Água, que envolve efeitos 
terapêuticos através do meio líquido, envolvem 
treinamento da força e do equilíbrio, colaborando 
para a melhora e manutenção da capacidade 
funcional dos idosos, assim como para a permanência 
da autonomia, participação e dignidade, 
considerando os fatores biológicos psicológicos, 

comportamentais, econômicos, sociais e 
ambientais.(BIANCHI et al, 2016) Com isto, o objetivo 
do presente estudo, é verificar os efeitos do método 
Pilates na Água na percepção do envelhecimento de 
idosas sedentárias. (COSTA et al, 2016)       

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram avaliadas 30 idosas, sedentárias, 
independentes funcionais no pré e pós programa de 
Pilates na Água. O programa foi composto por 16 
sessões, sendo 2 vezes na semana, durante 8 
semanas e a sessão do método Pilates na Água tinha 
duração de 50 minutos. Como instrumento de 
avaliação foi utilizado o Aging Perception 
Questionnaire (APQ), que é um instrumento 
multidimensional, que através de oito domínios 
avalia a auto percepção do envelhecimento e que 
relaciona o envelhecimento com a saúde psicológica 
e física. A análise foi descritiva e utilizou-se o teste-t 
para dados pareados ou de Wilcoxon para comparas 



 

 

  

 
 

os resultados de pré e pós programa. (BARKER et al, 
2007) 

RESULTADOS 

Fizeram parte da amostra 30 idosas sendo a maioria 
aposentadas (56,6%), casadas (60%), com doenças 
crônicas associadas, sendo predominante a 
hipertensão (66,6%). Além disso, houve uma maior 
frequência das que residem com pelo menos um 
familiar (76,6%) em relação as que moram sozinhas. 
Houve diferença estatisticamente significativa nos 
escores que se referem a linha do tempo crônica (p= 
0,020), consequências positivas (p= 0,008) e 
consequências negativas (p= 0,001) quando 
analisados os momentos pré e pós programa de PA. 
Os domínios controle positivo (p= 0,654), controle 
negativo (p= 0,159) e representação emocional (p= 
0,382) não apresentaram diferença estatisticamente 
significativa.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desse modo, constatou-se que o método Pilates na 
Água aumentou a percepção das participantes de 
estar envelhecendo e o apreço que elas sentem em 
relação a si, conduzindo-as para uma maior 
responsabilidade quanto a qualidade de suas vidas, 
que  dependerá da forma com que elas irão 
administrar suas escolhas para que possam ter um 
envelhecimento ativo e saudável. Quanto aos escores 
controle positivo, controle negativo e representação 
emocional não ter apresentado diferença, uma 
possível explicação poderá estar relacionada com o 
fato das participantes não possuírem um estilo de 
vida ativo pré PA, dessa maneira, não percebiam o 
envelhecimento como um evento passível de gerar 
limitações e interferir no estilo de vida que possuíam. 
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INTRODUÇÃO 

A transição demográfica mundial mostra que na 
maioria dos países a proporção de idosos com 80 
anos ou mais de idade vem aumentando 
inquestionavelmente. Estudar sobre a temática do 
envelhecimento tornou-se um desafio no sentido de 
compreender o aumento da expectativa de vida e de 
como abordar o idoso com idade cronológica acima 
de 90 anos (NAMAN et al., 2016). O processo de 
envelhecimento é individual e biológico, causado por 
alterações moleculares e celulares que ocasionam 
perdas funcionais progressivas dos órgãos e do 
organismo de forma geral. Esse declínio se torna 
perceptível ao final da fase reprodutiva, muito 
embora as perdas funcionais do organismo começam 

a ocorrer muito antes (MONTEIRO; COUTINHO, 
2020). O envelhecimento populacional é uma 
realidade mundial que ocorre a partir da redução nas 
taxas de fecundidade e mortalidade, associado ao 
aumento da expectativa de vida (ANDRADE et al., 
2020). A idade avançada, o comprometimento 
funcional, a multimorbidade e o declínio cognitivo 
estão associados ao processo de fragilização, assim é 
importante o desenvolvimento de políticas de saúde, 
implementação de intervenções adequadas o que 
poderá permitir melhoria na qualidade de vida do 
idoso (FARÍAS-ANTÚNEZ et al., 2018). Ao 
compreender o envelhecimento como um fenômeno 
complexo, percebe-se a necessidade de refletir sobre 
a importância de questões socioculturais, de saúde e 
da trajetória de vida de idosos, com o intuito de 



 

 

  

 
 

promover o envelhecimento saudável. Esta condição 
depende tanto das circunstâncias de vida como da 
função do Estado e da sociedade civil em definir 
políticas apropriadas e prestar assistência aos idosos 
(DEBIA; SILVEIRA, 2019). Nesse sentido, este estudo 
tem como objetivo associar o uso dos serviços de 
saúde com variáveis sociodemográficas, de saúde e 
comportamentais de nonagenários e centenários. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo quantitativo, descritivo e transversal, no qual 
foram estudados idosos nonagenários e centenários 
(90 anos e mais), de ambos os sexos, cadastrados em 
quatro Estratégias de Saúde da Família (ESF) do 
município de Santa Rosa/RS. Foi realizada uma busca 
no cadastro eletrônico dos usuários em cada ESF por 
meio do sistema de Gestão Pública utilizado no 
município denominado IPM®, na qual foram 
identificados no registro informatizado 112 
nonagenários. Posteriormente, foram realizadas 
visitas domiciliares nos endereços fornecidos e 
durante esse processo, foram identificados 
endereços incorretos e ocorrência de óbitos de 
idosos que ainda constavam como ativos no sistema, 
totalizando 41 indivíduos, que foram convidados e 
aceitaram participar deste estudo. Para coleta dos 
dados foram aplicados os seguintes instrumentos: 
questionário elaborado pelos pesquisadores com 
questões fechadas sobre as características 
sociodemográficas/econômicas (sexo, renda mensal, 
escolaridade, estado civil e com quem vive) e de 
saúde (patologias referidas, medicamentos, 
utilização de serviços de saúde, serviços que utiliza e 
visita domiciliar); Índice de Atividades Básicas de Vida 
Diária (ABVD) para avaliar a capacidade funcional, e a 
autopercepção de saúde foi avaliada por meio da 
seguinte pergunta “Como o(a) senhor(a) considera a 

sua saúde?” com cinco opções de resposta (muito 
boa, boa, regular, ruim e muito ruim). Os dados foram 
analisados pelo teste Exato de Fisher (p≤0,05). Este 
estudo foi aprovado pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa 
da Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa 
(FUMSSAR) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul (UNIJUÍ), sob o parecer nº 2.758.805. 

RESULTADOS 

Os resultados deste estudo apontam que os 41 
nonagenários cadastrados tinham média de idade de 
96,5±3,4 anos e em grande maioria não fazia uso de 
tabaco (n=30; 73,2%). Evidenciou-se que há 
associação entre a procura pelos serviços da ESF e o 
número de quedas no último ano (p=0,033), ou seja, 
idosos que utilizam os serviços de saúde oferecidos 
sofrem menos quedas quando comparados os que 
não procuram pelos serviços. Este resultado pode 
estar associado a condição de fragilidade encontrada 
nos idosos longevos, considerando os componentes 
mais frequentes que integram essa condição, como a 
redução da velocidade da marcha, a perda de peso e 
a fadiga, o que pode acentuar o número de quedas. 
Outro achado importante deste estudo foi a 
associação entre o uso serviços de saúde com o uso 
de tabaco (p=0,019), ou seja, os idosos que 
procuravam mais a ESF de sua região eram os idosos 
que faziam uso de tabaco. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A atenção primária à saúde é a porta de entrada do 
cuidado, acolhe e acompanha, sendo de suma 
importância o cuidado diferenciado e individual pela 
equipe multidisciplinar para usuários nonagenários e 
centenários. Portanto, o processo de assistir o idoso 
longevo é de extrema necessidade, para que o 



 

 

  

 
 

mesmo tenha condições de bem viver, com saúde, 
autonomia e qualidade de vida, o que favorece a 
tomada de decisões da equipe de saúde, na atenção 

primária, voltados à prevenção de agravos e 
promoção de ações de cuidado à saúde de longevos. 

 

Palavras-chave: Atenção a saúde. Serviços de Saúde. Acidentes por quedas. Tabagismo. Idoso de 80 Anos ou mais. 
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INTRODUÇÃO 

Insônia se refere à dificuldade para iniciar ou para 
manter o sono, de forma aguda ou crônica, com 
prejuízos diurnos associados. Pesquisas têm 
demostrado um aumento em sua ocorrência e 
evidenciam que um tempo total de sono diminuído 
pode ser preditivo para complicações 
cardiovasculares, maior risco de diabetes mellitus e 
aumento da adiposidade corporal (HADDAD e 
GREGÓRIO, 2017). Nos idosos, além das alterações 
metabólicas, a privação ou a má qualidade do sono se 
associam ao declínio cognitivo e ao desenvolvimento 
e/ou progressão de quadros demenciais (YAFFE, 
FALVEY e HOANG, 2014). Diante disso, é fundamental 
identificar essa desordem, na tentativa de frear os 
prejuízos a ela relacionados. Este estudo, portanto, 
objetiva estimar a prevalência de insônia e sua 
distribuição conforme outras características em 
idosos usuários da Atenção Primária à Saúde (APS). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal conduzido em 
Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Foram incluídos 
pacientes com idade igual ou superior a 60 anos, de 
ambos os sexos, residentes nessa cidade e atendidos 
na rede urbana de APS; e excluídos os acamados e os 
portadores de deficiência que os impedisse de 
responder ao questionário. Os dados foram coletados 
nas unidades de saúde, após consentimento, através 
de questionário pré-testado e pré-codificado, 
aplicado por acadêmicos de medicina treinados, 
entre maio e agosto de 2019. Após dupla digitação e 
validação dos dados, realizou-se descrição do perfil 
da amostra, cálculo da prevalência de insônia com 
intervalo de confiança de 95% (IC95) e verificação da 
sua distribuição conforme outras variáveis por meio 
do teste do qui-quadrado, considerando-se 
significância de 5%.  

RESULTADOS 



 

 

  

 
 

Como resultado, tem-se uma amostra de 403 
indivíduos, sendo a maioria mulheres (61,3%), com 
idade entre 60 e 69 anos (66,%; média de 68±6,4), 
autorreferidos brancos (63,6%); com cônjuge 
(62,3%), escolaridade de 8 anos ou menos (64,7%) e 
renda familiar per capita de ≤1 salário mínimo 
(61,4%). A prevalência de insônia foi de 81% (IC95 77-
85), consideravelmente superior aos 49,9% 
encontrados por PEREIRA, CEOLIM e NERI (2013), em 
um estudo transversal realizado em Campinas (SP), 
com uma população de 65 anos ou mais. O presente 
estudo incluiu pacientes mais jovens (≥60 anos), mas 
o fato de a prevalência ser superior pode sugerir que 
os distúrbios do sono podem ter início mais 
precocemente, ou ainda, o resultado pode destoar 
em função dos diferentes métodos de avaliação do 
desfecho. Quando questionados a respeito da 
qualidade de suas noites, 53,7% da amostra refere 
despertar durante a madrugada; 21,9% consomem 
medicamentos para dormir e 42,9% relatam 
dificuldades diurnas associadas a noites mal 
dormidas. Sobre o grau de dificuldade encontrado 
para voltar a dormir, classificam-no como leve 25%; 
como moderada, 33,8%; grave, 31,5% e muito grave 
9,7%. Diferentemente do que encontraram Moreno 
et al. (2018), a despeito de a maior parte da 
população com insônia ser feminina (81,6%), a 
variável sexo não foi relacionada com o desfecho. 
Também, apesar da prevalência de 33,7% de diabetes 
mellitus na amostra, ao contrário do encontrado por 
aqueles autores, esta não foi relacionada ao 
desfecho. Da mesma forma, ainda que 57,1% dos 

idosos apresentassem sobrepeso, não se observou 
diferença na distribuição da insônia quanto a essa 
morbidade. Nesta amostra, 34,5% referiram 
diagnóstico de doenças articulares (artrite ou 
artrose), denunciando certa fragilidade corporal, e 
essa comorbidade apresentou relação significativa 
com insônia (87%; p=0,02). Há que se considerar que 
os distúrbios do sono interferem também na saúde 
mental. Nesta amostra, 35% dos entrevistados 
referiam o diagnóstico de depressão. Quando se 
analisou a distribuição do desfecho quanto a essa 
comorbidade, observou-se que 89,9% dos 
deprimidos apresentaram insônia (p=0,001). Esse 
cenário vai ao encontro do que postulam LUCCHESI et 
al. (2005), de que a insônia é um importante preditor 
para o surgimento de depressão. Diante do exposto, 
percebe-se que os distúrbios do sono podem ser 
apenas a ponta do iceberg de um panorama muito 
mais complexo e delicado, que exige atenção especial 
da APS, por se tratarem de indivíduos com diversas 
fragilidades. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo conclui que há elevada prevalência de 
insônia em idosos usuários de APS, estando ela 
relcionada a outras comorbidades que exigem 
atenção. Sabendo disso, seria interessante 
estabelecer programas de rastreio e de manejo, 
almejando minizar prejuízos relacionados à má 
qualidade do sono dessa população.  

 

Palavras-chave: Distúrbios do Início e da Manutenção do Sono. Estudos Transversais. Envelhecimento. Atenção 
Primária à Saúde. Geriatria. 
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INTRODUÇÃO 

Tendo em vista que o envelhecimento é uma 
realidade evidente, que leva a limitações dos idosos, 
e a sua dependência. Percebe-se que muitos, devido 
a suas limitações e vontade de seus familiares são 
ordenados a viverem em instituições de longa 
permanência, onde verifica-se por vezes, uma 
precariedade em relação ao cuidado e qualidade de 
vida, onde os idosos se mantem ociosos por grande 
período de tempo e ao observar a rotina destes 
idosos, criou-se o projeto com o objetivo de 
proporcionar momentos de lazer e consequente 
melhora no bem-estar físico e mental.  

Qualidade de vida é definida pela Organização 
Mundial da Saúde como “a percepção do indivíduo de 
sua posição na vida no contexto da cultura e sistema 
de valores nos quais ele vive e em relação aos seus 
objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. 
Com o aumento da sobrevida da população, 
evidencia-se a relevância da garantia de, não 
somente longevidade, mas qualidade de vida, 

felicidade e satisfação pessoal aos idosos. (WHOQOL 
Group - Geneve (52): WHO, 2011) 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A instituição escolhida para a realização do projeto foi 
o Asilo São Vicente de Paulo, situado na cidade de 
Carazinho – RS, considerada uma ILPI pública. Em 
uma visitação ao asilo, verificou-se a necessidade de 
atividades para melhoria da qualidade de vida dos 
residentes da instituição, pelo fato de muitos idosos 
estarem em situação de abandono pela família, e em 
um estado de ociosidade e consequente possibilidade 
de agravamento na saúde mental e física. Após 
autorizada a realização das atividades, deu-se início 
no dia 03 de maio de 2019 e o seu término no dia 24 
de maio de 2019. Realizou-se um questionário para 
controle de informações dos participantes, oficinas 
terapêuticas e feira de saúde e beleza. Fizeram parte 
das atividades as acadêmicas do curso de 
enfermagem e voluntárias do curso de estética e 
cosmética da ULBRA. As oficinas tinham duração de 
uma hora por dia, para melhor aproveitamento dos 



 

 

  

 
 

participantes e possibilitando uma análise dos 
resultados mais eficaz, ocorrendo da seguinte forma: 
Primeiramente realizamos uma Oficina de 
Jardinagem onde os idosos tiveram a oportunidade 
de plantar mudas de flores e decoraram os vasos de 
garrafa pet, devendo manter o cuidado com as 
plantas. Como segunda atividade proposta, foi 
realizado o Dia da Beleza, onde acadêmicas do Curso 
de Estética e Cosmética fizeram-se presentes, 
auxiliando em cortes de cabelo, design de 
sobrancelhas, depilação facial, estética de mãos e 
pés. Ao final realizamos uma Feira de Saúde para 
aferição de pressão arterial, verificação de HGT, 
distribuição de folders explicativos e ajuda em casos 
de dúvida referente à saúde, onde acadêmicos 
voluntários do curso de Enfermagem também 
participaram. 

RESULTADOS 

Foram solicitados voluntários para responderem uma 
entrevista onde apenas 16 aceitaram e foram obtidas 
as seguintes informações: em relação ao sexo: 10 
mulheres e 6 homens; faixa etária: 02 com idade 
entre 60 e 70 anos, 04 com idade entre 70 e 80 anos, 
09 com idade entre 80 e 90 anos, 01 acima de 90 
anos; estado civil: 03 viúvos, 09 solteiros, 01 casado, 
03 divorciados; referente as visitas familiares: 13 
recebem visitas e 03 não recebem visitas. 

Após a realização das atividades percebeu-se uma 
melhora na autoestima dos idosos, de modo que 
estes se sentiram mais felizes e realizados 
pessoalmente, foi possível verificar ao longo das 
oficinas que se obteve aceitação da maioria dos 
participantes permitindo-se sair da rotina. As 
atividades que mais tiveram receptividade e 
participação foram o Dia da Beleza e a Feira da Saúde. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A atividade realizada na instituição teve como 
intenção melhorar a qualidade de vida dos idosos, 
possibilitando-os momentos de lazer, tendo 
mudanças em sua rotina. Foram encontradas 
algumas dificuldades no início do projeto, onde os 
participantes se sentiram desmotivados nas 
primeiras atividades propostas e com recusa inicial 
para participarem. Porém de modo geral, as 
atividades foram bem aceitas pela comunidade da 
instituição e obtivemos êxito em nosso objetivo, 
muitos participantes relataram sua satisfação e 
felicidade com nossas visitas, após o termino das 
mesmas, foi repassado aos gestores da instituição, de 
modo a dar continuidade no projeto. 

 

Palavras-chave: Asilo. Autoestima. Envelhecimento.  
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INTRODUÇÃO 

O fenômeno do envelhecimento populacional vem 
acontecendo em países desenvolvidos e em 
desenvolvimento, em decorrência do declínio nas 
taxas de fertilidade e mortalidade, provocando uma 
elevação relevante da expectativa de vida (World 
Health Organization, 2015). Neste cenário, a 
população com 80 anos ou mais apresenta acelerado 
crescimento (Organização Mundial de Saúde, 2018). 
Com o aumento da longevidade, inúmeras 
adversidades são postas aos indivíduos e à sociedade 
de maneira individual e coletiva, assim, necessita-se, 
cada vez mais, compreender os fatores que podem 
influenciar positivamente o processo de 
envelhecimento. A inserção da felicidade enquanto 
parâmetro para avaliação da experiência de bem 
estar na velhice não é uma novidade. A felicidade tem 
sido introduzida em instrumentos clássicos de 
avaliação de importantes constructos teóricos, como 
por exemplo, a qualidade de vida, avaliada a partir do 
WHOQOL, instrumento amplamente utilizado para a 
investigação da qualidade de vida pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) (Fleck & Skevington, 2007). 
Segundo Silva et al. (2015), a sensação de felicidade e 
de alegria, o sentimento de estar de bem com a vida 
e consigo mesmo é salutar no envelhecimento. 
Chegar a esta fase da vida com otimismo, 
autocontrole e autoestima elevada, aspectos 
tradicionalmente relacionados à felicidade, poderá 
repercutir em maior segurança na vivência da última 
fase do ciclo vital, trazendo, portanto, repercussões 
positivas na qualidade de vida, demonstrando assim 
a estreita relação entre felicidade e qualidade de vida 
na velhice (Silva et al., 2015). O objetivo deste estudo 
é descrever e analisar a concepção de felicidade 
segundo idosos longevos. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo, de 
campo, com delineamento transversal e metodologia 
qualitativa. Este estudo faz partede um projeto maior 
denominado PROCAD e foi submetido e aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
São Judas (CAAE: 56493316.0.0000.0089 Parecer nº 



 

 

  

 
 

1.693.318). A amostra é composta por 96 idosos com 
idade igual ou superior a 80 anos de ambos os 
gêneros, oriundos de diferentes contextos da 
comunidade. Foi utilizado um questionário 
sociodemográfico e para avaliar o conceito de 
felicidade foi elaborada uma pergunta aberta, a qual 
foi questionado: “O que significa ser feliz na 
velhice?”. As respostas foram transcritas na íntegra. 
Para análise dos dados, adotou-se o método de 
análise de conteúdo Bardin (2016), que é realizada 
em: pré-análise; exploração do material; tratamento 
dos resultados, inferências e interpretações. 

RESULTADOS 

Neste estudo, foram avaliados 96 idosos longevos,  
sendo 66 (68,8%) mulheres e 30 (31,3%) homens, 
com média de idade de 82,7 anos, viúvos (57,3%), 
residem com familiares (68,8%).  Ao verificar a renda 
geral familiar dos idosos, a média geral de salário foi 
de R$3.526,9 correspondente a 3,3 salários mínimos 
por família, sendo que um quarto das famílias deste 
estudo sobrevivem com uma renda de 1,7 salários 
mínimos (R$1832,00). Houve predomínio de baixa 
escolaridade (53,1%). A análise de conteúdo das 
entrevistas foram elecandas em três categoriais finais 
que serão apresentadas a seguir: 

1. A felicidade como saúde e bem-estar: 

O conceito de felicidade atrelado a saúde e bem estar 
na velhice, relaciona-se a manutenção do 
autocuidado e autonomia dos idosos para manter um 
envelhecimento ativo, saudável, com liberdade para 
agir de forma independente ao tomar decisões no dia 
a dia, bem como, para alimentar-se de forma 
adequada e estabelecer uma qualidade do sono.  

2. A felicidade como investimento social e realcional 

O conceito de felicidade vinculado ao investimento 
social e relacional, associa-se as relações construídas 
ao longo da vida, sendo estas relevante para ser feliz, 
uma vez que os vínculos familiares proporcionam 
apoio mútuo entre eles. A conexão entre o idoso e 
seus familiares é forte, sendo mais valorizada com os 
filhos e netos.  Além disso, a satisfação com a vida se 
relaciona com a sociabilidade, amizades e 
sentimentos positivos, bem como com as relações 
conjugais, sendo estas preditivas de felicidade.  

3. Aspectos negativos sobre a felicidade 

Para uma amostra de longevos a situação de recusa 
por aceitar a velhice como algo irreversível, dificulta 
na compreensão deste processo, visto a proximidade 
com um corpo fragilizado ou dependente, suscitando 
angústias e o medo da finitude da vida. Assim, o 
envelhecimento torna-se um impeditivo para a 
felicidade.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na análise das descrições sobre a concepção de 
felicidade na concepção dos longevos, as unidades de 
significados evidenciaram que o conceito de 
felicidade atrelado a saúde e bem estar na velhice, 
relaciona-se a manutenção do autocuidado e 
autonomia dos idosos para manter um 
envelhecimento ativo, saudável, com liberdade para 
agir de forma independente ao tomar decisões no dia 
a dia. Outra concepção destacada associa-se as 
relações construídas ao longo da vida, sendo estas 
relevante para ser feliz, uma vez que os vínculos 
familiares proporcionam apoio mútuo entre eles. A 
conexão entre o idoso e seus familiares é forte, sendo 
mais valorizada com os filhos e netos.  Além disso, a 
satisfação com a vida se relaciona com a 
sociabilidade, amizades e sentimentos positivos, bem 



 

 

  

 
 

como com as relações conjugais, sendo estas 
preditivo de felicidade. Observou-se ainda que, 
alguns longevos se recusam a aceitar o 
envelhecimento e suas alterações físicas, 
apresentando dificuldade na compreensão deste 
processo. Essa proximidade com um corpo fragilizado 
favorece angústias e medo da finitude da vida torna 

o envelhecimento um impeditivo para a felicidade 
destes longevos. Os dados destacados sinalizam a 
importância das redes de apoio ao idoso longevo, 
sendo elas informais, como também, políticas 
públicas que visem atendimentos diferenciados para 
essa população, desenvolvendo e aprimorando suas 
habilidades físicas e psicológicas. 

Palavras-chave: Evelhecimento. Felicidade. Longevidade.  
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INTRODUÇÃO 

Envelhecer é um processo natural, dinâmico e 
inerente a todo ser humano, a expectativa de vida 
aumentou de forma expressiva nos últimos anos, a 
população idosa é o grupo que mais cresceu na ultima 
década, teremos mais idosos do que crianças. Estima-
se que as pessoas vivam 20 anos a mais, ou seja, 20 
anos de sobrevida, a redução expressiva da taxa de 
fertilidade e o avanço da medicina contribuem para 
esse crescimento (OMS, 2015). Esse crescimento 
acelerado futuramente terá um grande impacto nos 
serviços de seguridade social e saúde. A senescência 
trás inúmeras alterações fisiológicas no organismo 
com um todo, porém, com prejuízos importantes nos 
sistemas neuromuscular e cognitivo.  Esse prejuízo no 
sistema neuromuscular reduz significativamente a 
capacidade de força, destacando-se nos membros 
inferiores que representa um maior risco de quedas, 
quedas essas, que levam a hospitalização em alguns 
casos e consequentemente a morte. Idosos 
Institucionalizados tendem a sofrer mais com essas 
mudanças de ambiente, de quebra de rotina, pois 

passam a depender de terceiros, o afastar dos 
familiares, colabora para que o idoso sinta-se inútil, 
surgindo à sensação de abandono. Todas essas 
alterações agravam a saúde do idoso levando ao 
esgotamento físico e emocional. O estudo buscou 
compreender como estava a capacidade funcional de 
um grupo de idosos Institucionalizados no município 
de Canoas – RS 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A população foi composta por 15 idosos ≥ 60 anos, 
média de idade de 77,2 anos ± 7,5 todos residentes 
da Instituição sendo 9 mulheres e 6 homens não 
treinados. No critério de exclusão os idosos não 
poderiam ter fraturas de membros inferiores nos 
últimos três meses, possuírem acuidade visual e 
auditiva grau severo, fazer uso de cadeira de rodas, 
apresentar problemas articulares. Para avaliar a força 
dos membros inferiores optou-se por utilizar o teste 
de Levantar e sentar da cadeira (Rikli & Jones 2008). 
Os equipamentos utilizados no teste foram 
cronômetro e uma cadeira com encosto e sem braços 
com altura de 43 centímetros. A cadeira encostada na 



 

 

  

 
 

parede para evitar um possível deslizamento. Antes 
de iniciar o teste, o analisador demonstrou como 
seria o teste para que os participantes 
compreendessem. Os avaliados iniciavam o teste na 
posição sentada com as costas eretas encostadas na 
cadeira, pés fixos no chão, braços cruzados na altura 
dos ombros, punhos contra o tórax. Ao comando de 
iniciar o avaliado se levanta da cadeira de forma 
completa e retornar a posição sentada. Durante a 
avaliação foi estimulado para que os participantes 
levantassem da cadeira o máximo de vezes possível, 
durante 30 segundos. Houve uma intervenção 
durante o intervalo das coletas, num período de 6 
meses, 3 vezes na semana foi realizado um programa 
de  exercícios físicos com duração de 50 minutos. 
Exercícios de resistência muscular, sentar e levantar 
da cadeira, agachamento com auxilio na barra, 
exercícios com um enfoque no equilíbrio dinâmico e 
agilidade, circuito de equilíbrio unipodálico, 
lateralidade, marcha tandem, equilíbrio uni podal 
com auxilio, e foram realizadas dentro e fora da 
Instituição caminhada orientada. A pesquisa foi 
aprovada pelo comitê de Ética da Universidade 
Luterana do Brasil TCLE n° 2.9.28.737/2018. 

RESULTADOS 

Os resultados encontrados, não mostraram valores 
significativos estatisticamente. A média do teste ficou 
em 7,85 depois da intervenção de exercícios físicos a 
média ficou em 9,4. Outro aspecto importante é que 
a maioria dos idosos apresentavam algum grau de 

demência, comprometimento esse que interferiu na 
realização dos exercícios físicos. Apesar de não 
resultados significantes, os participantes 
apresentaram, no dia a dia, dentro da Instituição, 
uma melhora visível de sociabilidade, disposição e 
mobilidade segundo relato dos funcionários da 
Instituição. Indo ao encontro dos resultados obtidos 
Sá (2012) e colaboradores em um estudo com 60 
idosos residentes em duas ILPIs, que, após a 
intervenção de exercícios físicos, apresentam 
melhora no equilíbrio, força muscular de membros 
inferiores e flexibilidade. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a análise dos resultados obtidos através deste 
estudo e da literatura abordada, sugere-se que um 
programa de exercícios físicos, devidamente 
elaborado por profissionais de educação física, 
acompanhado por um trabalho multidisciplinar de 
outros profissionais que já atuam nas ILPis,  poderá 
vir a ser uma excelente forma de proporcionar aos 
idosos institucionalizados a melhora na capacidade 
funcional e sociabiliza ação dessas pessoas dentro do 
seu ambiente de convivência na sua disposição e no 
seu bem-estar dando autonomia para executar as 
AVDs, pois  um ambiente favorável é fundamental, 
significa otimizar oportunidades para esse idosos, um 
envelhecimento ativo ao longo da vida de maneira a 
promover e manter uma boa saúde 
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INTRODUÇÃO 

A Incontinência Urinária (IU) é definida como 
qualquer queixa de perda involuntária de urina. A IU 
é um distúrbio fisiológico não inerente ao processo de 
envelhecimento, mas sua ocorrência é maior com o 
avanço da idade, sendo assim considerada uma das 
principais síndromes geriátricas (MORAES et al, 
2010). Além da idade avançada, estudos evidenciam 
uma maior ocorrência de IU entre as mulheres 
(TAMANINI et al, 2009; MARQUES et al, 2015, 
KESSLER et al, 2018) e entre indivíduos com condições 
crônicas, como diabetes, obesidade e 
cerebrocardiovasculares (TAMANINI et al, 2009; 
MARQUES et al, 2015), além de um risco aumentado 
deste desfecho entre os idosos com incapacidade 
funcional (TAMANINI et al, 2009; MARQUES et al, 
2015). No entanto, são escassos no país os estudos de 
envelhecimento e de base populacional que 

objetivam avaliar a ocorrência de IU e associação com 
frequência e tempo de atividade física. A IU gera 
mudanças na rotina do idoso, limitando a 
participação social, com repercussões negativas nos 
aspectos físicos e especialmente psicossociais 
(MORAES et a, 2010; KESSLER et al, 2018). Neste 
sentido, torna-se fundamental estudar os fatores de 
risco modificáveis da IU que subsidiam estratégias e 
ações de prevenção desta condição de saúde. Neste 
estudo, tem-se como objetivo avaliar a prevalência de 
incontinência urinária entre idosos do município de 
Bagé (RS) e a relação com a frequência semanal de 
atividade física. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal realizado com os 
idosos entrevistados na segunda onda da pesquisa 
longitudinal intitulada “Saúde do Idoso Gaúcho de 
Bagé” (SIGa-Bagé). No estudo de linha de base (2008), 



 

 

  

 
 

participaram 1593 idosos de 60 anos ou mais 
residentes na zona urbana e em áreas cobertas pelos 
serviços de saúde da atenção básica, e destes, foram 
reentrevistados 757 em 2016 e 2017. Teve-se uma 
perda de 22 entrevistas durante a transferência de 
dados (n=735). Mais informações sobre o cálculo 
amostral e amostragem podem ser encontradas em 
publicações anteriores (THUMÉ et al, 2011). A 
prevalência de IU foi investigada por meio da 
seguinte pergunta: O(A) Sr(a) tem problema de 
perder um pouco de urina e se molhar 
acidentalmente? (Sim/Não). A variável independente 
foi investigada por meio de três perguntas: (Nos 
últimos sete dias) Quantos dias o(a) Sr.(a): (1) 
caminhou/ (2) ou fez atividades médias/ (3) ou fortes, 
por mais de 10 minutos seguidos? (Número de dias). 
Os participantes foram classificados como 
fisicamente inativos se não caminharam e nem 
praticaram atividade de intensidade moderada ou 
vigorosa por pelo menos 10 minutos seguidos e 
nenhum dia por semana. Para a frequência de dias de 
atividade física, foram somadas as caminhadas e 
atividades de intensidade moderada e vigorosa. As 
variáveis dicotômicas foram expressas como 
frequências absolutas e relativas e as variáveis 
contínuas em médias e intervalo de confiança (IC) de 
95%. Para as comparações de proporções foi aplicado 
o Teste Exato de Fisher. A análise dos dados foi 
realizada no programa estatístico Stata versão 14.0 
(Stata Corporation, College Station, EUA). A pesquisa 
foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal de Pelotas. 

RESULTADOS 

Dos 735 idosos entrevistados, 65,4% (481) eram 
mulheres, com idade média de 77,2 anos 
(IC95%:76,7-77,6), mínina 68 e máxima 103 anos. 

Quanto a realização de atividade física, 39,2% (282) 
eram inativos, 18,9% (136) referiram-se ativos entre 
um a três dias por semana e 41,9% (302), quatro ou 
mais dias por semana. O desfecho foi respondido por 
730 entrevistados. A prevalência de IU foi de 24,5% 
(179), com diferença significativa por sexo: 16,2 (41) 
entre os homens e 28,9 (138) entre as mulheres 
(p<0,001). A prevalência de IU foi de 33,7 (94), 20,6 
(28) e 16,9% (51) entre os idosos inativos, com 
frequência de atividade física de um a três dias e 
quatro ou mais dias por semana, respectivamente, 
com diferença significativa (p<0,001). Resultados 
similares foram encontrados entre os homens 
(p=0,003) e entre as mulheres (p=0,005), com 
tendência linear de aumento de IU conforme redução 
na frequência de dias de atividade física em ambos os 
sexos, apesar do baixo poder estatístico para 
encontrar diferença entre os homens, devido o baixo 
n amostral. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados evidenciam uma alta prevalência de IU 
entre a população idosa no município de Bagé (RS), 
com um risco aumentado entre as mulheres e entre 
aqueles com baixa frequência semanal de atividade 
física ou inativos. A IU não deve ser entendida como 
uma alteração normal da fisiologia do 
envelhecimento e portanto, cabem ações de 
educação em saúde para a prevenção de condições 
frequentemente relacionadas aos idosos. Apesar das 
limitações dos estudos transversais, a inatividade 
física e a menor frequência semanal de atividade 
física mostra ser um importante fator de risco para IU 
na população estudada e assim, deve estar entre as 
ações e orientações prioritárias dos profissionais de 
saúde da atenção básica. É necessário repensar o 
processo de cuidado que ainda sofre influência do 



 

 

  

 
 

modelo biomedico, visando uma atenção integral e 
práticas de promoção da saúde, que devem se 
efetivar a partir de uma relação de vínculo entre 

profissional e usuário, permitindo a conscientização e 
o empoderamento para o autocuidado. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, os distúrbios do sono afetam um  terço  
da  população  adulta  em  todo  o mundo. No Brasil,  
estima-se  cerca  de  dez  a  vinte  milhões  de  pessoas 
apresentando problemas relacionados ao sono. Estes  
dados  são  preocupantes  do  ponto  de  vista  da  
saúde  pública,  uma  vez  que  a  qualidade  do  sono  
está  diretamente  associada  a  doenças  crônicas  não  
transmissíveis,  como:  hipertensão  arterial,  
obesidade  e  síndrome metabólica, além da 
associação com uma pior qualidade de vida. (DE LINS 
FILHO et al., 2019) 

Principalmente durante o processo  de  
envelhecimento,  ocorre  em  maior  intensidade 
alterações  nos  ritmos  circadianos  contribuindo para 
mudanças nos ciclos de sono e vigília, nessa etapa de 
vida o sono se torna mais superficial, com menor 
duração e facilmente interrompido, a necessidade de 
tempo de sono noturno diminui e surge um aumento 
na sonolência diurna. (DA SILVA et al., 2019a) 

A má qualidade do sono, que apresenta prevalência 
de 8 a 18% na população em geral e de 50 a 70% na 
população de idosos, está fortemente associada às 
doenças cardiovasculares (DCV) e a mortalidade 
total. Estudos sugerem que a má qualidade do sono 
constitui fator de risco para agravamento das DCV, 
podendo também ser um importante marcador da 
saúde cardiovascular. (ARAUJO et al., 2015) 

Portanto,  a  avaliação  da  qualidade  do sono   
contribui   para   identificar   alterações   e propor  
medidas  terapêuticas  também  para  os fatores de 
risco e/ou as doenças cardiovasculares   (DCV’s),   
favorecendo   a prescrição    de    atividades    físicas. 
(DA SILVA et al., 2019b) 

O número de pesquisas nesta área ainda é pequeno, 
apesar da relevância do assunto. O sono do idoso 
deve ser alvo de atenção, pois já se encontra 
deficiente em decorrência de modificações 
fisiológicas. Este estudo teve como objetivo 
caracterizar a qualidade do sono de idosas com risco 
cardiovascular na comunidade. 



 

 

  

 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo observacional, descritivo e 
transversal, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
em seres humanos da Universidade de Passo Fundo 
(CEP-UPF) sob parecer 2.766.633 em conformidade 
com a resolução 466/12 do Conselho Nacional de 
Saúde. A coleta foi realizada na Divisão de Atenção ao 
Idoso da cidade de Passo Fundo - RS, a amostra total 
era de 100 sujeitos e foi obtida por conveniência. 

Inicialmente os dados foram coletados através de 
uma ficha de avaliação, contendo os dados 
sociodemograficos e clínicos para risco de doença 
cardiovascular. Já para a qualidade do sono foi 
aplicado o Questionário de Qualidade do Sono de 
Pittsburgh (PSQI). O PSQI possui uma versão 
traduzida, adaptada transculturalmente e validada 
para o português, e oferece informações sobre a 
quantidade e qualidade do sono no último mês 
(BERTOLAZI, 2008). São dezenove questões que 
através do auto-relato levantam características 
referentes a qualidade subjetiva do sono, latência do 
sono, duração do sono, eficiência habitual do sono, 
alterações do sono, uso de medicamentos para 
dormir e disfunção diurna do sono. A pontuação 
destes componentes produz um escore global que 
varia de 0 a 21 pontos, sendo que quanto maior a 
pontuação pior será a qualidade do sono. Um escore 
global superior a cinco indica que o sujeito possui 
dificuldade alta em pelo menos dois  ou moderada em 
três ou mais componentes do sono. A estratificação 
das questões graduam o indivíduo de zero ou 
nenhuma dificuldade para dormir até três ou 
dificuldade grave. Os dados coletados foram 

analisados por estatística descritiva calculando média 
e desvio padrão, com levantamento da frequência 
absoluta e do percentual os quais estão descritos no 
item resultados.. 

RESULTADOS 

Foram entrevistados 100 idosos dos quais 83 eram do 
sexo feminino e possuíam idade média de 70,61 anos 
(± 7,83) que fizeram parte do estudo. O grau de 
escolaridade mais encontrado foi 1º grau completo 
(56,5%) seguido de nenhuma (30,4%) e 2º grau 
completo (13%); o estado civil foi o de viuvez (39,1%) 
seguido de casada (26,5%), solteira (com ou sem 
união estável) (13% cada) e, por último, divorciada 
(8,7%). Quanto as idosas com risco cardiovascular 
(HAS, DM e colesterol) foram encontradas 23 na 
amostra total, sendo sua maioria portadora de HAS 
(78,3%), diabetes mellitus (13%) e  
hipercolesterolemia (8,7%). O índice de qualidade do 
sono avaliado através do PSQI apontou pontuação 
total média de 7,74 (± 4,15) e, quando olhamos para 
sua estratificação, a qualidade do sono ruim foi 
encontrada em 13 das 23 idosas com risco 
cardiovascular (56,5%), 5 encontravam-se com 
qualidade do sono boa (21,7%) e 5 com distúrbio do 
sono (21,7%). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presença de doenças que apresentam riscos 
cardiovasculares parece estar diretamente ligada a 
qualidade do sono ruim de idosas na comunidade, 
podendo ser este um fator importante a ser tratado 
nessa população. 
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INTRODUÇÃO 

A depressão é uma das mais prevalentes doenças 
psiquiátricas, sendo uma importante questão a ser 
debatida no século XXI. Essa patologia, caracteriza-se 
clinicamente por: humor deprimido, anedonia, 
perturbações do sono, alteração em peso e 
alimentação, agitação e retardo psicomotor, fadiga 
ou perda de energia, sentimentos de inutilidade e 
culpa excessiva, redução da concentração, indecisão 
e pensamentos recorrentes de morte e ideação 
suicida. Atualmente é compreendida como uma 
síndrome que tem como base de seu 
desenvolvimento uma heterogênea gama de fatores. 
Quando do estudo da população geriátrica, percebe-
se que os índices de depressão são maiores do que os 
encontrados na população geral, havendo então a 
necessidade de atenção adicional ao rastreio, 
diagnóstico e manejo  dessa comorbidade 
psiquiátrica, bem como de fatores associados a sua 
gênese. A depressão, algumas vezes, pode ser 
relacionada a outras condições clínicas, como é 
expresso em algumas causas reumatológicas 

(CAIXETA, 2016). Nesse contexto, as artropatias 
(doenças reumatológicas) são também um 
diagnóstico comum em idosos, sendo 
majoritariamente com características inflamatórias 
(como as artrites) e/ou degenerativas (como a 
osteoartrose), comumente acompanhadas de algum 
nível de dor associada (ROSITO, 2012). As síndromes 
clínicas discutidas impactam negativamente na 
qualidade de vida da população geriátrica e são temas 
de extrema importância de abordagem, pois são 
condições médicas passíveis de intervenção não 
farmacológica, bem como de tratamento 
farmacológico, com possibilidade de remissão 
sintomatológica dos quadros. Diante disso, o objetivo 
deste estudo foi descrever a relação entre ambas em 
idosos atendidos na Atenção Primária à Saúde (APS) 
em um município no norte do Rio Grande do Sul (RS). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal, realizado em 
Passo Fundo, RS. Foram incluídos usuários da rede 
urbana de APS, com 60 anos ou mais, de ambos os 



 

 

  

 
 

sexos, residentes na cidade e excluídos aqueles 
acamados e portadores de deficiência que os 
impedisse de responder ao questionário. Os dados 
foram coletados nas unidades de saúde, entre maio e 
agosto de 2019, através de questionário pré-testado 
e pré-codificado, aplicado por acadêmicos de 
medicina treinados. Além de sexo e idade, foram 
contemplados diagnóstico médico autorreferido de 
depressão, de artrite ou artrose (artropatias) e dor 
(atual e crônica). Após dupla digitação e validação dos 
dados, realizou-se descrição da amostra, cálculo da 
prevalência de depressão e verificação de sua 
distribuição quanto a outras variáveis (teste do qui-
quadrado, significância de 5%). 

RESULTADOS 

Contabilizaram-se 403 participantes. A média de 
idade foi de 68 anos (±6,41), sendo 61,3% da 
população feminina e 67,6% de cor branca. Foram 
encontrados 139 (34,6%) diagnósticos de artropatias, 
relacionados majoritariamente com o sexo feminino 
(43,7% das mulheres; p<0,001). A prevalência foi 
semelhante à literatura, como os 25,6% encontrados 
por Rosito (2012). A dor foi associada às artropatias 
nesses pacientes, sendo presente na última semana 
em 84,2% dos casos (p<0,001). Ademais, como 
caráter crônico, 79,3% dos artropatas referiram dor 
com duração superior a 6 meses. Os dados 
apresentados vão ao encontro de estudos prévios 
que mostraram a presença de dor crônica associada a 
artropatias em aproximadamente 75% dos casos 
(PEREIRA et al., 2014). Do total de pacientes com 
artropatia, 51,8% referiram diagnóstico 

concomitantemente de depressão (p<0,001), ou seja, 
a presença de algum grau de artropatia esteve 
relacionada à concomitância de um episódio 
depressivo. Adentrando o âmbito da saúde mental, 
constatou-se 141 (35%) diagnósticos autorreferidos 
de depressão. A depressão, por sua vez, também foi 
mais presente em mulheres, acometendo 45,8% 
delas (p<0,001). Ainda, a presença de dor, comum nas 
artropatias, também foi relacionada à depressão em 
idosos, estando presente em 42,9% dos casos 
(p<0,001). Em estudo sobre a dor crônica, realizado 
na cidade de São Paulo, SP, foi relatada a presença de 
depressão em 48% da amostra, com associação 
significativa entre a intensidade da dor e depressão 
(PINHEIRO et al., 2014). Contudo, na amostra 
analisada, a dor crônica, apesar de ser mais frequente 
entre os deprimidos (45,8%), não teve relação 
estatisticamente significativa com a doença mental 
(p=0,144).      

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo, realizado com um segmento de população 
idosa, encontrou associação entre o componente 
dor e doenças articulares, bem entre as artropatias e 
a as síndromes depressivas. Coincidentemente, a 
prevalência das artropatias e depressão foi maior no 
sexo feminino. Desse modo, o perfil observado 
poderá ser útil às equipes de APS na identificação e 
no acompanhamento adequado aos portadores de 
tais comorbidades.       
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INTRODUÇÃO 

A ideação suicida pode ser definida, em termos 
simples, como pensamentos passivos ou ativos em 
relação a por fim à própria vida. Após a ideação pode 
haver a construção de planos e, por fim, chegar a 
tentativa suicida, sendo esses definidos como casos 
mais graves a serem manejados (TURECKI; BRENT, 
2016). Esse tema de extrema importância ganhou 
maior visibilidade nos últimos tempos em vista das 
campanhas anuais do Setembro Amarelo. Estudos 
prévios constataram que 75% das vítimas de suicídio 
procuraram a Atenção Primária à Saúde (APS) no ano 
anterior à tentativa (LUOMA et al., 2002). Tendo em 
vista essa afirmação, determina-se a importância de 
uma APS bem estruturada para identificar pacientes 
com risco de suicídio. Uma metanálise que avaliou 27 
estudos mostrou que 87% dos casos de suicídio foram 
diagnosticados com algum transtorno mental antes 
do ato. Vários são os fatores que podem contribuir 
para o ato suicida, sendo que os mais frequntes são 
tentativas prévias e transtornos psiquiátricos 
(ARSENAULT-LAPIERRE; KIM;  TURECKI, 2004). A 

depressão parece estar presente em significativa 
parte dos atos suicidas. Não obstante, a presença de 
pensamentos recorrentes de morte/ideação suicida é 
um dos critérios menores de seu diagnóstico. Ainda, 
uma associação importante já demonstrada, é o 
aumento das taxas de suicídio, conforme o aumento 
da idade,  em pacientes diagnosticados com síndrome 
depressiva (TURECKI; BRENT, 2016). Assim pode-se 
entender o processo de envelhecimento como um 
período crítico para o surgimento de síndromes 
psiquiátricas, tais como as depressivas. Precisa-se 
redobrar a atenção à essa população, melhorando o 
rasteamento, estabelecendo as vulnerabilidades e 
abordando o paciente em sua integralidade. Esta 
pesquisa, portanto, teve como objetivo principal 
estimar a prevalência da ideação suicida em 
pacientes idosos atendidos na APS.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal conduzido na rede 
urbana de APS de Passo Fundo, Rio Grande do Sul 
(RS). Foram incluídos no estudo usuários com 60 anos 



 

 

  

 
 

ou mais, de ambos os sexos, residentes na cidade e 
excluídos aqueles acamados e portadores de 
deficiência que os impedisse de responder ao 
questionário. Os dados foram coletados nas unidades 
de saúde, através de questionário pré-testado e pré-
codificado, por acadêmicos de medicina treinados, 
entre maio e agosto de 2019. A indagação central  no 
estudo foi: “Alguma vez você já pensou seriamente 
em pôr fim a sua vida?”. Fizeram parte também parte 
do questionário: sexo, idade, situação conjugal, 
tentativas prévias de familiares, suicídio prévio de 
familiares e diagnóstico autorreferido de depressão. 
Após dupla digitação e validação dos dados, realizou-
se descrição da amostra, cálculo da prevalência de 
ideação suicida e verificação de sua distribuição 
quanto a outras variáveis (teste do qui-quadrado, 
significância de 5%). 

RESULTADOS 

Contabilizaram-se 403 entrevistas realizadas na 
população idosa. A média de idade foi 68 anos 
(±6,41), sendo 61,3% da população feminina e 67,6% 
branca. A prevalência da ideação suicida foi de 19,9%, 
dos quais 58,8% chegaram a traçar um plano para pôr 
fim à vida. Destes, por sua vez, 48,9% efetivamente 
tentaram realizar o ato suicida. Quanto à história 
familiar de tentativa de suicídio e do ato consumado 
encontrou-se, respectivamente, uma prevalência de 
23,3% e 18,1%. Percebe-se, diante do exposto, a 
elevada prevalência da ideação suicida nos idosos, 
sendo esta mais frequente entre as mulheres, 
acometendo 23,1% delas (p=0,041). Ainda, observou-
se diferença de frequência da ideação suicida em 
relação à situação conjugal. Entre aqueles sem 
cônjuge, 25,2% referiram o desfecho (p=0,034). Esses 
dados vão ao encontro de ideias já pré-estabelecidas 
na literatura, as quais relatam a ideação suicida 

associada com o sexo feminino e com a falta de 
parceiros (TURECKI; BRENT, 2016). Os resultados são 
relevantes, visto que o estado do Rio Grande do Sul 
tem mostrado os maiores índices de suicídio no Brasil. 
As taxas de tentativa e de suicídio no RS são, 
respectivamente, 17,4/100.000 e 11/100.000 
habitantes. Restringindo ao planalto do estado, 
região onde foi conduzido o estudo aqui relatado, são 
encontrados índices de tentativa e de suicídio ainda 
mais preocupantes, sendo, respectivamente, 
53,3/100.000 e 17,9/100.000 habitantes. Somado a 
isso, percebe-se uma tendência ao aumento no 
número de suicídios conforme aumento daidade, 
atingindo o pico de suicídio na população estadual de 
70-79 anos (BOLETIM DE VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DE SUICÍDIO E TENTATIVA DE 
SUICÍDIO, 2018). Ou seja, é imprescindível que, nos 
atendimentos nas APS, sejam abordados temas 
relacionados a pensamentos suicidas, bem como 
elencadas as vulnerabilidades presentes nos usuários 
que podem favorecer um ato suicida. Outro fator 
comumente relacionado à ideação suicida é a 
depressão (CONWELL et al., 1996). Percebeu-se no 
estudo, também  essa relação, entre a depressão e a 
ideação suicida, sendo que 34,8% dos idosos com 
diagnóstico depressivo referiram ideação suicida 
(p<0,001).    

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ideação suicida esteve presente em algum 
momento da vida em uma grande parcela dos idosos 
entrevistados. Somado a isso, os participantes 
também apresentaram altos índices depressivos, o 
que é atrelado ao pensamento suicida. Logo, a 
população idosa necessita de uma maior atenção 
quanto a estressores que podem levar ao suicídio de 
fato. A partir dessa análise, pode-se abordar o 



 

 

  

 
 

paciente em sua integralidade e impactar 
positivamente na redução dos índices de tentativa e 
de suicídio consumado.  
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INTRODUÇÃO 

Entre os estudos da área da epidemiologia, existem 
os de coorte, que possibilitam identificar diversas 
situações, como a relação causal entre desfechos e 
diversos fatores (demográficos, econômicos, sociais e 
comportamentais) e a incidência dos agravos à saúde 
na população (EVERITT; PALMER, 2011). Na 
população idosa, esse tipo de estudo pode ter como 
foco a investigação de preditores de eventos 
adversos à saúde, como doenças agudas e crônicas 
(SCHNEIDER et al., 2017).  

No Brasil existem diversas pesquisas de coorte na 
população idosa, como o Estudo SABE e o Epidoso em 
São Paulo, o Projeto Bambuí em Minas Gerais e o 
Estudo EpiFloripa Idoso em Florianópolis. Em comum, 
todas essas pesquisas avaliam a prática de atividades 

físicas e avaliam seus efeitos sobre diferentes 
desfechos (SCHNEIDER et al., 2017). 

A importância da realização dessas pesquisas 
epidemiológicas de coorte vai além da produção de 
conhecimento científico para utilização na academia. 
Esse conjunto de dados, se analisados 
adequadamente, por uma análise social, a qual 
considera-se os aspectos sociais e não somente os 
biológicos do sujeito, podendo se tornar um material 
fecundo para a produção de políticas públicas ou 
planejamento para a saúde que envolvam a 
atividade/exercício físico (BARATA; ALMEIDA FILHO; 
BARRETO, 2012). 

Nessa construção de conhecimento epidemiológico 
não são apenas esses grandes grupos de 
pesquisadores que produzem conhecimentos sobre a 
prática de atividade física na população idosa. Então 



 

 

  

 
 

é necessária uma busca mais aprofundada e, para 
isso, objetiva-se, por meio da realização do presente 
estudo, mapear a produção científica sobre a prática 
de atividade física por idosos brasileiros nas pesquisas 
de coorte por meio de uma análise bibliométrica. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para identificar as pesquisas de coorte sobre a 
temática prática de atividade física em idosos 
brasileiros utilizou-se o método de pesquisa 
bibliométrico (MOURA et al., 2017). A pesquisa inclui 
artigos publicados até 20 de junho de 2020. 

A pesquisa ocorreu nas bases de dados SciELO e 
LILACS utilizando-se da estratégia de busca: (“Estudo 
de coorte” OR Epidemiológico OR Epidemiológicos 
OR longitudinal OR Censo OR Estudo de Bambuí OR 
Epifloripa OR Estudo SABE OR Epidoso) AND (Idosos 
OR Velho OR Idoso OR Idosas OR Idosa) AND 
("Exercício Físico" OR "Atividade física") AND (Brasil 
OR Brasileiro OR Brasileira). Os termos em idioma 
português foram pesquisados nos títulos, resumos e 
palavras-chaves dos artigos. 

Foram selecionados para o estudo os artigos que se 
enquadraram nos seguintes critérios: (1) artigos em 
revistas de acesso livre, (2) artigos originais, (3) textos 
completos publicados em inglês, espanhol e/ou 
português, (4) artigos sobre o tema, (5) pesquisa de 
coorte e (6) idosos brasileiros. Não houve critério 
restringido a data inicial e final das publicações. 

A seleção dos artigos após a extração nas bases de 
dados, somente com artigos disponíveis na íntegra, 
ocorreram em dois passos: i) análise dos artigos para 
exclusão daqueles duplicados por meio de 
ferramenta de gerenciamento de referências 
Endnote® e conferência manual; e ii) leitura de 

títulos, resumos e se necessário do método para 
inclusão ou exclusão do artigo realizado a verificação 
a cegas por dois pesquisadores por meio da 
plataforma Rayyan®, específica para esse tipo de 
análise, nos casos de divergências um terceiro 
avaliador realizou a conferência. 

Para análise bibliométrica e discussão dos dados, 
foram extraídas as seguintes variáveis: (1) Ano de 
publicação, (2) Principais autores, (3) Estado das 
pesquisas, (4) Revista de publicação e (5) Desfechos. 
Os dados foram analisados de maneira descritiva. 

RESULTADOS 

Foram encontrados 598 artigos na LILACS e 385 
artigos na SciELO. Excluindo textos incompletos e 
repetidos, sobraram 723 estudos na íntegra para 
leitura de título, resumo e método. Após exclusão dos 
artigos sobre outros temas (n=283), outros públicos 
(n=170), outros modelos de pesquisa (n=256) ou 
teses (n=3), 11 artigos foram incluídos na análise. 

O primeiro estudo encontrado na literatura foi 
publicado em 2008 intitulado “Functional 
performance of the elderly in instrumental activities 
of daily living: an analysis in the municipality of São 
Paulo, Brazil”, com idosos do município de São Paulo. 
O ano com maior quantidade de publicações foi 2018, 
com cinco artigos. Em 2008, 2013, 2014 e 2017 foram 
publicados apenas um artigo e em 2016 dois artigos. 

Entre os 42 autores e coautores, apenas oito 
apresentam mais de uma publicação, destacando-se 
Yeda Aparecida de Oliveira Duarte, com três 
publicações, uma em 2008 e duas em 2018, sendo 
uma delas do Estudo SABE, projeto que coordena 
desde 2016 (BRASIL, 2020).  Os professores Roberto 
Jerônimo dos Santos Silva, Paulo Roberto Borges de 



 

 

  

 
 

Souza Junior, Maria Fernanda Lima-Costa, Luciana 
Correia Alves, Glauber Rocha Monteiro, Fabíola Bof 
de Andrade e Eleonora d’Orsi tiveram duas 
publicações cada. 

Os estudos foram realizados nos estados de Sergipe 
(n=2), São Paulo (n=3), Santa Catarina (n=3) e três 
estudos utilizaram dados de todo o Brasil. O presente 
estudo demonstrou que os projetos EpiFloripa, o 
SABE e o ELSI-Brasil resultaram em duas publicações 
e o projeto Fibra em uma. O projeto ELSI-Brasil e Rede 
Fibra são estudos  em nível nacional, enquanto os 
projetos EpiFloripa e do SABE são representativos das 
cidades de Florianópolis e São Paulo, 
respectivamente. 

O maior veículo de publicação foi a Revista Brasileira 
de Cineantropometria & Desempenho Humano 
(Qualis B1 em Educação Física e em Interdisciplinar), 
com quatro trabalhos. Em seguida, a Revista de Saúde 
Pública (Qualis A2 em Educação Física e B1 em 
Interdisciplinar), a Ciência & Saúde Coletiva (Qualis 
A2 em Educação Física e B1 em Interdisciplinar) e a 
Cadernos de Saúde Pública (Qualis A2 em Educação 
Física e em Interdisciplinar) com dois artigos 
publicados em cada periódico e a Revista Brasileira de 
Epidemiologia (Qualis B2 em Educação Física e B1 em 
Interdisciplinar) com um artigo publicado. 

Nos diversos artigos publicados a atividade física foi 
associada a diversos desfechos, como fatores 
sociodemográficos e doenças (n=1), com a fragilidade 
(n=2), com a qualidade de vida (n=1), com o uso de 
internet (n=1), com o equilíbrio (n=1) e com a 
mortalidade (n=1). Além de estudos que observaram 
a participação em programas de exercício físico (n=3) 
e a prevalência da prática de atividade física (n=1). 

Como limitação do estudo, destaca-se que, como 
qualquer outro estudo de análise bibliométrica ou 
revisão sistemática, a opção pelos termos de busca 
pode ter deixado algum artigo fora do presente 
trabalho. Mas, salienta-se que a utilização dos termos 
específicos  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao mapear a produção científica sobre a prática de 
atividade física por idosos brasileiros nas pesquisas de 
coorte por meio de uma análise bibliométrica, 
verificou-se que o primeiro trabalho publicado está 
datado em 2008 e o último em 2018, ano, este, com 
a maior quantidade de artigos publicados. 

Entre os autores, destaca-se Yeda Aparecida de 
Oliveira Duarte, que conta com três publicações. Os 
estudos foram realizados no estado de Sergipe, São 
Paulo e Florianópolis, além dos estudos realizados na 
federação brasileira, sendo Sergipe com dois estudos 
e os demais com três estudos cada. A Revista 
Brasileira de Cineantropometria & Desempenho 
Humano foi o periódico que mais publicou artigos 
sobre a temática, com quatro trabalhos.  

Em relação aos desfechos, pode-se dividir entre os 
que identificam a associação da atividade física com 
fatores sociodemográficos e doenças, com a 
fragilidade, com a qualidade de vida, com o uso de 
internet, com o equilíbrio e com a mortalidade, os 
que observaram a participação em programas de 
exercício físico e os que verificam a prevalência da 
prática de atividade física.  

 

Palavras-chave: Idoso. Exercício. Atividade Motora.  
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento vem acompanhado do aumento na 
incidência de doenças, sejam elas crônicas ou 
degenerativas, que contribuem de forma significativa 
para o aparecimento das queixas de dor. Dentre 
essas, a dor crônica é um dos problemas mais 
importantes e que dificultam consideravelmente a 
autonomia do idoso no desempenho de suas funções 
diárias, afetando a sua qualidade de vida (CUNHA; 
MAYRINK, 2011). A dor crônica é caracterizada por 
eventos persistentes com duração mínima de três 
meses e pode estar relacionada a disfunções 
musculoesqueléticas e à lesão tecidual, tornando-se 
a principal queixa do indivíduo visto que causa 
limitações, prejuízos em sua saúde a a sua qualidade 
de vida (FERRETTI et al., 2019). Sendo assim, este 
estudo objetivou verificar a prevalência, intensidade 
de dor crônica e avaliar a qualidade de vida dos 
idosos.   

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo transversal e descritivo com amostragem de 
conveniência composta por vinte idosos. Os 
participantes eram de grupos de convivência de uma 
município da região norte do Rio Grande do Sul, 
Brasil. Todos deveriam ter idade igual ou superior a 
sessenta anos e como critério de exclusão 
considerou-se os que não tinham capacidade de 
comunicação verbal ou escrita para compreender o 
termo de consentimento livre e esclarecido e os 
questionários. Como instrumentos, um questionário 
sociodemográfico e de saúde, a escala analógica 
visual que classifica a dor em leve (zero a 2), 
moderada (3 a 7) e intensa (8 a 10) e a escala de 
qualidade de vida Whoqol-Bref validada por FLECK et 
al. (2000) que consta de quatro domínios (físico, 
psicológico, relações sociais e meio ambiente). Esta 
pesquisa foi aprovada pelo CEP. Os dados foram 
descritos em frequência relativa e absoluta, média e 
desvio padrão sendo analisados pelo teste qui-
quadrado com níveis de significância de p< 0,05. 

RESULTADOS 



 

 

  

 
 

A média de idade dos idosos entrevistadas foi de 
66,65 ± 5,10 anos. A maioria eram mulhures 14(70%), 
casadas 12(60%), com ensino fundametal incompleto 
9(45%) e com renda de um a dois salários mínimos 
17(85%). Dos idosos, 17(85%) quiexavam-se de dor 
crônica, 14(70%) eram hipertensos, 2(10%) eram 
diabéticos e 13(65%) tinham doenças 
osteoarticulares. Além disso, 17(85%) faziam uso de 
medicações contínuas, 8(40%) apresentavam um a 
dois locais de dor, 8(40%) apresentavam de três a seis 
locais de dor crônica no corpo. Sendo estas, 
localizadas em sua maioria em joelhos 10 (50%), 
quadril 5 (25%), coluna vertebral 5 (25%), ombros 4 
(20%), pernas 4 (20%) e escápulas 4 (20%). Os locais 
de dor menos citados foram cotovelo, tornozelo e pé 
com 2 (10%) cada. A média de intensidade da dor 
crônica segundo a escala EVA foi moderada de 4,70 ± 
3,08 pontos, sendo maior para as mulheres (6,16 ± 
1,89) quando comparada com os homens (5,00 ± 
2,94). Não houve diferença estatisticamente 
significativa entre sexo com intensidade da dor EVA 
(p=0,573) e com locais de dor (p=0,311). Também não 
foi estatisticamente significativo a escolaridade com 

intensidade da dor EVA (p=0,358) e com locais de dor 
(p=0,663), e a idade com intensidade da dor EVA 
(p=0,140) e com locais de dor (p=0,129). O domínio 
de QV que mais pontuou foi o relações sociais (73,75 
± 24,67), seguido do psicológico (65,20 ± 12,33), físico 
(63,21 ± 9,56) e meio ambiente (62,18 ± 13,37). 
demonstrando que os idosos estavam mais satisfeitos 
com o seu suporte e apoio social e menos satisfeitos 
com a sua moradia, situações de segurança, recursos 
financeiros, cuidados de saúde e transporte.    

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se concluir que a maioira apresentou dor 
crônica, as mulheres tiveram maior intensidade de 
dor, revelando que a qualidade de vida é mais 
satisfatória nas relações sociais, visto que os idosos 
faziam parte de grupos de convivência. O domínio 
com menos pontuação é o meio ambiente que está 
relacionado à cuidados com a saúde além ter dinheiro 
para suprir suas necessidades demonstrando que os 
idosos não estavam tão satisfeitos nestes aspectos.  

 

Palavras-chave: Dor. Qualidade de vida. Envelhecimento . Idoso. 
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INTRODUÇÃO 

No cenário mundial, as quedas constituem uma alta 
proporção de morbimortalidade em idosos, 
aproximadamente 28% a 35% das pessoas com mais 
de 65 anos têm uma queda por ano e para as com 70 
anos essa proporção aumenta e varia de 32% a 42% 
(MIJANGOS et al., 2019). De acordo com Gil et al. 
(2017), um terço dos adultos acima dos 65 anos 
experimentam uma situação de queda e 60% desses 
indivíduos são expostos a uma lesão do sistema 
músculo esquelético. Cerca de 10% das quedas 
resultam em internação hospitalar, sendo que 50% 
das internações correspondem à fratura do quadril e 
13% à fratura do braço. Mais de 90% das fraturas do 
quadril são relacionadas a quedas recorrentes, onde 
o sexo feminino é comumente mais afetado. As 
quedas podem ocorrer em qualquer fase da vida, mas 
quando acontecem no idoso, o risco de lesão é maior 
e também o risco do comprometimento funcional, da 
depressão e do isolamento social, que costumam 

aparecer associados ao medo de uma recorrência em 
quedas (COSTA et al., 2013). Diante do exposto, 
acredita-se ser fundamental conhecer seus fatores de 
risco e também trabalhar em prol da prevenção e, 
para tanto, seria de grande importância conhecer o 
perfil dos idosos para identificar possíveis vieses de 
risco às quedas.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho é parte da Dissertação de mestrado 
vinculada ao projeto Guarda-chuva intitulado 
Funcionalidade, risco de quedas, nível de atividade 
física e controle postural em mulheres com e sem 
incontinência urinária, sob a coordenação da Profª 
Drª Hedioneia Maria Foletto Pivetta, registro SIAPE 
1935715 e aprovado sob parecer CAAE: 
63080416.0.0000.5346. Estudo transversal, 
observacional e quantitativo em que a população da 
pesquisa foi composta por 41 idosas com média de 
66,2±5,5 anos de idade. Estas mulheres foram 
recrutadas nos grupos de atividades físicas do Núcleo 



 

 

  

 
 

Integrado de Estudos e Atenção à Pessoa Idosa 
(NIEATI), além da divulgação por cartazes e na mídia 
através de meios eletrônicos. Todas que participaram 
da pesquisa concordaram e assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram 
utilizados como instrumento de pesquisa: Ficha de 
avaliação elaborada pelos autores para delinear o 
perfil das idosas, o Índice de Katz para avaliar o nível 
de independência para atividades de vida diária, o 
Mini Exame do Estado Mental (MEEM) para avaliar a 
condição cognitiva, o Questionário Internacional de 
Atividade Física (IPAQ) para qualificar o nível de 
atividade e o Teste Timed Up and Go (TUG) para 
avaliar o Risco de Quedas (RQ). Os dados foram 
analisados através da estatística descritiva com 
distribuição de frequências de valores absolutos e 
percentuais. 

RESULTADOS 

 O questionário de perfil demográfico aplicado nesta 
pesquisa permitiu caracterizar essa amostra quanto à 
idade, estado civil, etnia, escolaridade, se eram 
aposentadas ou não e se tinham algum problema de 
saúde, diabetes e hipertensão arterial sistêmica.  
Observou-se que a maioria das idosas era casada 
43,9% (n=18), seguidas por viúvas com 29,3% (n=12). 
Quanto a escolaridade, prevaleceu o ensino 
fundamental incompleto (34,15% n=14), ensino 
superior incompleto (19,51% n=8) e ensino médio 
completo (17,07% n=7); se auto declararam brancas 
78,0% (n=32), sendo que 80,5% (n=33) disseram que 
tinham problema de saúde e 19,5% (n=8) disseram 
que não, a maioria era hipertensa com 61,0% (n=25). 
A respeito da situação laboral, 70,3% (n=29) eram 
aposentadas, enquanto 29,3% (n=12) não 

aposentadas. Todas as idosas obtiveram índices 
positivos para o Katz (n=41 100%), indicando serem 
independentes e, da mesma forma, 100% (n=41) 
obtiveram scores positivos no MEEM significando que 
têm boa capacidade cognitiva. O Risco de Queda, 
avaliado através do TUG apresentou os seguintes 
scores: para risco normal n=18 (43,9%), para baixo 
risco n= 22 (53,66%) e para alto risco n=1 (2,44%), o 
que mostra que o fato dessas idosas serem 
fisicamente ativas, possa ter influenciado neste 
resultado positivo onde a maioria apresenta baixo 
risco de queda ou condição normal.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante deste perfil, sabendo que se trata de mulheres 
com mais de 60 anos, fisicamente ativas, percebe-se 
que a maioria apresenta algum problema de saúde, 
com a hipertensão sistêmica configurando um alto 
índice e, possivelmente, a prática de atividade junto 
ao grupo, ofereça melhor qualidade de vida, 
enfrentamento e controle diante da doença e isso 
também contribua para a menor chance de 
ocorrência de quedas. Desta forma, é possível 
concluir que a prática regular de atividade física, em 
especial em grupos de convivência como ocorre nesta 
amostra, pode influenciar de forma ampla e positiva 
na promoção do envelhecimento ativo e saudável. 
Seria interessante aos profissionais que atuam junto 
aos Grupos de Atividades para idosos o resultado de 
trabalhos que definam ou indiquem o tipo de 
atividade que seria mais indicada, bem como a 
frequência e seus benefícios, afim de melhorar ainda 
mais a qualidade no atendimento ou 
acompanhamento desse público. 
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INTRODUÇÃO 

A doença de Parkinson foi descrita pela primeira vez 
pelo médico inglês James Parkinson em 1817, os 
sintomas que a caracterizam são rigidez, bradicinesia, 
acinesia, tremor e instabilidade postural. Conforme a 
doença de Parkinson progride, 90% dos indivíduos 
acometidos apresentam distúrbios de fala e voz. 
Nesse sentido, a doença de Parkinson está associada 
à disartria hipocinética, ou seja, um distúrbio motor 
da fala, cujas características são loudness reduzida 
(hipofonia), monopitch, rouquidão, qualidade vocal 
soprosa e articulação imprecisa. Portanto, embora 
sejam notáveis os avanços farmacológicos e 
cirúrgicos em termos de tratamento para a disartria 
associada à doença de Parkinson, não são percebidos 
resultados significativos na fala dos indivíduos 
submetidos a estes tipos de intervenção. Desta 
forma, a terapia fonoaudiológica resulta em achados 
clínicos mais consistentes, quando se trata de 
disartria, devido à doença de Parkinson. O objetivo 
desta revisão sistemática é identificar os modelos de 

terapia fonoaudiológica empregados no tratamento 
da disartria em portadores da doença de Parkinson, e 
analisar o impacto de tais métodos terapêuticos 
sobre as alterações encontradas devido aos 
distúrbios de fala e voz desses indivíduos. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para identificar os estudos sobre terapia 
fonoaudiológica e disartria em portadores da doença 
de Parkinson, foi realizada uma busca de publicações 
disponíveis no Pubmed e Scielo. A pesquisa incluiu 
estudos publicados desde 2008. As palavras-chave 
utilizadas para a realização da pesquisa foram as 
seguintes: “speech therapy” and “Parkinson’s 
disease”, “speaks” and “Parkinson’s disease” or 
“Parkinson” e “dysarthria” and “Parkinson’s disease” 
or “Parkinson”. 

Os artigos foram selecionados por dois examinadores 
de forma independente, de acordo com alguns 
critérios de inclusão: publicações entre 2008 e 2018; 
estudos originais envolvendo seres humanos; 



 

 

  

 
 

estudos cujo objetivo foi a análise de métodos 
terapêuticos fonoaudiológicos empregados na 
reabilitação da disartria em portadores da doença de 
Parkinson; estudos que descrevessem o modelo 
terapêutico utilizado. Os critérios de exclusão 
utilizados neste trabalho foram: terapia 
fonoaudiológica de deglutição em portadores da 
doença de Parkinson; intervenção cirúrgica e/ou 
medicamentosa em portadores da doença de 
Parkinson; estudos cujo objetivo era unicamente a 
avaliação da disartria em portadores da doença de 
Parkinson e demais patologias neurodegenerativas; 
estudos que somente caracterizavam a disartria em 
portadores da doença de Parkinson e demais 
patologias neurodegenerativas. A busca de artigos 
publicados no período entre 2008 a 2018 resultou em 
857 estudos, dos quais 293 eram repetidos. Foram 
excluídos 842 artigos devido aos critérios de exclusão. 
Foram incluídos 15 artigos completos, que atendiam 
aos critérios de inclusão propostos para o presente 
estudo. 

Classificaram-se os artigos científicos de acordo com 
o modelo de terapia fonoaudiológica utilizada pelos 
autores. Foram selecionados estudos referentes a 
modelos de terapia fonoaudiológica para distúrbios 
de fala e voz associados à doença de Parkinson, e 
estudos que fizeram uso de tecnologias para a 
reabilitação fonoaudiológica de portadores da 
doença de Parkinson. 

RESULTADOS 

Foram selecionados 857 artigos, dos quais 293 eram 
repetidos. Segundo os critérios de inclusão e 
exclusão, 4 artigos foram eliminados por tratarem de 
terapia fonoaudiológica de deglutição; 257 artigos 
foram eliminados por abordarem intervenção 

cirúrgica e/ou medicamentosa; 8 artigos foram 
eliminados, visto que abordavam apenas avaliação da 
disartria; 75 artigos foram eliminados por tratarem 
apenas de caracterização da disartria; 470 artigos 
foram eliminados devido à não empregarem terapia 
de fala/voz na doença de Parkinson. Para avaliação 
mais detalhada foram selecionados 43 artigos, sendo 
que destes, 15 artigos foram incluídos para revisão.  

Sendo assim, foi possível observar que alguns artigos 
empregaram um modelo de fonoterapia para fala e 
voz de pacientes portadores da doença de Parkinson, 
enquanto outros fizeram uso de tecnologias para 
terapia fonoaudiológica.  

Tratando-se de modelos de fonoterapia para fala e 
voz de portadores da doença de Parkinson, um artigo 
usou como técnica terapêutica a terapia 
fonoaudiológica baseada na música para reabilitação 
dos distúrbios de fala e voz associados à doença de 
Parkinson. A intervenção de canto em grupo consistiu 
em 12 sessões semanais de 90 minutos. Concluiu-se, 
que a terapia de canto em grupo nessa intensidade e 
frequência não resulta em achados clínicos 
relevantes quanto ao comprometimento da fala e da 
voz devido à doença de Parkinson 

Dos artigos apresentados nesta revisão que fizeram 
uso de tecnologias, foi possível identificar o Método 
de Tratamento Lee Silverman (LSVT) para reabilitação 
da disartria hipocinética devido à doença de 
Parkinson. Os autores têm pesquisado diferentes 
abordagens referentes à aplicabilidade do método 
acima referido, tendo como foco o ambiente online. 
Essa abordagem, segundo os autores, facilita a 
acessibilidade e adesão ao tratamento, que tem 
duração de quatro semanas com terapia diária 
intensa. Para verificar a efetividade da terapia à 



 

 

  

 
 

distância, participantes com disartria leve a 
moderada devido à doença de Parkinson receberam 
o Método de Tratamento Lee Silverman (LSVT) em 
ambiente online. Logo, a não inferioridade dessa 
modalidade de entrega do LSVT foi comprovada. 

Portanto, observou-se que, de modo geral, o método 
LSVT online para disartria hipocinética devido à 
doença de Parkinson parece ser clinicamente válido e 
confiável, uma vez que os efeitos da modalidade 
online do LSVT foram confirmados e se assemelham 
ao método convencional de aplicabilidade, não 
demonstrando diferença significativa nos achados 
clínicos. 

 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisar os artigos referentes aos modelos de 
terapia fonoaudiológica, que visam à reabilitação da 

disartria associada à doença de Parkinson, foi possível 
identificar diferentes modelos/técnicas terapêuticas 
utilizadas nos estudos selecionados. Constata-se, que 
os modelos mais estruturados compreendem a 
terapia vocal e, ainda, que novas metodologias vêm 
sendo propostas a fim de facilitar a adesão ao 
tratamento fonoaudiológico por parte dos 
portadores da doença de Parkinson. Nota-se, que na 
literatura há uma preocupação com a terapia, a 
reabilitação de fala dos pacientes e os dados 
normativos em relação aos resultados. Sendo assim, 
acredita-se que é relevante conhecer as técnicas 
terapêuticas empregadas no tratamento da disartria 
devido à doença de Parkinson, para oferecer uma 
melhor reabilitação fonoaudiológica que influenciará 
na qualidade de vida desses indivíduos e no processo 
de envelhecimento.  

 

Palavras-chave: Disartria. Doença de Parkinson. Fala. Voz. Fonoterapia. 
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INTRODUÇÃO 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é a doença 
circulatória mais prevalente e é frequentemente 
associada a alterações metabólicas (MALTA et al., 
2017). Os fatores de risco descritos na literatura 
abrangem a alimentação inadequada, a ingestão 
excessiva de sal, o consumo abusivo de álcool, a 
inatividade física, o excesso de peso, o tabagismo e os 
distúrbios do metabolismo da glicose e dos lipídios 
(ESPERANDIO et al., 2013). À vista do porvindouro de 
inversão demográfica, onde os idosos assumirão 
papel de grande destaque na população e 
considerando que a maioria dos portadores de HAS 
está nessa faixa etária como aponta Malta et al. 
(2017), a presente pesquisa visa analisar a relação 
entre a HAS e o acometimento por outras doenças, 
assim como descrever o perfil epidemiológico de 
idosos atendidos na Atenção Primária à Saúde (APS) 
visando munir, com dados relevantes, as equipes 
multiprofissionais que atuam no combate às doenças 
crônicas não transmissíveis.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal conduzido em 
Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Os critérios de 
inclusão foram: idade igual ou superior aos 60 anos, 
ambos os sexos, residentes na cidade e usuários da 
rede urbana de APS; e os de exclusão foram 
acamados e portadores de deficiência que os 
impedisse de responder ao questionário. Os dados 
foram coletados nas unidades de saúde entre maio e 
agosto de 2019, através de questionário, pré-testado 
e pré-codificado, aplicado por acadêmicos de 
medicina previamente treinados. Além das variáveis 
sociodemográficas, foram avaliados os diagnósticos 
médicos autorreferidos de Diabetes Mellitus (DM) e 
HAS. Ainda, a partir do Índice de Massa Corporal 
(IMC), sendo altura e peso autorreferidos, os 
participantes foram classificados como sendo 
portadores ou não, de sobrepeso. Após dupla 
digitação e validação dos dados, foi realizada 
estatística descritiva do perfil epidemiológico da 
amostra, prevalência de HAS e verificação da sua 
distribuição de acordo com as demais variáveis (teste 
do qui-quadrado, 5%). O protocolo do estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 



 

 

 

 
 
 

 
 

Seres Humanos da Universidade Federal da Fronteira 
Sul. 

RESULTADOS 

A amostra foi constituída por 403 participantes, dos 
quais 61,3% eram mulheres, 66,5% tinham de 60 a 69 
anos, 67,6% autorreferiram cor de pele branca, 61,4% 
referiram renda familiar per capita ≤ a 1 salário 
mínimo (R$ 998,00), 33,7% referiram DM e 42,9% 
apresentaram sobrepeso. Além disso, do total da 
amostra, 70% autorreferiram diagnóstico médico de 
HAS, resultado condizente com a literatura, pois 
estudos como de Esperandio et al. (2013) e de Malta 
et al. (2017) reportaram prevalências semelhantes. 
Apesar de não estaticamente significativo, o desfecho 
teve maior prevalência no grupo de mulheres 
(72,9%), condição também identificada por Mendes 
et al. (2014) que ponderaram como possível 
justificativa para o observado, o fato de as mulheres 
buscarem mais os atendimentos de saúde, o que 
torna possível o rastreio das doenças, enquanto os 
homens acabam buscando mais os atendimentos em 
casos de urgência, dificultando uma intervenção 
precoce e subestimando os números. Além disso, 
constatou-se um acréscimo na frequência de HAS 
com o aumento da idade, sendo de 67,2% entre 60 e 
69 anos e de 76,1% de 70 a 79 anos. Tal 
comportamento, apesar de não demonstrar 
diferenças significativas, é compatível com a 
literatura, pois, Santos et al. (2002) afirmam que a 
HAS é uma das doenças mais prevalentes na 
população e que suas proporções aumentam 

progressivamente com a idade. A relação entre o 
desfecho e o sobrepeso, já foi abordada por Feijão et 
al. (2005) que observaram que o aumento da 
incidência de HAS é diretamente proporcional ao 
aumento da massa corporal. No presente estudo 
observou-se diferença significativa na prevalência do 
desfecho em relação ao peso, sendo de 75,8% entre 
aqueles com sobrepeso. Outrossim, diferença foi 
observada também entre dos diabéticos, dos quais 
87,5% autorreferiam diagnóstico de HAS. O achado se 
assemelha à literatura (VIGITEL, 2013 apud MALTA et 
al., 2017), reafirmando a já consolidada relação, por 
mecanismos fisiopatológicos, entre as comorbidades. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

À vista do exposto, fica evidente a elevada 
prevalência de HAS entre idosos atendidos na APS, e 
sua íntima relação com outras morbidades e com 
riscos modificáveis como o excesso de peso. Assim, 
urge que as equipes avaliem a presença de grupos de 
riscos e desenvolvam atividades voltadas à promoção 
de saúde, a fim de evitar desfechos relacionados à 
morbimortalidade, além de ampliarem mecanismos 
de rastreio precoce entre a população masculina, 
visando reduzir possíveis subnotificações nesse 
grupo. Cabe salientar também que, ações educativas 
visando à adoção de um estilo de vida mais saudável, 
incluindo alimentação adequada e prática de 
exercício físico, podem diminuir a incidência da 
doença. 

 

Palavras-chave: Hipertensão Arterial Sistêmica.Idosos. Atenção Primária em Saúde . 
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INTRODUÇÃO 

O aprendizado, para todos, se constrói. A cada nova 
ideia, novos desafios, mudança de conceitos, 
superação de dificuldades e, por fim, o 
conhecimento.  A realidade do mundo virtual alargou 
as possibilidades de contato rápido e imediato, 
diminuindo o abismo digital que existe na terceira 
idade. Idosos usam cada vez mais as plataformas 
digitais, com o intuito de se conectarem e diminuírem 
a distância que o isolamento social trouxe da família, 
amigos e grupos de atividade e ensino.Com isso, o 
ensino remoto pode minimizar os danos do 
isolamento, preservando a sensação de 
pertencimento a um grupo e  aumentando o 
engajamento permitindo que os idosos esclareçam 
dúvidas entre si e com especialistas sobre temas 
diversificados e prevalentes do envelhecimento. 
Visando a prevalência significativa do 
comprometimento cognitivo leve e da demência, 
escolhemos esses como assuntos de abordagem. O 

presente trabalho objetiva descrever de forma 
detalhada e contextualizada o projeto de extensão 
realizada pela Liga de Geriatria e Gerontologia da UPF 
para idosos que frequentam o Centro de Referência e 
Atenção ao Idoso (CREATI), no município de Passo 
Fundo/RS. . 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O projeto de extensão que a Liga Acadêmica de 
Geriatria e Gerontologia realiza junto ao Centro de 
Referência e Atenção ao Idoso da Universidade de 
Passo Fundo (Creati-UPF) foi pensado a fim de 
difundir de forma contextualizada o conteúdo 
estudado pelos nossos ligantes para a comunidade 
idosa e proporcionar condições que estimulem a 
reflexão sobre a condição de vida, saúde e o 
autocuidado. O projeto contou com a participação de 
estudantes de Medicina da UPF e a plataforma digital 
escolhida para a comunicação foi o Facebook, visto 
que a coordenação do CREATI já utilizava esse meio 



 

 

  

 
 

para suas atividades semanais durante esse período 
de pandemia do COVID19, permitindo o fácil acesso e 
interação. A apresentação ocorreu através de uma 
conversa, onde o conteúdo foi explanado de uma 
forma simplista e didática, utilizando de 
exemplificações do cotidiano, perguntas e respostas, 
tornando o assunto mais acessível e interessante para 
o público alvo. O projeto atingiu 549 visualizações até 
o presente momento. A atividade realizada 
oportuniza o saber recíproco, com ênfase em uma 
comunicação dialógica, favorecendo conhecer as 
necessidades e potencialidades dos indivíduos, das 
famílias, induzindo a participação efetiva dos 
envolvidos. 

RESULTADOS 

O comprometimento cognitivo leve (CCL) e a 
demência foi a primeira aula realizada com o grupo 
de idosos. Ministrada por uma acadêmica de 
medicina da Universidade de Passo Fundo, teve uma 
abordagem ampla e objetiva sobre os conteúdos que 
aprendeu durante a sua formação em andamento. 
Aqui, faremos um breve relato do que foi exposto na 
aula e uma pequena revisão da literatura. 

O CCL é uma dificuldade isolada de memória e do 
aprendizado de coisas novas, com manutenção do 
restante da capacidade cognitiva, nem todos os 
pacientes com essa patologia irão evoluir para 
demência e não tem como evitar. Em relação à 
demência, alguns dos fatores de risco são: tabagismo, 
alcoolismo, hipertensão, diabetes, colesterol alto, 
obesidade, inatividade física e mental, trauma 
craniano, uso crônico de alguns medicamentos 
específicos, uso de drogas e história familiar. O 
quadro clínico da demência de Alzheimer é a 
instalação progressiva, prejuízo da memória recente 

e da capacidade de registro e memorização com 
manutenção da memória antiga. O idoso com essa 
patologia desaprende a dirigir, a fazer cálculos, a 
cozinhar, a controlar o dinheiro, fazer adequada 
higiene, tem uma desorientação no tempo e no 
espaço, falta de vontade de realizar coisas que antes 
eram prazerosas, desorganização do sono e agitação 
psicomotora. O indivíduo também pode não 
reconhecer mais ou trocar faces familiares e ter 
desinibição sexual e alimentar. A demência vascular 
tende a ser mais precoce que a doença de Alzheimer, 
pode evoluir gradativamente a cada AVC, com afasia 
e hemiparesia. Mas é mais comum em uma outra 
área do cérebro, que tem piora lentamente 
progressiva de apatia, lentificação dos movimentos e 
de atividades mentais.  

O tratamento é basicamente associado a ações 
comportamentais, como práticas atividade física e 
estimular a saúde mental com jogos de memória, 
quebra-cabeças e etc. Os medicamentos para 
demência não aumentam a sobrevida, não retardam 
a progressão da doença, não impedem a conversão 
de CCL para Alzheimer e só justificam o uso se 
levarem à melhora dos sintomas.  

As demências são mais prevalentes na população 
idosa e, em sua maioria, são processos 
neurodegenerativos progressivos e irreversíveis, de 
consequências desastrosas para indivíduo, familiares 
e sociedade. É uma das principais causas de 
incapacidade na velhice, demandando cuidados 
durante todo o curso desta enfermidade que culmina 
na dependência total da pessoa doente. O 
comprometimento cognitivo leve (CCL) é considerado 
um estágio de transição entre o envelhecimento 
normal e uma síndrome demencial. Ocorrem 
alterações de memória episódica e outras alterações 



 

 

  

 
 

cognitivas envolvendo atenção, linguagem, 
orientação no tempo e no espaço, reconhecimento 
de ambientes e pessoas, e também organização e 
planejamento de pensamentos e ações. A 
importância clínica dessas alterações tende a ser 
criteriosamente valorizada na medida em que elas 
passam a deflagrar impacto desfavorável no 
desempenho das atividades de rotina.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando o momento atual que vivemos, 
percebemos que a população idosa necessita de 
ações educativas que proporcionem qualidade de 
vida e uma maior percepção sobre o processo de 
envelhecimento. Além disso, o tema 

comprometimento cognitivo leve e demência foi de 
suma importância, visto que é bastante  prevalente 
nessa faixa etária e que o reconhecimento dos fatores 
de risco, sinais, sintomas e formas de prevenção 
relatados durante essa experiência ajudam de forma 
significativa a qualidade de vida do idoso e familiares. 
Por fim, acreditamos que essa ação de extensão é 
uma alternativa de estratégia voltada para a 
educação à saúde do idoso, visando melhor 
entendimento do processo de envelhecimento e das 
alterações que o acompanham, bem como a 
identificação de estratégias que contribuam no 
enfrentamento destas mudanças. 
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INTRODUÇÃO 

O câncer é uma das Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT) mais prevalente na população 
mundial e a segunda principal causa de morte no 
mundo, sendo responsável por 9,6 milhões de mortes 
em 2018. A nível global, uma em cada seis mortes são 
relacionadas à doença, o que a configura como um 
problema de saúde pública de grandes proporções. No 
entanto, o tratamento para a cura e/ou controle da 
doença vem avançando, sendo que a quimioterapia 
antineoplásica se destaca por sua eficácia, pois é um 
tratamento sistêmico, atuando em diferentes regiões 
do corpo simultaneamente, o que difere dos outros 
tipos de abordagens terapêuticas (OPAS/OMS, 2018; 
INCA, 2020). 

A quimioterapia antineoplásica interfere nos processos 
de crescimento e divisão das células e, no geral, não 
possui especificidade, destruindo além das células 
neoplásicas as células saudáveis. Logo, ocorre o 

aparecimento de efeitos adversos à quimioterapia, 
causando várias alterações na vida das pessoas 
submetidas a esses protocolos. Dentre os efeitos 
adversos mais comuns, destaca-se a neurotoxicidade 
(COSTA, 2015). 

Pessoas que realizam tratamento quimioterápico a 
base de taxanos, derivados de platina, alcalóides da 
Vinca e bortezomibe são frequentemente 

acometidos pela Neuropatia Periférica Induzida por 
Quimioterapia (NPIQ), uma das formas de 
apresentação da neurotoxicidade. Trata-se de uma 
complicação a nível neurológico que interfere na 
condução dos estímulos sensoriais da periferia do 
Sistema Nervoso Periférico, como nos membros 
superiores e inferiores e região orofacial para o 
Sistema Nervoso Central (CAPONERO, 
MONTARROYOS, TAHAMTANI, 2016) e, 

consequentemente pode interferir no desempenho 
ocupacional dos sujeitos, isto é, no modo como estes 



 

 

  

 
 

realizam as ocupações em seu cotidiano (LAW e tal, 
2009). 

Dessa forma, este trabalho buscou investigar os 
comprometimentos do desempenho ocupacional em 
pacientes internados, decorrentes dessa situação 
clínica. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente estudo deriva do projeto de pesquisa 
intitulado “Os efeitos da Neuropatia Periférica 
Induzida por Quimioterapia: Um estudo da Farmácia e 
Terapia Ocupacional”, registrado sob o nº CEP 
2.699.922. A pesquisa foi realizada com pessoas que 
estavam iniciando tratamento quimioterápico com 
antineoplásicos potencialmente neurotóxicos em um 
hospital da região central do Rio Grande do Sul. Foram 
incluídos todos os sujeitos que estavam 

iniciando protocolo quimioterápico com taxanos, 
derivados da platina ou alcalóides da vinca pela 
primeira vez na vida, maiores de 18 anos, que 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), sem déficits cognitivos ou de 
comunicação e que não apresentassem nenhum dano 
ou circunstância que predispusesse alterações 
sensoriais prévias. Este estudo configura-se como um 
estudo de caso, comparando-se o desempenho 
ocupacional de um adulto com um idoso que foram 
submetidos ao mesmo protocolo de tratamento e tipo 
de quimioterapia, sendo um recorte da referida 
pesquisa. 

Para a coleta dos dados sociodemográficos e clínicos, 
utilizou-se um formulário semiestruturado. Para a 
avaliação do desempenho ocupacional utilizou-se a 
Medida Canadense de Desempenho Ocupacional 
(COPM), que avalia os domínios de autocuidado, 
produtividade e lazer, a fim de identificar possíveis 
alterações de desempenho e satisfação na realização 

das ocupações significativas aos sujeitos. A COPM foi 
aplicada em três etapas, sendo que no início do 
tratamento avaliou-se as ocupações significativas aos 
sujeitos, na metade do tratamento quimioterápico 
(entre 12-14 semanas do protocolo FOLFOX) avaliou- se 
o desempenho e satisfação nas ocupações citadas e por 
fim, ao final do tratamento (entre 25-27 semanas do 
protocolo), foram reavaliados o desempenho e a 
satisfação das mesmas ocupações. A análise dos dados 
foi realizado de acordo com as normas próprias do 
instrumento. 

RESULTADOS 

Os sujeitos avaliados ao longo do protocolo 
quimioterápico foram uma idosa, 60 anos, com ensino 
fundamental incompleto, agricultora aposentada, ex-
tabagista, que nunca havia consumido álcool. Ela tinha 
um Adenocarcinoma Gástrico com metástases no 
pâncreas e baço e hipertensão e dislipidemia como 
doenças concomitantes. Realizou protocolo 
quimioterápico FOLFOX (a base de Oxaliplatina), sendo 
a quimioterapia paliativa e não havia passado por 
nenhum outro tipo de tratamento oncológico 
anteriormente. 

Já o participante adulto era um homem de 56 anos, 
com ensino fundamental incompleto, agricultor, ex- 
tabagista, relatou nunca ter consumido álcool. Ele 
tinha uma Neoplasia Maligna do Peritônio Realizou, 
sem doenças concomitantes. Realizava o mesmo tipo 
de protocolo quimioterápico da participante idosa. No 
entanto, havia realizado cirurgia como tratamento 
oncológico anterior. 

A participante idosa relatou que as ocupações com 
prejuízo no desempenho ocupacional ao longo do seu 
tratamento relacionaram-se à Recreação Ativa, 
Socialização, Mobilidade Funcional e Tarefas 
Domésticas, referentes às áreas de Desempenho 
Ocupacional Lazer, Autocuidado e Produtividade, 



 

 

  

 
 

atribuindo a pontuação máxima (10) de importância a 
todas. As áreas de desempenho que o participante 
adulto apontou terem sido afetadas de acordo com as 
ocupações foi, em maior parte, as de autocuidado e 
produtividade, seguidas pelo lazer. As ocupações 
relacionadas as subdivisões de Independência Fora de 
Casa e Socialização, associadas a área de Autocuidado 
e Lazer, respectivamente, pontuaram o menor valor (6) 
quanto a importância, seguido pelas de Cuidado 
Pessoal, sendo que as de Produtividade tiveram os 
valores mais altos (9). 

De modo geral, houve uma piora significativa quanto 
ao desempenho ocupacional e satisfação da 
participante idosa e ocorreu uma leve piora no 
desempenho ocupacional e melhora na satisfação do 
adulto. Quanto às áreas de desempenho da 
participante idosa, foi percebida uma piora tanto no 
desempenho ocupacional, quanto na satisfação das 
ocupações relacionadas ao Lazer e Produtividade. 
Também houve estabilidade no desempenho e piora 
na satisfação no que se refere a Mobilidade Funcional e 
Autocuidado. Foi observada estabilidade quanto ao 
desempenho ocupacional e satisfação das ocupações 
citadas pelo adulto relacionadas a Socialização/Lazer. 
As categorias de Autocuidado e cozinhar, como Tarefa 
Doméstica da Produtividade, também apresentou 
piora nos dois domínios quanto ao limpar a casa. 

O declínio do desempenho ocupacional e satisfação do 
desempenho pode estar relacionado a condições de 
saúde prévias, pelo adoecimento atual e/ou causadas 
pelos procedimentos necessários para a realização do 
tratamento oncológico, processo fisiológico do 

envelhecimento, no caso dos idosos e a hospitalização. 
Entretanto, a situação clínica pode se diversificar 
quando há exposição a um protocolo quimioterápico de 
acordo com os fármacos utilizados, dose, duração da 
exposição, comorbidades e associação 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados apontam para a importância de estudos 
que discorram sobre os efeitos dos protocolos 
quimioterápicos potencialmente neurotóxicos sob o 
desempenho ocupacional dos sujeitos a eles 
submetidos, visto a potencialidade em acarretar um 
declínio funcional, associados a outros fatores. Assim, 
pode-se observar que tanto no 

participante adulto, quanto na idosa, ocorreu um 
impacto negativo na área da Produtividade após o 
tratamento quimioterápico. 

Sendo assim, este estudo contribuiu na identificação 
de alterações no desempenho ocupacional dos 
participantes nas respectivas áreas do desempenho, o 
que possibilita a qualificação na assistência a essa 
população. Dessa forma, destaca-se, a atuação da 
Terapia Ocupacional no contexto hospitalar no campo 
da oncologia, pois este profissional atua diretamente 
com o desempenho ocupacional dos sujeitos, nas 
ocupações relacionadas ao autocuidado, 
produtividade e lazer. Por fim, deve-se enfatizar a 
importância de investimentos em pesquisas sobre o 
assunto tá pouco explorado na atualidade, os efeitos 
adversos da exposição a quimioterápicos 
neurotóxicos. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais. 
Em uma projeção da população, divulgada em 2018 
pelo IBGE, o Brasil terá, em 2043, um quarto da 
população com mais de 60 anos (CENSO 2020). Assim, 
esta tendência já vem sendo amplamente debatida e 
orienta a avaliação de políticas que permeiam essa 
população, como as Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPIs); que, sendo 
governamentais ou privadas e sob a forma de 
residenciais coletivos, garantem condições de 
liberdade, dignidade e cidadania a esses indivíduos 
(CAMARANO, KANSO, 2010). 

A perspectiva de envelhecimento da população 
associada ao contexto pandêmico atual ratifica a 
necessidade de discutir a qualidade das ILPIs. O novo 
Coronavírus, designado como Severe Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV2), e 
como Corona Virus Disease-19 (COVID-19) para a 
doença (HAMMERSCHMIDT, SANTANA, 2020), faz da 

população idosa seu principal grupo de risco; o que 
evidenciam um maior índice de mortalidade pela 
doença para este perfil demográfico (FRANG, 
KARAKIULAKI, ROTH, 2020).  Durante o primeiro 
semestre de 2020, estima-se que metade das mortes 
por Covid-19 na Europa ocorreram em ILPIs (OMS, 
2020). 

Sendo assim, percebendo a relevância do tema, o 
objetivo desse estudo é desenvolver uma revisão 
narrativa a respeito da vulnerabilidade do público 
idoso institucionalizado, em ILPIs, em relação ao risco 
de complicações e óbitos decorrentes das infecções 
por SARS-CoV2. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente estudo é uma revisão narrativa, dessa 
forma, o processo de coleta do material se situa no 
período de março a agosto de 2020. Foram 
pesquisadas bases de dados científicos, tais como 
Scielo, Lilacs e Pubmed, onde foram lidos os títulos e 
resumos para avaliar se os artigos correspondiam às 
temáticas de ILPIs no Brasil e sua associação com 



 

 

  

 
 

COVID-19. Após então foram lidos na íntegra, 
categorizados e analisados criticamente. 

RESULTADOS 

Instituições de Longa Permanência e COVID-19 

Nas ILPIs ocorreram de 30% e 60% de todos os óbitos 
pela COVID-19 em países da América do Norte, Ásia, 
Europa e Oceania (COMAS-HERRERA et al., 2020; 
TAN, SEETHARAMAN, 2020). Nesse contexto, Moraes 
et al. (2020) expõem que há maior fragilidade do 
idoso institucionalizado devido às comorbidades 
associadas, como hipertensão arterial, diabetes 
mellitus e doenças cardiovasculares. Também 
apresentam dependência funcional, reduzindo sua 
reserva homeostática, o que diminui sua capacidade 
de recuperação de qualquer agressão aguda. A 
pandemia de COVID-19 nos apresenta a fragilidade 
do sistema de saúde brasileiro e a dificuldade do 
mesmo em assumir a necessidade de cuidados da 
população, especialmente com pessoas idosas 
residentes em ILPIs; que, por vezes, apresentam 
estruturas precárias, pouco ventiladas e quartos 
coletivos (FREITAS 2020).  

Medidas de Prevenção para COVID-19 em ILPIs 

A principal estratégia adotada é reduzir risco de 
contaminação, ou seja, restringir e/ou cancelar 
visitas, ter um maior controle do acesso dos 
trabalhadores e prestadores de serviços, realizar a 
lavagem rigorosa e adequada das mãos e/ou uso de 
álcool em gel (70%), fazer o rastreamento da 
presença de sintomas gripais (febre e sintomas 
respiratórios) e uso obrigatório de máscara facial para 
todos os trabalhadores das ILPIs (MS, 2020; 
HAMMERSCHMIDT, SANTANA, 2020; MORAES et al., 
2020).  

Deve-se recomendar que trabalhadores evitem 
contato com outras ILPIs ou serviços de saúde 
durante a pandemia, particularmente se houver 
casos confirmados de COVID-19 nestes locais 
(MORAES et al., 2020). Assim como, distanciamento 
social, maior separação entre os trabalhadores e os 
idosos nas atividades não relacionadas ao cuidado, 
redução das atividades em grupo e das refeições 
coletivas e reforço das medidas higiênicas e de 
limpeza nos ambientes das ILPIs (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2020; HAMMERSCHMIDT, SANTANA, 2020; 
MORAES et al., 2020).  

Moraes et al., 2020 sugerem que as ILPIs 
implementem outras estratégias de prevenção da 
COVID-19, como a realização de teste RT-PCR em 
todos os idosos e funcionários da instituição, e em 
caso de confirmação de exposição ao SARS-CoV-2 o 
rastreamento semanal com teste imunológico, uma 
vez que há dificuldade de acesso ao RT-PCR durante a 
pandemia.  

O estudo de Watanabe, Domingues, Duarte, (2020) 
relata a precariedade encontrada na maioria das 
ILPIs: não possuem estrutura física, número de 
funcionários suficientemente capacitados e falta 
equipamentos de proteção individual (EPIs) 
(máscaras, luvas e óculos de proteção).  Assim, fazem 
questionamentos de quais seriam as atitudes 
necessárias para a proteção dessa população, sendo 
essenciais ações governamentais e sociais para que as 
medidas sejam implantadas com urgência.  

Freitas (2020) nos faz ponderar sobre como o 
isolamento em uma instituição pode gerar fatores de 
estresse e depressivos, uma vez que com a 
interrupção das visitas e das atividades em grupos, 
ampliaram-se sensações como: afastamento, 



 

 

  

 
 

inseguranças, preocupações com saúde e morte. A 
partir disso, a autora sugere algumas estratégias de 
comunicação para aproximar os residentes dessas 
casas com seus familiares, sendo elas: cartas, 
telefonemas, vídeos, entre outros. Dessa forma, 
percebemos que a relação entre ILPI e COVID-19, 
deve ser vista de forma global e abrangente. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho reflete a importância da existência de 
novos estudos onde retratem as ILPIs, a população 

idosa que depende delas e seus trabalhadores. Assim 
como, enfatiza-se a necessidade de maior atividade 
dos órgãos de fiscalização, Ministério Público, 
Defensoria Pública e Conselho do Idoso, para que se 
possa conhecer a realidade enfrentada durante a 
pandemia de COVID-19 nas ILPIs e de que forma isso 
vai refletir no futuro dessas instituições. 

 

Palavras-chave: Instituição de Longa Permanência para Idosos. Idoso.  Infecções por Coronavirus. Vulnerabilidade 
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INTRODUÇÃO 

A longevidade da população demanda novos 
desafios. O Brasil, por exemplo, enfrenta 
adversidades quanto a garantia de direitos e 
assistencialidade à população idosa. Tratando-se de 
um contexto de pandemia, a população de idosos é a 
mais vulnerável, sendo pertencente ao grupo de risco 
para a COVID-19. “A doença de Alzheimer (DA) é uma 
patologia que, atualmente, representa a forma mais 
comum de demência em idosos. Em 2011, as 
estimativas indicavam 24 milhões de pessoas 
acometidas pela DA no mundo, e prevê-se que, até o 
ano de 2030, este número atinja 72 milhões.” 
(FALCO, et al, 2016)¹ Notoriamente, é ostensiva a 
sobrecarga emocional e psicológica de vivenciar este 
cenário, seja para o idoso ou seu cuidador, pois estes 
idosos podem não compreender o momento atual, a 
necessidade dos cuidados de prevenção e a 
importância do isolamento social. “Entende-se que o 
processo do cuidar de uma pessoa com DA pode ser 
uma experiência capaz de gerar complicações e 
sofrimento as pessoas e famílias, pois não se trata de 
uma tarefa de fácil realização visto que as 
manifestações da doença são muitas vezes 

devastadoras.” (OLIVEIRA, 2020)². Frente ao exposto, 
foi traçado como  objetivo deste estudo: identificar, em 
meio virtual, as informações veiculadas 
nacionalmente, sobre o cuidado ao idoso com 
demência no contexto da pandemia (Covid-19), 
mapeando as regiões e estados brasileiros e  
apontando estratégias já existentes para a atual 
problemática.     

MATERIAIS E MÉTODOS 

O mapeamento foi construído através de buscas por 
informações da temática nos seguintes dispositivos: 
biblioteca virtual em saúde; google acadêmico; sites 
de Sociedades, Instituições, Fundações e Associações 
não governamentais. 

RESULTADOS 

“A utilização e/ou produção de materiais educativos 
deve se pautar no processo de negociação de 
significados e na valorização de experiências entre 
profissionais de saúde e usuários dos serviços.” 
(ROZEMBERG, et al 2002)³ A partir do mapeamento, 
foram encontrados os seguintes resultados: 59 
informativos sobre o  cuidado ao idoso no contexto da 



 

 

  

 
 

pandemia (Covid-19), estratificados por região: 
Região Norte: 3, Região Nordeste: 7, Região Centro-
Oeste: 11, Região Sudeste: 21, Região Sul: 8 e sem 
região identificada: 9 resultados. Da amostra total 
(59), 27 citam ou até mesmo têm como foco os idosos 
com demência na perspectiva da Covid-19.   

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Reforça-se, então, a necessidade de priorizar esse 
público, visto que as síndromes demenciais causam 

impacto global e atualmente são consideradas uma 
importante problemática de saúde pública. No cenário 
da Covid-19, idosos com síndromes demenciais são 
mais suscetíveis à infecção pelo COVID-19. Deste 
modo, é necessário a inovação em estratégias que 
tornem o assunto em evidência, culminando na 
valorização do idoso com demência e seu cuidador.  
Palavras-chave: Idoso. Enfermagem geriátrica. 
Infecções por coronavírus.
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INTRODUÇÃO 

A COVID-19 é um novo coronavírus, causado pelo 
SARS-Cov2, que vem se alastrando pelo mundo, 
causando uma pandemia desde dezembro de 2019, a 
qual já infectou quase 29 milhões de pessoas e levou 
a óbito mais de 900mil indivíduos, conforme a OMS. 
A transmissão se dá através de gotículas de saliva ou 
secreção, sendo um vírus altamente contagioso, que 
geralmente pode ser assintomático ou cursar com 
doença respiratória leve a moderada. Porém, 
evidências sugerem que indivíduos com doenças 
crônicas e os idosos (devido às alterações 
fisiopatológicas do envelhecimento) tem maior 
probabilidade de serem acometidos de forma mais 
grave, necessitando de internação hospitalar e 
apresentando maior mortalidade. Dentre os 
principais sintomas, destaca-se a anorexia, anosmia, 
disgeusia que podem levar a perda ponderal e 
aumentar o risco de desnutrição (fator determinante 
na morbimortalidade), bem como a dispneia, que 
pode levar ao declínio da funcionalidade devido à 
mobilidade prejudicada, e ambos aumentam a 
probabilidade de o paciente desenvolver ou agravar 
a sarcopenia. A sarcopenia é caracterizada pela 
diminuição da massa muscular e força, associado a 
perda de funcionalidade, inclusive da musculatura 

respiratória, e tem relação com maior tempo de 
internação e mortalidade. Diante do descrito acima, 
e por tratar-se de uma doença nova que está 
acometendo a população global, salienta-se a 
importância de buscar na literatura estudos com o 
objetivo de elucidar a relação da sarcopenia com o 
COVID-19. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo de revisão narrativa da 
literatura, no qual foram utilizados artigos científicos 
das bases de dados: LILACS, SciELO e PubMed, com as 
palavras chave em inglês, combinando as palavras 
“sarcopenia” e “COVID-19”. Nas duas primeiras bases 
de dados não obteve-se resultado. No PubMed, 
foram obtidos 17 resultados, sendo todos os títulos e 
resumos avaliados. Dentre estes, os que estavam de 
acordo com o tema foram obtidos integralmente, 
assim totalizando 3 artigos. 

RESULTADOS 

Um artigo publicado em Junho de 2020, dos EUA, que 
buscou responder se a COVID-19 é a maior causa de 
caquexia e sarcopenia, indicou que pacientes com 
COVID-19 apresentam mialgia, perda e fraqueza 
muscular associado à imobilidade (repouso no leito 
e/ou ventilação), aumento das citocinas 



 

 

  

 
 

inflamatórias, diminuição da albumina, que 
contribuem para a sarcopenia. Além disso, a 
necessidade do isolamento social durante a 
pandemia induz a diminuição da atividade física, e o 
paciente com COVID-19 também passa por 2-3 
semanas de função diminuída, tendo como resultado 
secundário a sarcopenia. Outro estudo de Junho, da 
Turquia, questionou se além da COVID-19, luta-se 
também contra a fragilidade e a sarcopenia. 
Ressaltou-se que a sarcopenia é um componente da 
fragilidade e, esta, aumenta o risco para doenças 
infecciosas devido ao aumento de inflamação e 
alterações imunológicas, assim como na COVID-19, 
que aponta-se um prognóstico ruim devido ao 
aumento da resposta inflamatória. Deduziu-se que 
prevenir fragilidade e sarcopenia com nutrição, 
exercícios e suplementação de vitamina D, pode 
também contribuir para o combate do COVID-19. 

Por último, um artigo de Julho de 2020, também da 
Turquia, traz uma visão múltipla sobre a interação 
entre hipertensão relacionada à atividade do sistema 
renina-angiotensina (SRA), sarcopenia e COVID-19. O 
SRA atua em mecanismos que causam desgaste 
muscular em doenças crônicas, e indica que a 
hipertensão causa maior comorbidade nos idosos em 
reabilitação, sugerindo que inibidores do SRA podem, 
além de reduzir os níveis pressóricos, proteger da 
sarcopenia. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando-se a relevância do tema, nota-se 
importante escassez de publicações que esclareçam a 
relação da sarcopenia e o COVID-19. Estudos com 
observação direta são necessários para orientar 
melhores tratamentos de reabilitação e prevenção da 
sarcopenia durante a pandemia do COVID-19. 
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INTRODUÇÃO 

Nonagenários e centenários (longevos) constituem 
um grupo propenso a apresentar um maior declínio 
da capacidade funcional, perda de status social e 
maior acometimento de doenças orgânicas e mentais 
quando comparado com idosos mais jovens (ZUARDI, 
2018). Por esses motivos, os longevos são mais 
vulneráveis e demandam mais atenção e cuidado. É 
indiscutível o papel da família no cuidado para um 
envelhecimento com maior qualidade de vida. 
Quando a funcionalidade familiar não está adequada 
e o apoio é insuficiente, o bem-estar do idoso pode 
ser muito prejudicado (LOPES et al., 2018). De acordo 
com Andrade e Martins (2011) tanto a família como 

os profissionais de saúde são fontes determinantes 
para a qualidade de vida dos idosos. 

Para a avaliação da funcionalidade familiar utiliza-se 
o teste de screening chamado o Adaptation, 
Partnership, Growth, Affection and Resolve (APGAR) 
de Família que, por meio de 5 questões, analisa os 
seguintes domínios: adaptação, companheirismo, 
desenvolvimento, afetividade e capacidade 
resolutiva. 

Outro ponto importante a se considerar nessa 
população é o risco nutricional inerente a idade e ao 
processo de envelhecimento.  Diversos fatores 
podem contribuir como: ingestão inadequada de 
nutrientes, perda de peso, baixo índice de massa 



 

 

  

 
 

corporal (IMC), aquisição de alimentos, suporte 
familiar, renda, solidão, depressão etc. (PEREIRA; 
COTTA; FRANCESCHINI, 2006). 

Torna-se importante identificar o risco nutricional 
que pode refletir em declínio da saúde, 
principalmente em situações como na pandemia de 
COVID-19, que trouxe a necessidade do isolamento 
social domiciliar, com restrição de visitas e convívio 
familiar por risco aumentado de contágio à doença 
nessa faixa etária. Bem como, existe uma carência de 
estudos correlacionando funcionalidade familiar e 
risco nutricional de nonagenários e centenários. O 
presente trabalho teve como objetivo investigar a 
possível relação entre a funcionalidade familiar por 
meio do APGAR familiar e risco nutricional em 
nonagenários e centenários durante a pandemia de 
COVID-19. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo transversal e descritivo com nonagenários e 
centenários participantes do projeto Atenção 
Multiprofissional ao Longevo (AMPAL), entrevistados 
entre abril e agosto de 2020 por telefone ou 
videoconferência. Foram excluídos os participantes 
sem condições de responder as perguntas e 
familiar/cuidador presente com condições de 
responder. Para caracterização da amostra 
investigamos dados sociodemográficos. A 
funcionalidade familiar foi avaliada pelo componente 
afetividade através da pergunta “Quanto satisfeito 
está com o tempo que passa com a sua família?” e 
morar sozinho. O risco nutricional foi avaliado por 
parâmetros antropométricos: perda de peso e baixo 
IMC pelo critério da OPAS de 2002, (<23kg/m²) e as 
características clínicas pelos sintomas depressivos 
(pela Escala de Depressão Geriátrica com 5 pontos e 

ponto de corte utilizado foi igual a 2), dificuldade para 
se alimentar sozinho (facilidade ou dificuldade de 
realizar a atividade), alteração de trato 
gastrointestinal (com, sem alteração), baixa ingesta 
hídrica, consumo alimentar inadequado. 

Para classificação das alterações gastrointestinais foi 
considerado com alteração quem relatou alteração 
no formato, frequência, e/ou esforço nas evacuações. 
Para a ingestão hídrica classificamos em baixo 
consumo ≤ 1 litro ao dia e adequado > 1 litro ao dia. 
Para o hábito alimentar perguntamos se houve 
aumento e/ou diminuição durante a pandemia do 
consumo das seguintes categorias: carnes, verduras e 
legumes, cereais, leguminosas, frutas, doces, sal e 
fritura. Para análise estatística do hábito alimentar 
utilizamos com ou sem alteração. 

A pesquisa do AMPAL foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da PUCRS sob parecer nº 
55906216.0.0000.5336 e emenda nº 3.983.666. Por 
meio do software Epi Info foram calculadas 
frequências absolutas e relativas, teste Qui-quadrado 
e regressão logística para a chance de perda 
ponderal. 

RESULTADOS 

Participaram da pesquisa 59 nonagenários e 
centenários, no entanto, para a presente pesquisa 54 
responderam sobre o APGAR familiar. Destes a faixa 
etária mais prevalente  foi de 95-99 anos (44%, n=24), 
seguido da faixa 90-94 anos (43%, n=23), e 
centenários 13% (n=7), sendo 76% (n=41) mulheres, 
78% (n=42) brancos, estado conjugal viúvo 72% 
(n=39), sendo observado que 62% relataram 
insatisfação com o tempo que passa com a família e 
em relação aos fatores de risco nutricional, 25% 
(n=13) tinha perda de peso, 36% (n=11) baixo IMC de 



 

 

  

 
 

um total de 31 que tinham esse dado coletado,  21% 
(n=11) morava sem companheiro, 41% sintomas 
depressivos dos 44 longevos que responderam essa 
questão, 23% (n=12) dificuldade para se alimentar 
sozinho, 47% alteração do trato gastrintestinal, 66% 
(n=35) tinha baixa ingesta hídrica, e 19% (n=10) 
diminuiu o consumo de alimentos importantes da 
base alimentar. Dos indivíduos que estavam 
insatisfeitos com o tempo que passavam com a 
família, 36,4% tinha perda de peso, 35,7% baixo IMC, 
42,1% sintomas depressivos, 13,6% dificuldade para 
se alimentar sozinho, 40,4% alteração do trato 
gastrintestinal, 63,4% morava sem companheiro, 
77,3% tinha baixa ingesta hídrica, e 22,7% diminuiu o 
consumo de alimentos importantes da base 
alimentar, porém nenhuma relação foi significativa 
estatisticamente. 

Após analisadas as tabelas das possíveis relações 
entre fatores de risco nutricional e a mudança na 
satisfação do longevo com o tempo em que passava 
com a família após o início da quarentena, foram 
construídos modelos de regressão logística, para  
chance de perda ponderal, estabelecida  pelos 
pesquisadores como o fator de risco nutricional mais 
importante da lista das variáveis independentes. A 
partir desse modelo foi possível identificar que a 
diminuição da satisfação com o tempo aproveitado 
com a família foi um fator de risco significativo, no 
modelo ajustado pela faixa etária e sintomas 
depressivos. Nesse modelo a diminuição da 
satisfação no tempo com a família aumentou 6,60 
vezes a chance de apresentar perda ponderal (IC95% 
1,27–34,39, p=0,025). Nesse mesmo modelo, ter 2 ou 
mais sintomas depressivos foi um fator de risco com 
razão de chance de 3,85 (IC95% 0,80–18,63, 
p=0,094); e as faixas etárias de 95 a 99 anos e 100 

anos ou mais tinham mais chance para perda 
ponderal que os indivíduos de 90 a 94 anos, porém a 
associação não foi significativa. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A questão do APGAR relacionada à satisfação com o 
tempo que o longevo estava passando com a família 
durante a pandemia da COVID-19 não foi associado 
significativamente a nenhuma das variáveis de risco 
nutricional quando analisado individualmente. 
Entretanto os percentuais de risco nutricional nesses 
indivíduos foram elevados e demonstram 
necessidade de um acompanhamento de saúde mais 
próximo. 

A análise ajustada pelo APGAR mostrou que o apoio 
da família impactou significativamente sobre a perda 
ponderal quando se estava diante de longevos mais 
velhos e com sintomas depressivos, ou seja, 
provavelmente com uma fragilidade emocional 
instalada. Clinicamente, o achado indica que na 
presença de insatisfação com o tempo que passa com 
a família e sintomas depressivos há um risco maior de 
perda de peso e pode ser necessário encaminhar a 
avaliação nutricional, bem como reconhecer a 
importância de um suporte psicológico. 

Dessa forma o estudo também reconhece a 
importância do tempo que a família investe nas 
relações com o longevo para a saúde nutricional e 
emocional, bem como, poder identificar alterações 
nesses âmbitos. Reconhecendo a importância da 
família nessa faixa etária, o instrumento APGAR pode 
ser um forte aliado na avaliação das relações 
familiares e detecção de fatores de risco que 
merecem intervenção. 
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INTRODUÇÃO 

O aumento da expectativa de vida no Brasil é um 
desafio que vem sendo enfrentado, acentuando-se 
com as demandas da população idosa, que em grande 
parte é acometida por doenças crônicas e, algumas 
vezes, ocasionando limitações funcionais e cognitivas 
que dificultam o seu cotidiano. Tal dependência 
provoca  elevação das responsabilidades dos 
familiares relacionadas aos cuidados que devem ser 
prestados a esses idosos para suprir as demandas dos 
mesmos, principalmente na fase de terminalidade da 
vida. Assim, o cuidador assume um papel muito 
importante para a manutenção e qualidade de vida 
do familiar adoecido, sendo necessário tomar 
decisões e resolver problemas quando esse cuidado 
não é instituído de forma voluntária (PIMENTA, et al., 
2009). Nesse sentido, é louvável a indicação de 
cuidados paliativos que visa melhorar a qualidade de 
vida de indivíduos e seus familiares que estão 
enfrentando problemas associados a doenças que 
ameaçam a continuidade da vida, prevenindo e 
aliviando o sofrimento por meio da identificação 
precoce, correta avaliação e tratamento da dor e 

outros problemas, sejam de ordem física, psicossocial 
ou espiritual (OMS, 2012). No entanto, 
frequentemente, existe uma sobrecarga tanto física 
quanto emocional do cuidador que geralmente é um 
familiar desse paciente.  Nessa abordagem, 
encontramos que entre os princípios dos Cuidados 
Paliativos, a família também é parte que recebe 
cuidado e suporte da equipe de saúde, sendo que 
esse cuidador familiar tem o direito de possuir um 
sistema de apoio durante todo o processo em que 
cuida do seu familiar e, também durante o luto. 
Ademais, nos perguntamos: Será que os aspectos 
emocionais entre cuidadores familiares de idosos em 
cuidados paliativos se modificam ao longo da 
experiência vivenciada no cuidar? Perante esse 
questionamento, essa pesquisa teve como objetivo: 
compreender os aspectos emocionais relacionados à 
experiência do cuidar apresentados por cuidadores 
familiares de idosos em cuidados paliativos.      

MATERIAIS E MÉTODOS 

Essa pesquisa qualitativa e descritiva foi realizada em 
uma enfermaria de cuidados paliativos pertencente a 



 

 

  

 
 

um hospital governamental de nível terciário 
localizado no município de São Paulo que contou com 
a participação de cuidadores familiares de idosos em 
cuidados paliativos. A amostra foi por conveniência e 
os critérios de inclusão foram: ser cuidador de idoso 
em cuidados paliativos, com idade superior a 18 anos, 
que cuidasse há mais de seis meses e assinasse o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os 
dados foram coletados por meio de entrevistas 
individuais durante os meses de novembro e 
dezembro de 2019. O instrumento de coleta de dados 
foi composto por dados sociodemográficos do 
participante e perguntas abertas semi-estruturadas 
relacionadas ao ser cuidador familiar de idosos em 
cuidados paliativos. Os discursos advindos das 
entrevistas foram classificados segundo análise 
temática e aqueles relacionados aos aspectos 
emocionais foram analisados conforme 
fundamentação teórica fenomenológica a partir dos 
preceitos da  “experiência elementar” idealizada por 
Giussani (2002) onde a experiência relaciona-se ao 
despertar da realidade à consciência do ser humano, 
é o tornar-se transparente da realidade segundo 
prisma humano. Desta forma, a realidade é algo que 
enfrentamos onde ela se torna consciência de si 
mesma (GIUSSANI, 2002). Esse estudo respeitou os 
preceitos da Resolução 510/2016 relacionada à ética 
em pesquisa com seres humanos do Conselho 
Nacional de Saúde. Para garantir o anonimato dos 
participantes substituimos os seus nomes por nome 
de flôres.      

RESULTADOS 

A amostra estudada foi constituída por 17 
cuidadores, na maioria mulheres, de nível superior, 
casada, tinha religião, era aposentada, dividia os 
cuidados com outras pessoas e estava na faixa etária 

de 24 a 78 anos. A análise das entrevistas possibilitou 
a apreensão da categoria temática intitulada: 
Aspectos emocionais relacionados ao cuidar. Apesar 
de repercussões negativas advindas do  cuidar, os 
cuidadores relataram sobre o seu despertar frente às 
novas experiências conforme discursos a seguir: 

“Às vezes você fica fraco, às vezes você fica duro, não 
tem muito o que fazer.(...) Quando você se sente 
sozinha, você olha assim, não tem ninguém pra você 
contar, é com você mesma e você vai. A vida te 
empurra por certos caminhos e você tem que se 
adequar. E tenho aprendido que a vida vai te 
espremendo e você vai aprendendo a ser mais forte 
com os baques da vida.” (Violeta)  

“Ah, não é fácil não. Porque quem é que quer ver a 
mãe doente no hospital? Então, só isso já fica com a 
cabeça meio perdida.” (Margarida) 

“Enquanto familiar o emocional nos abala porque 
você tem referência naquele indivíduo. Te dá um 
desequilíbrio emocional muito forte. (...) A dor é 
normal, mas o apego ao sofrimento não é. Tem o 
choque, mas depois você se adapta. É muito bonito e 
muito libertador cuidar. Eu tive uma tomada de força 
que eu não imaginava que tinha.(...).” (Azaléa) 

“O emocional vai lá em cima! Até você assimilar. 
Assim, eu sempre gosto de aprender coisas novas.” 
(Orquídea) 

 “Tenho aprendido a mostrar o outro lado pra ele. 
Que ele é uma pessoa lúcida, consciente, sabe se 
expressar e ser grato. Eu tenho aprendido também 
que eu tenho uma força que eu não sei de onde vem. 
Aprendi a olhar em volta.” (Girassol) 

Observamos que os participantes ao agirem perante 
um ato voluntário, tiveram a oportunidade de 



 

 

  

 
 

escolhas que favoreceram a coerência entre as 
direções de núcleo pessoal, os seus valores pessoais 
e o posicionamento na realidade, a partir de tomadas 
de decisões autênticas, ao direcionarem-se pela 
razão e pelos impulsos da vontade na repressão dos 
impulsos psíquicos. Portanto, por meio de ato 
voluntário, os participantes conseguiram transformar 
um querer em um fazer, pela mobilização da energia 
necessária para realizar determinada ação, 
enfrentando tanto aos obstáculos internos quanto 
aos externos presentes em percursores negativos da 
ação. Contudo, percebemos que o querer que 
favoreceu o impulso fundamental para essa ação, foi 
introduzido pelos motivos que lhe proporcionaram a 
energia necessária para que se transformasse o 
querer em fazer. Assim, as características essenciais 
da experiência de cada participante nos mostram a 
sua experiência elementar, como ponto referencial 
que possui critérios imanentes, pelos quais tiveram a 
possibilidade de comparar e avaliar todas as suas 
experiências com as suas exigências e evidências 
originais. Essas exigências, foram “como uma 
centelha que põe em ação o motor humano” 
(Giussani, 2009).        

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consideramos que o processo de cuidar é sempre um 
grande desafio, principalmente quando sabemos que 
nosso ente querido e que essa pessoa está nos seus 
últimos momentos de vida. No entanto, os discursos 
dos participantes trazem à tona o quanto as suas 
vivências colaboraram na construção de suas 
experiências despertando o seu próprio eu e 
afastando-se do mundo individual permeado de seus 
próprios interesses, o desenvolvimento de novas 
habilidades e permitiu também receber suporte no 

cuidado prático ao familiar através da equipe 
multiprofissional. 

Esperamos que os dados encontrados neste estudo 
auxiliem no desenvolvimento de estratégias e 
projetos de intervenção efetivos para os cuidadores, 
diante do exposto sobre as repercussões que eles têm 
de lidar. Além do apoio aqueles que passam dias e 
meses no ambiente hospitalar acompanhando e 
cuidando um paciente idoso, longe do âmbito familiar 
e de outras atividades.      
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INTRODUÇÃO 

As doenças crônicas e múltiplas tendem a se 
manifestar com frequência no grupo etário idoso, 
contribuindo para a utilização de polifarmácia nessa 
população. A polifarmácia é um problema de saúde 
pública global e um dos maiores desafios 
relacionados à população que envelhece, com ônus 
para idosos, famílias e sistemas de saúde. O uso de 
vários medicamentos não é necessariamente 
imprudente, e em alguns casos,  pode ser necessário 
e benéfico. No entanto, embora uma combinação 
adequada de medicamentos, em pacientes com 
problemas de saúde complexos, possa melhorar sua 
condição clínica, quanto maior o número de 
medicamentos em uso, maiores são os riscos para o 
idoso, pois, se elevam as chances de efeitos adversos, 
interações medicamentosas, uso de medicamentos 
potencialmente inapropriados (MPI) e 
desenvolvimento de síndromes geriátricas. A 
polifarmácia está associada a desfechos negativos 
para os idosos como redução da capacidade 

funcional, hospitalizações, elevados custos em saúde 
e aumento da mortalidade. A população idosa 
longeva e institucionalizada merece maior atenção, 
pois geralmente são mais frágeis, possuem maior 
número de doenças crônicas e usam mais 
medicamentos em comparação com idosos não 
longevos que vivem na comunidade, estando assim 
mais susceptíveis a riscos de complicações associadas 
à polifarmácia e à prescrição inadequada (WORLD 
HEALTH ORGANIZATION, 2019). Diante disso, o 
presente estudo tem por objetivo verificar a 
prevalência e os fatores associados à polifarmácia 
entre idosos longevos institucionalizados. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo transversal, de base populacional com idosos 
longevos (idade maior ou igual a 80 anos) residentes 
em Instituições de Longa Permanência para Idosos 
(ILPI). Este estudo é um recorte da pesquisa "Padrões 
de envelhecimento e longevidade: aspectos 
biológicos, educacionais e psicossociais", 



 

 

  

 
 

desenvolvida sob coordenação geral da Universidade 
Estadual de Campinas-SP - UNICAMP e participação 
da Universidade Católica de Brasília-DF - UCB e 
Universidade de Passo Fundo-RS – UPF, financiada 
pelo Programa Nacional de Cooperação Acadêmica – 
PROCAD/Capes. Os dados foram coletados em 19 ILPI 
localizadas nos municípios de Passo Fundo, Carazinho 
e Bento Gonçalves no estado do Rio Grande do Sul 
(RS), Brasil (BR). A coleta de dados ocorreu no ano de 
2018. Constituíram a população do estudo 272 
idosos.  Para coleta de dados utilizou-se um 
questionário estruturado, o Mini Exame do Estado 
Mental (MEEM) com pontos de corte sugeridos por 
Bertolucci et al. (1994) e o Índice de Katz (LINO et al., 
2008).  A variável dependente foi polifarmácia 
definida como o uso concomitante de cinco ou mais 
medicamentos. As variáveis independentes incluíram 
informações sociodemográficas, de saúde e uso de 
medicamentos. Utilizou-se a regressão de Poisson 
com variância robusta para analisar o efeito das 
variáveis independentes em relação ao desfecho. O 
nível de significância adotado foi de 5%. A pesquisa 
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade de Passo Fundo, parecer número 
2.097.278 em acordo com a Resolução 466/2012 do 
Conselho Nacional de Saúde. 

RESULTADOS 

A média de idade dos 272 idosos foi de 87,4 (DP 
±5,26) anos com variação de 80 a 109 anos. Houve 
predomínio de mulheres (80,1%), dos brancos 
(93,3%), escolarizados (83,9%) e dos que residiam em 
ILPI filantrópicas (52,9%). O número médio de 
medicamentos utilizados foi de 7,7 (DP ± 3,72) com 
variação de 1 a 22 fármacos. Apenas 1,1% não fazia 
uso de medicamentos. Verificou-se elevada 
prevalência de declínio cognitivo (76,1%), demência 

(58,0%) e dependência para ABVD (88,1%). A doença 
crônica mais prevalente foi a hipertensão arterial 
sistêmica (58,6%) e 61,3% apresentavam 
multimorbidade. Polifarmácia foi observada em 
78,4% dos idosos. Dentre esses, 52,4% estavam em 
ILPI filantrópicas, predominaram os brancos (93,2%), 
do sexo feminino (82,9%) e os escolarizados (86,0%). 
A maioria dos idosos em polifarmácia apresentou 
multimorbidade (61,9%), declínio cognitivo (76,2%), 
dependência para ABVD (89,1%), hipertensão arterial 
sistêmica (63,9%) e demência (59,3%). Possuíam 
diagnóstico de depressão (41,1%), de cardiopatia 
(25,5%), de diabetes mellitus (22,0%) e tiveram 
acidente vascular encefálico (AVE) (22,0%). Faziam 
uso de MPI (46,8%) e tiveram pelo menos uma 
internação hospitalar no último ano (35,9%). A 
maioria dos longevos costumava receber visitas de 
familiares (92,2%). Os principais grupos de 
medicamentos responsáveis pela polifarmácia foram 
aqueles com ação sobre o aparelho digestivo e 
metabolismo (87,1%), seguidos pelos que agem sobre 
o aparelho cardiovascular (84,8%) e sistema nervoso 
(83,8%). A polifarmácia apresentou associação na 
análise bruta com as seguintes variáveis: cardiopatia 
(p=0,003), hipertensão arterial sistêmica (p=0,002), 
AVE (p=0,004), reumatismo (p=0,034), dor crônica 
(p=0,025), uso de MPI (p<0,001), sexo feminino 
(p=0,039) e visitas de familiares (p=0,013). No modelo 
final permaneceram associadas à polifarmácia ter 
história de AVE (RP=1,19; IC95% 1,03 – 1,36) e 
receber visitas de familiares (RP=1,59; IC95% 1,09 – 
2,33). Os resultados sugerem que a polifarmácia é 
comum na população estudada com mais de três em 
cada quatro longevos recebendo cinco ou mais 
medicamentos. A prevalência do uso de polifarmácia 
neste estudo foi superior à média percentual 



 

 

  

 
 

verificada entre idosos de 57 casas de repouso da 
Europa, em que 49,7% usavam cinco ou mais 
medicamentos (VETRANO et al., 2018). A associação 
entre polifarmácia e AVE é corroborada pela 
literatura (VETRANO et al., 2018). No entanto, não 
encontramos estudos que relacionassem o uso de 
polifarmácia com visitas de familiares. Tal associação 
pode estar relacionada ao fato de que muitas famílias 
continuam envolvidas no cuidado do idoso mesmo 
após a institucionalização. Evidências sugerem que 
familiares são capazes de detectar precocemente 
mudanças no estado de saúde do idoso, apoiando o 
diagnóstico de problemas de saúde, o que possibilita 
a instituição de tratamento em tempo oportuno 
(POWELL et al., 2018). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A polifarmácia é frequente entre longevos 
institucionalizados e está associada à história de 
acidente vascular encefálico e visitas de familiares. 

Intervenções eficazes para otimizar a prescrição de 
medicamentos à idosos institucionalizados são 
necessárias, sobretudo para longevos. Ações voltadas 
à capacitação e educação continuada das equipes que 
atuam nas instituições, contemplando as 
especificidades da área da geriatria e gerontologia 
bem como, a promoção de momentos de discussão 
com a equipe multiprofissional, com vistas à revisão 
periódica das prescrições de medicamentos 
poderiam contribuir para a adoção de medidas 
terapêuticas farmacológicas e não farmacológicas 
personalizadas a cada idoso e minimização do uso de 
polifarmácia. O gerenciamento da polifarmácia 
poderia envolver, além da tomada de decisão 
compartilhada entre profissionais de saúde, o 
engajamento e empoderamento do residente, 
quando possível, e familiares que participam do 
cuidado.  
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INTRODUÇÃO 

A saúde bucal de idosos merece especial atenção, 
pois está intimamente relacionada às condições 
gerais de saúde dessa população. Pessoas idosas 
institucionalizadas geralmente são mais vulneráveis e 
tem uma pior condição de saúde bucal, por serem 
mais frágeis e dependentes em comparação com 
idosos da comunidade. Evidências sugerem que são 
precárias as condições de saúde bucal entre idosos, 
sobretudo entre institucionalizados. Fatores 
individuais como declínio cognitivo e dependência 
para atividades básicas da vida diária (ABVD) 
comprometem o autocuidado. O uso de vários 
medicamentos para o tratamento de doenças 
crônicas, frequentes entre idosos, pode levar a 
hipossalivação, condição que favorece a ocorrência 
de problemas orais como cáries e infecções, que 
prejudicam a capacidade de mastigação e 
comunicação.  Somado a isso, poucas Instituições de 
Longa Permanência para idosos (ILPI) contam com 
serviço odontológico, seja para promoção de saúde 

ou tratamento curativo. Esses fatores trazem 
implicações para a saúde bucal e podem acarretar 
prejuízos à saúde física, psíquica e interações sociais. 
Idosos institucionalizados são mais suceptíveis a 
problemas de saude bucal como problemas 
dentários, periodontais, da mucosa oral e da 
articulação têmporo-mandibular (ATM) assim como, 
à deficiencia de funções devido a falta de dentes, 
substituição inadequada ou próteses mal adaptadas. 
O desconforto oral crônico e os problemas na 
mastigação, decorrentes da deficiente manutenção 
ou reabilitação oral, favorecem a piora da saude geral 
pois colaboram para a dificuldade de mastigação e 
impossibilitam a seleção e processamento de uma 
variedade de alimentos, comprometendo o prazer da 
alimentação e a alimentação balanceada, 
fundamental à manutenção do bem-estar físico, 
psíquico e social (WONG; NG; LEUNG, 2019).  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo transversal, de base populacional com idosos  
(idade maior ou igual a 60 anos) residentes em ILPI. 



 

 

  

 
 

Este estudo é um recorte da pesquisa "Padrões de 
envelhecimento e longevidade: aspectos biológicos, 
educacionais e psicossociais", desenvolvida sob 
coordenação geral da Universidade Estadual de 
Campinas-SP - UNICAMP e participação da 
Universidade Católica de Brasília-DF - UCB e 
Universidade de Passo Fundo-RS – UPF, financiada 
pelo Programa Nacional de Cooperação Acadêmica – 
PROCAD/Capes. Os dados foram coletados em 19 ILPI 
localizadas nos municípios de Passo Fundo, Carazinho 
e Bento Gonçalves no estado do Rio Grande do Sul 
(RS), Brasil (BR). A coleta de dados ocorreu no ano de 
2018. Constituíram a população do estudo 478 
idosos.  Para coleta de dados utilizou-se um 
questionário estruturado que incluiu informações da 
ILPI, dados sociodemográficos, informações de saúde 
em geral, saúde bucal e uso de medicamentos. Para 
avaliação do estado cognitivo utilizou-se o Mini 
Exame do Estado Mental (MEEM) com pontos de 
corte sugeridos por Bertolucci et al. (1994) e para 
avaliação das atividades básicas da vida diária o Índice 
de Katz (LINO et al., 2008). Para avaliação do estado 
nutricional empregou-se a Mini Avaliação do Estado 
Nutricional (VELLAS et al., 1999).  As variáveis 
categóricas (nominais e ordinais) foram apresentadas 
empregando-se distribuições de frequências 
univariadas (absolutas e relativas). As variáveis 
quantitativas foram descritas mediante medidas de 
tendência central ou posição (média, mediana) e 
variabilidade (desvio-padrão, percentis 25 e 75, 
mínimo e máximo).  Para verificar a diferença de 
médias utilizou-se o teste t para amostras 
independentes. O nível de significância adotado foi 
de 5%. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo, 

parecer número 2.097.278 em acordo com a 
Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

RESULTADOS 

Participaram do estudo 478 idosos com idade média 
de 80,3 (DP±9,8) anos. A idade dos idosos do estudo 
variou de 60 a 109 anos. Houve predomínio de 
mulheres (71,1%), de idosos com idade ≥ 80 anos 
(57,0%), escolarizados (83,5%) e que residiam em ILPI 
filantrópicas. Tiveram um tempo médio de 
permanência na ILPI de 50,5 (DP±73,5) e o número 
médio de medicamentos utilizados foi de 7,4 
(DP±3,6). Apenas 1,5% não fazia uso de 
medicamentos. Verificou-se elevada prevalência de 
declínio cognitivo (73,2%), demência (49,8%) e 
dependencia para ABVD (85,0%). Autoavaliaram sua 
saúde bucal como boa ou muito boa (61,3%). 
Possuíam em média 4,32 (DP±7,34) dentes naturais, 
com média de 2,15 (DP±4,19) dentes na arcada 
superior e 2,53 (DP±9,93) na arcada inferior, sem 
diferença entre sexos, estado cognitivo e presença de 
demência (p>0,05). A maioria (59,5%) dos idosos não 
possuía nenhum dente natural. A frequência de 
edentulismo total na arcada superior foi de 72,2% e 
na inferior 62,0%. Faziam uso de prótese dentária 
(81,5%) dos quais 82,3% na arcada superior, 60% na 
arcada inferior e 59,7% nas arcadas superior e 
inferior. Entre os idosos que faziam uso de prótese 
dentária, 21,6% queixaram-se de mal adaptação 
causando queda da prótese ou dor e 10% não usavam 
a dentadura para se alimentar. Referiram 
hipossalivação (49,0%), dor na ATM (57,9%), dor ao 
mastigar alimentos em geral (35,1%) e dificuldade 
para mastigar alimentos sólidos (31,4%). A maioria 
(62,2%) não foi ao dentista no último ano. Indicaram 
como principal fonte de atendimento odontológico 
clínicas e consultórios particulares pagos diretamente 



 

 

  

 
 

pelo paciente (40,7%). Entre  os idosos estudados, 
34,7% tiveram perda de peso não intencional no 
último ano, 47,7% estavam sob risco de desnutrição 
e 25,5% foram classificados como desnutridos. Os 
resultados do estudo são apoiados pela literatura 
(WONG; NG; LEUNG, 2019).  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As condições de saúde bucal dos idosos 
institucionalizados, verificadas no presente estudo,  
apontam para uma condição preocupante, na qual a 
perda dentária, proteses mal adaptadas, dor na 
mastigação, hipossalivação e disfunção da ATM 
foram frequentes, enquanto o acesso a serviços 
odontológicos foi reduzido, e na maioria das vezes 

pago pelo próprio residente. Somado a isso, 
importante percentual de idosos estava sob risco de 
desnutrição ou foi classificado como desnutrido. 
Desse modo se fazem necessárias ações com vistas a 
minimização dos problemas de saúde bucal entre 
idosos institucionalizados. Tais medidas podem 
envolver a capacitação da equipe de saúde com 
relação aos problemas de saúde bucal e seu impacto 
na saúde sistêmica, intervençoes preventivas e 
curativas  desenvolvidas por equipe multiprofissional 
incluindo a área da odontologia  e melhoria do acesso 
dos idosos aos serviços públicos de saúde, como a 
atenção primária, para atendimento odontológico.  

 

Palavras-chave: Idosos. Saúde Bucal. Instituição de Longa Permanência para Idosos. Estudos Transversais.      . 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento populacional é uma realidade em 
todo o mundo, e está associado ao aumento da 
população e da expectativa de vida. Ao falar do 
envelhecimento, associa-se a idade à prevalência de 
comorbidades e a necessidade de maior utilização 
dos inevitavelmente serviços de saúde, entretanto a 
ampliação dos programas de atenção e cuidado à 
população vem influenciando nas mudanças de 
hábito da sociedade, por meio das ações de 
promoção e  prevenção de doenças além de uma 
maior cobertura dos atendimentos nas unidades 
básicas de saúde, contribuindo  para a longevidade e 
melhor qualidade de vida dos cidadãos. Apesar de 
todo este avanço na saúde pública, ainda se torna 
necessário maiores investimentos e atenção no 
cuidado ao idoso, uma vez que trata-se de um público 
que é acometido por diversas transformações físicas 
e psicossociais durante esta fase da vida. Essas 

alterações no padrão etário implicam diretamente 
nas condições de saúde da população, incluindo sua 
sexualidade, de forma ainda mais significante na 
mulher idosa, devido as diversas alterações 
fisiológicas vivenciadas durante o climatério, 
refletindo assim em seu bem-estar e autoestima. 
Logo, torna-se essencial que a equipe de saúde, 
principalmente os enfermeiros que estão à frente da 
assistência, estejam preparados para atender essa 
população (SOUZA et al., 2019). Assim poderão 
compreender suas necessidades através de uma 
atenção humanizada e um cuidado holístico. Nesse 
contexto, objetivou-se analisar a percepção da 
mulher idosa sobre a sua sexualidade e a prática do 
cuidado de enfermagem.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo qualitativo descritivo, no qual 
foram entrevistadas 50 mulheres idosas moradoras 
da cidade de Guanambi – Bahia, no ano de 2018.  A 



 

 

  

 
 

técnica de coleta de dados foi à entrevista direta com 
utilização de um roteiro não estruturado. Os dados 
foram analisados segundo a técnica de análise de 
conteúdo descrita por Bardin (2011) e Minayo (2007), 
que se dividi em ordenação e transcrição das 
entrevistas, classificação, e por fim, a análise 
propriamente dita e descrição dos resultados. Foram 
levantadas duas categorias empíricas: o olhar da 
mulher idosa sobre o cuidado e promoção da saúde 
sexual e na vivência da sexualidade na terceira idade; 
o processo do cuidar de enfermagem no contexto do 
envelhecimento da mulher. A pesquisa foi aprovada 
pelo comitê de ética e pesquisa da FAINOR sob o 
protocolo CAAE: 50695415.5.0000.5578. 

RESULTADOS 

Os resultados mostram que a idosa associa a 
sexualidade muitas vezes ao ato sexual, como algo 
que só pode ocorrer após o casamento, sentindo-se 
reprimidas pelo medo das críticas e dos julgamentos. 
Relataram ainda a falta de assistência dos 
profissionais de enfermagem sobre o tema, e com 
isso observou-se a fragilidade da confiança e do 
vínculo entre paciente e profissional. Ficou clara a 
dificuldade dos profissionais de saúde para lidar com 
esse público no que cerne à sexualidade, segundo as 
idosas, e a necessidade que as idosa tem de 
informações sobre o tema. Notou-se que mudanças 
devem ser pensadas sobre a assistência prestada a 
respeito da sexualidade, podendo ser planejadas 
estratégias para lidar melhor com esse público 
usando sugestões dadas pelas mesmas. Entre os 
aspectos que chamam atenção no estudo destaca-se 
a pouca discussão sobre a sexualidade, uma vez que 
os profissionais não se sentem preparados para 
abordarem sobre o assunto, sendo muitas vezes 
tratado com falta de seriedade. Além disso torna-se 

perceptível entre as idosas o medo que prevalece 
entre elas diante dos julgamentos existentes na 
sociedade envolvendo a temática. A falta de 
informação reflete na baixa cobertura assistencial, já 
que verificou-se durante os relatos que muitas delas 
nunca realizaram uma consulta ginecológica ou se 
quer o exame preventivo, e desta forma a ausência 
da sexualidade durante essa idade é vista pelas idosas 
como algo natural. Como constatado por Oliveira, 
Neves e Silva (2018), muitas mulheres limitam-se a 
novos relacionamentos ou experiências que 
gostariam de vivenciar e os fatores culturais acabam 
dificultando a abordagem do tema. Junto a estas 
perspectivas descritas, algumas limitações 
decorrentes do envelhecimento levam ao 
comprometimento mental das mulheres, e 
interferem no convívio social e no bem-estar das 
mesmas (MENEZES et al., 2016). Estes mesmos 
autores afirmam que o envelhecimento é visto para 
muitos como uma fase depreciativa, por não 
compreenderem as necessidades dos idosos e não 
enxergarem suas particularidades. Esse estudo abre 
caminhos e deixa perguntas a serem respondidas por 
novas pesquisas, sabemos o que a idosa pensa sobre 
sua sexualidade e sobre os serviços de saúde, mas 
como os profissionais de saúde enxergam a 
sexualidade da mulher idosa? Se o receio das 
mulheres é com profissionais homens o que justifica 
esse bloqueio entre profissional e paciente já que a  

categoria de enfermagem é predominante do sexo 
feminino? Apresentar os principais resultados de 
forma resumida e concreta, por meio de informações 
quantitativas e/ou qualitativas que atendam ao 
objetivo do estudo. Deve-se priorizar clareza e evitar 
subjetividade. Máximo 500 palavras. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

 

  

 
 

Apesar das alterações e modificações fisiológicas 
provenientes do envelhecimento, a sexualidade pode 
e deve ser explorada durante a terceira idade, uma 
vez que esta não se restringe apenas ao ato sexual, e 
abrangem as sensações e os sentimentos, que não se 
cessam com a idade. O aumento da população idosa, 
demonstra um novo perfil populacional, trazendo 
assim diversos desafios aos órgãos públicos 
relacionados a demanda pelos serviços de saúde. Essa 
demanda por sua vez, deve ser atendida através da 
oferta de um cuidado integral, de modo que não 
esteja centrado apenas no tratamento de doenças ou 
debilidades físicas, mas que vise considerar os 
aspectos biopsicossociais, que garantam a autonomia 
e respeito a este público, além do estímulo ao 
autocuidado. Desta forma, se espera que os conceitos 
e tabus instituídos na sociedade e que amedrontam 

as mulheres idosas, sejam superados através de uma 
assistência de qualidade e cuidados essenciais ao 
idoso. Quanto aos enfermeiros e demais profissionais 
de saúde, torna-se necessário um maior preparo para 
lidar com as necessidades deste público e  incentivo 
para a implementação de atividades voltadas para as 
práticas de educação em saúde, a fim de orientar as 
idosas quanto seus anseios, desejos e aspectos 
individuais, buscando estimular a procura pelos 
serviços de saúde. Tais ações associadas a ampliação 
dos programas e políticas públicas voltados ao idoso, 
permitirão o rompimento das limitações e das 
perspectivas que afligem as particularidades das 
mulheres idosas.  

 

Palavras-chave: Assistência integral à saúde. Envelhecimento. Qualidade de vida. Saúde do idoso. Sexualidade. 
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INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a 
automedicação como sendo a seleção e o uso de 
medicamentos sem a orientação de um médico ou de 
um farmacêutico, com o intuito de tratar doenças e 
de aliviar sintomas aparentemente brandos (ARRAIS 
et al., 2016). Comumente as pessoas adotam tal 
prática expondo-se a riscos como tratamento 
inadequado e possíveis intoxicações. 

A expectativa de vida da população mundial 
aumentou substancialmente nas últimas décadas, 
graças aos avanços na tecnologia e na medicina, 
fazendo com que, mesmo em países pobres, 
ocorresse a transição demográfica e epidemiológica, 
passando de um cenário caracterizado por uma 
mortalidade típica de uma população jovem para um 
quadro de enfermidades complexas e onerosas, 
característica dos países longevos, marcado por 
doenças crônicas e múltiplas que perduram por anos, 
com exigência de cuidados constantes, exames 

periódicos e medicação contínua (OLIVEIRA et al., 
2012). 

São inegáveis os benefícios terapêuticos advindos da 
utilização de fármacos, contudo, o uso não 
apropriado à necessidade clínica, na dose, posologia 
e período adequados, prejudica muito a qualidade de 
vida do paciente. E sabe-se que a utilização de 
medicamentos praticamente triplica à medida que o 
indivíduo envelhece, pois, as condições crônicas 
presentes nessa faixa etária reduzem a tolerância aos 
sintomas agudos da dor (PEREIRA et al., 2017). Isto 
posto, o presente estudo tem como objetivo, avaliar 
o hábito da automedicação em usuários idosos da 
Atenção Primária à Saúde (APS), visando 
disponibilizar informações que possam colaborar na 
criação de medidas de saúde pública voltadas ao 
combate ao uso irracional dos fármacos. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal realizado nas 
unidades urbanas de APS de Passo Fundo, Rio Grande 



 

 

  

 
 

do Sul, no qual a automedicação foi avaliada por meio 
da pergunta: Você tem o costume de tomar remédio 
por conta própria, sem receita? A coleta de dados 
ocorreu de maio a agosto de 2019, por estudantes do 
Curso de Medicina, previamente treinados, por meio 
da aplicação de questionário a idosos que 
aguardavam atendimento nesses locais. Após dupla 
digitação e validação, a amostra foi caracterizada e foi 
calculada a prevalência da automedicação e 
verificada a diferença da sua distribuição em relação 
às variáveis sexo, idade, cor da pele autorreferida, 
escolaridade, situação conjugal, renda, 
autopercepção da saúde e multimorbidade (teste do 
qui-quadrado, admitindo-se erro α de 5%). A 
multimorbidade foi definida como duas ou mais 
doenças crônicas, identificadas por diagnóstico 
médico autorreferido de obesidade, diabetes 
mellitus, hipertensão arterial sistêmica, 
hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e doença 
cardíaca. O protocolo do estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) sob 
Parecer de nº 3.219.633.      

RESULTADOS 

A amostra foi constituída de 403 usuários e observou-
se predomínio de mulheres (61,3%), cor da pele 
branca (67,6%), até 8 anos de escolaridade (64,7%), 
com cônjuge (71,3%), renda de até um salário mínimo 
(R$ 998,00 - 61,4%), autopercepção positiva da saúde 
(63,1%) e com multimorbidade (68,2%). A prevalência 
da automedicação foi de 36,5%, com diferença 
significativa em relação ao sexo, sendo de 41,3% em 
mulheres e de 28,8% em homens (p=0,011). 
Constatou-se, portanto, que a prevalência de 
automedicação foi inferior à encontrada em 
pesquisas semelhantes onde os resultados 

demonstraram 77, 42 e 60%. Uma possível explicação 
para essa distinção seria a diferença no acesso a 
tratamentos médicos em cada população (OLIVEIRA 
et al., 2012). Ademais, o maior predomínio do uso de 
fármacos sem receita no sexo feminino pode ser 
justificado pelo fato de as mulheres possuírem uma 
maior expectativa de vida e com isso estarem mais 
predispostas a desenvolverem variadas 
comorbidades, as quais devem ser controladas com o 
uso de medicamentos. Outrossim, as mulheres têm 
um maior hábito de se automedicarem por questões 
ginecológicas e por autocuidado (PEREIRA et al., 
2017). Relativo à escolaridade, apesar de não ter sido 
observada diferença significativa na amostra 
estudada, o desfecho foi mais frequente nos 
indivíduos com baixa escolaridade (37,8%). Tal 
comportamento, pode ser corroborado com a 
literatura, pois, Pereira et al. (2017) afirmam que o 
baixo nível escolar dificulta a adoção de 
comportamentos saudáveis, havendo, portanto, uma 
maior predisposição ao uso irracional dos fármacos. 
No tocante à renda, também não houve diferença 
estatística, embora a automedicação tenha sido 
ligeiramente superior entre aqueles de menor renda, 
contrariando o disposto na literatura (VERNIZI; SILVA, 
2016). Isso pode estar relacionado aos diferentes 
perfis socioeconômicos das amostras analisadas em 
cada região. Por fim, resultados semelhantes foram 
observados em relação à autopercepção da saúde e à 
multimorbidade, sem diferenças significativas no 
presente estudo, contradizendo as constatações de 
outros autores. A prevalência do desfecho foi de 
39,1% entre os idosos com percepção negativa da 
saúde e de 37,5% entre aqueles com multimorbidade, 
possivelmente devido ao fato de que a presença de 
múltiplas doenças crônicas influencia no 



 

 

  

 
 

comportamento físico, social e mental, levando a 
uma a autoavaliação não positiva quanto à sua 
higidez (CAVALCANTI et al., 2017).       

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a automedicação é frequente entre os 
idosos atendidos na APS, demandando dessa forma, 
um monitoramento desse grupo por parte dos 
profissionais da saúde no intuito de criar estratégias 

que visem uma educação continuada e permanente 
com relação ao uso racional de medicamentos. Além 
disso, também deve-se buscar a inserção do 
profissional farmacêutico junto à APS, para que possa 
atuar na conscientização sobre os riscos 
desencadeados pelo uso irracional dos 
fármacos.      
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INTRODUÇÃO 

Embora não exista consenso na literatura, é possível 
definir a polifarmácia como o uso rotineiro e 
concomitante de cinco ou mais fármacos, sendo esse 
o conceito mais prevalente no meio científico 
(MASNOON et al., 2017). Sua ocorrência em idosos é 
amplamente observada em decorrência de múltiplas 
comorbidades cuja prevalência aumenta em 
consonância com o acréscimo de expectativa de vida. 
A constância de tramentos farmacológicos de longa 
duração, associada à condição crônica das doenças 
mais comuns na terceira idade, também é fator de 
importante impacto para o aumento da polifarmácia 
nesse recorte populacional (NASCIMENTO et al., 
2017). Há de se considerar que tanto a 
farmacocinética, relacionada à absorção, distribuição 
e metabolização, quanto a farmacodinâmica, definida 
como a interação fármaco-receptor no organismo, 
são alteradas no metabolismo do idoso, levando a 
possíveis interações medicamentosas desfavoráveis e 
risco de intoxicação (SECOLI, 2010). Ainda, a 

polifarmácia gera impactos socioeconômicos uma vez 
que nem todas as prescrições encontram distribuição 
livre pelo Sistema Único de Saúde. Nesse sentido, o 
uso de múltiplos medicamentos continua sendo uma 
realidade e um desafio da Atenção Primária à Saúde 
(APS), bem como constitui uma lacuna na produção 
científica, levando a falhas no desenvolvimento de 
políticas de intervenção efetivas (FULTON; ALLEN, 
2005). Em face do contexto apresentado, o objetivo 
deste estudo foi avaliar a prevalência de polifarmácia 
em idosos atendidos na APS no município de Passo 
Fundo, Rio Grande do Sul e estabelecer sua 
distribuição de acordo com condições de saúde 
autorreferidas. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal, cuja amostra foi 
composta de usuários da rede urbana de APS, com 60 
anos ou mais, de ambos os sexos, residentes na 
cidade. Foram excluídos acamados e portadores de 
deficiência com impossibilidade de responder ao 



 

 

  

 
 

questionário. A coleta de dados foi realizada nas 
unidades de saúde, entre os meses de maio e agosto 
de 2019, através de questionário pré-testado e pré-
codificado, aplicado por acadêmicos de medicina 
treinados. Além de idade, sexo, cor, e escolaridade, 
foram investigadas autopercepção de saúde 
(excelente, boa, regular e ruim), multimorbidade 
(definida como duas ou mais doenças crônicas, 
identificadas por diagnóstico médico autorreferido 
de obesidade, diabetes mellitus, hipertensão arterial 
sistêmica, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e 
doença cardíaca), dor crônica (com duração de seis 
meses ou mais) e polifarmácia (uso concomitante de 
cinco ou mais medicamentos por dia). Os dados 
foram duplamente digitados e validados. Após 
cálculo de prevalência da polifarmácia, averiguou-se 
a sua distribuição de acordo com as demais variáveis 
por meio de teste do qui-quadrado, considerando 
significância estatística de 5%. 

RESULTADOS 

A amostra foi composta por 403 idosos cuja maioria 
apresentou idades entre 60 e 69 anos (66,5%), sendo 
sendo 61,3% da população feminina e 67,6% de cor 
branca. Ensino fundamental foi relatado como 
escolaridade de 64,7% dos participantes e da 
autopercepção de saúde, as categorias regular e boa 
foram as mais prevalentes, com 44,9% e 34,7% 
respectivamente. Multimorbidade foi referida por 
68,2% e, 43,9% relataram sentir dor de forma crônica. 
Observou-se polifarmácia em 32,7% da amostra, 

estando em concordância com o estudo de base 
populacional de Pereira et al. (2017), que 
encontraram prevalência de 32% de polimedicação 
na terceira idade. Nascimento et al. (2017) 
demonstraram, por sua vez, prevalência de 18,8% 
também em idosos. Por outro lado, tal estudo 
considerou apenas indivíduos com idade igual ou 
acima de 65 anos, podendo ser esse o fator que levou 
à discrepância de proporções. Houve diferença 
estatisticamente significativa na distribuição do 
desfecho conforme autopercepção de saúde 
(p<0,001), sendo que as categorias mais positivas 
(excelente e boa) apresentaram menor porporção de 
polifarmácia (22,2% e 18,7%). Entre os idosos com 
dor crônica observou-se 45,3% de polifarmácia, 
comparados aos 28,9% no grupo não exposto 
(p=0,025). Ainda, dentre os participantes com 
multimorbidade, 42,9% estavam polimedicados 
(p<0,001). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi demonstrada prevalência de polifarmácia em 
idosos da APS concordante com a produção científica 
nacional. O estudo estabeleceu, ainda, relação com a 
autopercepção de saúde, dor crônica e 
multimorbidade. Os resultados podem contribuir 
para a definição de prioridades e alocação de 
recursos para o estabelecimento de estratégias 
efetivas de intervenção na APS.  
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INTRODUÇÃO  

Um dos maiores desafios da saúde pública 
atualmente é prestar um atendimento de qualidade 
à população idosa. No Brasil esse grupo etário 
apresentou um aumento de 500% entre os anos 1960 
- 2002, com uma estimativa de alcançar um total de 
32 milhões de indivíduos até o fim de 2020 (ALVES, 
CALAMITA, 2014). A maior parte integra um grupo 
com baixo nível socioeconômico, ao mesmo tempo 
que apresenta altas taxas de doenças crônicas e 
incapacitantes. Ademais, estudos apontam que essa 
população tem sido afetada por um aumento 
progressivo de doenças alérgicas, o que, somado aos 
problemas característicos do envelhecimento, 
colabora para a redução da qualidade de vida (ALVES 
et al., 2014). As alergias, quando não controladas de 
forma apropriada, desencadeiam intensa resposta 
imune e inflamatória, o que por sua vez, causa 
prejuízos à saúde e à vida dos acometidos. Além 
disso, geram impactos socioeconômicos relevantes, 
já que os sintomas que podem ser enquadrados de 
leve a graves e resultam em custos adicionais com 
medicamentos, impossibilidade de exercer algumas 
atividades laborais e absenteísmo. O Brasil é um dos 
países que apresenta uma das maiores taxas de 
alergias, principalmente no subtipo rinite alérgica, 
quadro esse que pode agravar doenças crônicas, 
como a asma. Somado a isso, existe uma abordagem 
diagnóstica deficitária das doenças alérgicas, devido 
ao difícil acesso às consultas médicas, atrasos e erros 
no diagnóstico, insuficiência de orientação, falta de 
medicamentos e banalização do termo “alergia”, o 

que resulta em subtratamento da população 
acometida (CRUZ et al., 2018). A partir desse 
contexto, o presente estudo objetivou verificar a 
prevalência de alergias em uma amostra de idosos 
usuários da Atenção Primária de Saúde (APS), em um 
município no norte do Rio Grande do Sul (RS). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal, realizado na rede 
urbana de APS de Passo Fundo, RS, de maio a agosto 
de 2019, por aplicação de questionário com 
perguntas de caráter sociodemográfico e de saúde 
aos indivíduos com idade mínima de 60 anos que 
aguardavam atendimento nos serviços de APS. O 
desfecho foi avaliado através da pergunta: “Alguma 
vez algum médico lhe disse que você tem alergia?” 
seguida de “A que você tem alergia?” em caso de 
resposta afirmativa para a primeira. Após dupla 
digitação e validação dos dados, foi realizada 
estatística descritiva da amostra, prevalência de 
alergias e verificação da sua distribuição de acordo 
com as demais variáveis (teste do qui-quadrado, 
significância de 5%). O estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), parecer 
3.219.633. 

RESULTADOS 

Foram entrevistados 403 indivíduos, sendo 61,3% do 
sexo feminino, 66,5% entre 60 e 69 anos, 66,7% 
brancos, 55,1% com escolaridade correspondente ao 
ensino fundamental, 18,1% ensino médio e 11,9 % 



 

 

  

 

ensino superior ou mais, 61,8% com companheiro, 
62,8% com autopercepção negativa da saúde, 57,1% 
com sobrepeso, 68,2% admitindo ter duas doenças 
crônicas ou mais e 50,6% admitido ter mais de três. 
Um total de 26,5% dos entrevistados relataram 
diagnóstico médico de alergias, com maior 
frequência para alergia a flores/plantas (32,7%), 
seguido de medicamentos (27,9%), poeira/mofo 
(9,6%) e outros (29,8%), que incluem alimentos, 
picada de insetos, temperatura, produtos de limpeza, 
cosméticos, metais, animais e lã. Não foi encontrada 
nenhuma relação estatisticamente significativa entre 
o desfecho e as variáveis independentes analisadas. 
Estudo semelhante realizado em Marília (SP) mostrou 
predominância de alergias no sexo feminino (68%), 
do tipo dermatite de contato (31,4%), seguindo de 
urticária crônica (15,7%), reações adversas a 
fármacos (13,7%) e rinite (11,8%), sendo o ácaro 
principal sensibilizador (ALVES et al., 2014). Essa 
divergência quanto ao predomínio do tipo de alergia 
pode ser atribuída à amostra reduzida de idosos 
entrevistados no primeiro estudo (51 participantes), 
haja visto que os mesmos autores observaram que, 
em outro estudo com 106 idosos, 63% apresentavam 
quadros alérgicos, e desses, 83% apresentavam 
quadro de rinite (ALVES, CALAMITA, 2014). É 
importante ressaltar  que pesquisa desenvolvida nos 
Estados Unidos apontou uma prevalência de alergia 
em idosos de acordo com as faxas etárias de 60-69 
anos (39,4%), 70-79 anos (28,2%), e com mais de 80 
anos (28,6%), apontando um potencial para o 
aumento da prevalência das doenças alérgicas em 
pacientes idosos, devido à cronicidade e à 
imunossenescência que os idosos apresentam (SALO 
et al., 2014). Ademais, estudos internacionais indicam 
que os principais tipos de alergias encontradas em 
idosos são rinite, asma, dermatite de contato, 
urticária e hipersensibilidade medicamentosa 
(CARDONA et al., 2011), em conformidade com os 
dados encontrados na presente pesquisa. Dessa 

forma, percebe-se que está ocorrendo um aumento 
na incidência e na prevalência de doenças alérgicas a 
nível global, o que as tornam um preocupante 
problema de saúde pública. Em tempo, é relevante 
destacar que a rinite alérgica tem sido apontada 
como a mais comum entre as alergias crônicas no 
mundo, atingindo aproximadamente 30% da 
população (SÁNCHEZ et al., 2016). Um estudo 
brasileiro desenvolvido com 200 pacientes adultos e 
idosos observou o predomínio de indivíduos do sexo 
feminino (66,5%), sendo a rinite a doença alérgica 
mais observada, em 22,8% (CRUZ et al., 2018). É 
importante destacar ainda que não houve a 
confirmação exata da etiologia das alergias, mas 
estudos apontam para uma complexa interação entre 
fatores genéticos e de exposição ambiental. Isso 
posto, alguns dos fatores que podem suscitar 
processos alérgicos gerais incluem dieta, obesidade, 
higiene, infecções, alérgenos ambientais, exposição à 
fumaça de cigarro e poluição do ar (CRUZ et al., 2018). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os idosos com alergia foram predominantemente do 
sexo feminino, cor branca, ensino fundamental, com 
companheiro, com predomínio de autopercepção 
negativa de saúde, sobrepeso e afetados por pelo 
menos três doenças crônicas. A alergia mais 
frequente foi a rinite alérgica - para alergia a 
flores/plantas. Diante disso, percebe-se que essa  
prevalência de alergias não difere muito do 
observado na média global, apontando as alergias 
respiratórias, relacionadas principalmente à inalação 
de pólen/flores, provavelmente devido às atividades 
agrárias da região. Assim é importante que as equipes 
da APS avaliem a presença de pessoas sensibilizadas, 
de modo a evitar a cronicidade da doença e seus 
possíveis agravos junto à população idosa, de forma 
a contribuir ativamente para a melhoria da qualidade 
de vida nesse grupo etário. 
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INTRODUÇÃO 

As mudanças advindas com o processo de 

envelhecimento são influenciadas em intensidade e 

modo pela realidade socioeconômica, cultural, étnica, 

afetiva e psicoemocional de cada indivíduo. Para além 

da aparência física, inúmeras funções biológicas 

podem ser alteradas. Entre elas estão o 

processamento e a percepção da dor, que levará a 

uma menor tolerância a estímulos dolorosos mais 

fortes, ao mesmo tempo em que a percepção de 

estímulos de menor magnitude é diminuída (FREITAS, 

PY, 2013; PALADINI et al., 2015). Nessa perspectiva, a 

presença de dor crônica, aquela persistente por mais 

de 6 meses (IASP, 2002), pode ter um grande impacto 

na redução da qualidade de vida do indivíduo idoso, 

além de gerar comprometimento cognitivo e 

funcional (BLYTH et al., 2004). Em tal cenário, a 

Atenção Primária à Saúde (APS) se apresenta, na saúde 

pública brasileira, como o local de referência para o 

manejo inicial (BRASIL, 2007). Nessa análise, objetiva-

se traçar o perfil epidemiológico, verificar a 

prevalência de dor crônica e possíveis fatores 

relacionados em mulheres idosas atendidas na APS de 

Passo Fundo, Rio Grande do Sul. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal realizado nas 34 
unidades de saúde que compõe a rede urbana de APS. 
Foram incluídas mulheres, com 60 anos ou mais e com 
condições de responderem o questionário, que foi 
aplicado de maio a agosto de 2019, nas próprias unidades, 
enquanto as idosas aguardavam por atendimento. A dor 
crônica foi verificada através das perguntas: “Você sentiu 
alguma dor nesta última semana, incluindo hoje?”, caso a 



 

 

resposta fosse afirmativa seguia-se para “Há quanto 
tempo você sente esta dor?”, sendo consideradas 
positivas para o desfecho, as respostas “Há 6 meses ou 
mais”. Coletaram-se anda, dados sobre idade, cor da pele, 
situação conjugal, escolaridade, renda familiar per capita, 
diagnóstico médico referido de artrite ou artrose, 
autopercepção de saúde, prática de atividade física e 
consumo de bebida alcoólica. Ainda, o estado nutricional 
foi avaliado por meio do Índice de Massa Corporal, 
utilizando informações de peso e altura atuorreferidos. Os 
dados foram duplamente digitados e validados e, 
posteriormente, procedeu-se a descrição da amostra, a 
verificação da prevalência do desfecho e da sua 
distribuição conforme as demais variáveis (Teste Qui-
Quadrado, considerados significativos valores de p<0,05). 

RESULTADOS 

A amostra foi composta por 247 mulheres idosas, das 
quais, 68,4% apresentaram idade entre 60-69 anos, sendo 
que 66,4% se autodeclararam de pele branca, 52% 
possuíam cônjuge, 65,3 % possuíam escolaridade até o 
ensino fundamental e 63,2% apresentaram renda familiar 
per capita menor ou igual a um salário mínimo (R$ 
998,00). Em relação à saúde e aos hábitos de vida, 43,7% 
referiram diagnóstico médico de artrite ou artrose, 57,7% 
apresentaram sobrepeso, 66,3% percebiam 
negativamente sua saúde, 46,2% não praticavam 
atividade física e 82,1% declararam não consumir bebida 
alcoólica. A dor crônica foi referida por 67,8%, com maior 
frequência entre aqueles com diagnóstico de artrite ou 
artrose (76,3%; p=0,011) e com autopercepção negativa 
de saúde (73,7%; p=0,007). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O cuidado em saúde na população geriátrica pode ser 
um grande desafio e, o manejo e o diagnóstico da dor 
crônica entram nesse espectro. O subdiagnóstico desse 
agravo possui várias facetas, entre elas a percepção de 
que a dor persistente é um ônus do envelhecimento ou 
de que é “apenas” um sintoma secundário em meio a 
outras doenças crônicas. Além disso, a falta de 

compreensão e/ou acesso a informações de saúde sobre 
o impacto que a dor crônica pode exercer na qualidade 
de vida e no desempenho cognitivo e motor, também 
colaboram para a falta de manejo. Nesse contexto, 
torna-se necessário que o profissional de saúde atente-
se e execute uma busca ativa e abrangente a fim de 
diferenciar e identificar os mecanismos da dor 
envolvidos, bem como fazer a prevenção da dor crônica 
naqueles pacientes mais suscetíveis.
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INTRODUÇÃO 

A pessoa idosa é condicionada por uma série de 
transformações naturais e importantes em um 
contexto multidimensional, mas que ocorre de forma 
singular, mediante as experiências e percepções de 
cada indivíduo em sua existência. O aumento da 
longevidade e expectativa de vida, junto com as 
necessidades de cuidados tem levado a crescente 
procura das Instituições de Longa Permanência para 
Idosos. Diversos fatores podem contribuir para a 
institucionalização no Brasil: baixa escolaridade, 
ausência de cônjuge e filhos, dependências funcionais 
e necessidades de amparo e cuidados em saúde (LINI 
et al., 2016).  

 A religiosidade é a crença com práticas relacionada a 
alguma instituição religiosa, relacionada ao coletivo, 
dando sentimento de pertencimento e a 
espiritualidade envolve um sentimento de bem-estar 
maior, quando mergulhamos na profundidade de nós 
mesmos, transmitindo vitalidade e significado aos 
momentos da vida (LOPES, 2017; KOENIG, 2012).   

Estudos demonstram a relevância da religiosidade e 
espiritualidade para a  existência e cuidados de saúde 
em idosos (GUERREIRO-CATAÑEDA et al., 2019; 
LOPES, 2017; KOENIG, 2012). O objetivo do trabalho 
foi verificar o quanto a 
religiosidade/espiritualidadede dá sentido e força a  
existência da pessoa idosa institucionalizada. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo de corte transversal com 122 pessoas idosas 
de um total de 478, residentes em instituições de 
longa permanência para idosos, em municípios do sul 
do Brasil. Foram incluídos os indivíduos com idade 
igual ou superior a 60 anos, de ambos os sexos, 
cognição preservada de acordo com os escores 
mínimos do mini exame de estado mental 
considerando a escolaridade. Realizou-se então, um 
recorte de três cidades do Rio Grande do Sul (Passo 
Fundo, Carazinho e Bento Gonçalves), caracterizando 
os dados sociodemográficos (variáveis 
independentes) e analisando o sentido da 



 

 

  

 
 

religiosidade/espiritualidade (variáveis dependentes) 
em idosos. 

Este trabalho pertence a um projeto maior intitulado: 
PROCAD, um projeto de cooperação acadêmica entre 
UPF, UNICAMP E UCB, na qual existe um questionário 
específico de investigação para idosos 
institucionalizados, alinhado a linha de pesquisa: 
Aspectos Biopsicossociais do programa de pós-
graduação em envelhecimento humano da 
Universidade de Passo Fundo.  

 

RESULTADOS 

Os idosos institucionalizados em sua maioria tem 
religião (98,4%). Estudos mostram que os idosos têm 
maiores necessidades de práticas religiosas e 
espirituais, já que estão passando por grandes 
transformações e refletindo suas experiências 
anteriores tendo que lidar com situações de ganhos e 
perdas buscando algum significado existencial 
(GUERREIRO-CATAÑEDA et al., 2019; ERIKSON, 1998).  

Temos o predomínio da cor branca, estado conjugal 
sem companheiro, escolaridade de 1 a 8 anos e os 
idosos, de modo expressivo, recebem visitas dos 
familiares, amigos e conhecidos.  

Nos idosos longevos, a espiritualidade e a 
religiosidade são essenciais, valorizam as crenças, 
utilizando-as em suas praticas religiosas, no 
enfrentamento das dificuldades cotidianas 
encontrando sentido e forças para ultrapassá-las.  

 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A espiritualidade e a religiosidade são importantes 
aos idosos institucionalizados utilizando-as  no 
enfrentamento das dificuldades cotidianas  
encontrando sentido a vida, significado para a 
existência e forças para superação de problemas de 
saúde, promovendo benefícios como : atitudes 
positivas, senso de significado, propósito de vida e 
maior capacidade de enfrentamento e resiliência 
mediante as doenças, dificuldades, solidão e morte.  

 Sugere-se que as instituições de longa permanência 
para idosos e os profissionais da atenção geriatrica-
gerontológica reflitam e incluam a 
religiosidade/espiritualidade nas práticas de saúde. 
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INTRODUÇÃO 

Letramento funcional em saúde (LFS) consiste na 
capacidade de compreensão de informações 
relacionadas à saúde, tanto pela leitura, 
numeramento e quanto às informadas verbalmente 
por profissionais de saúde (PASSAMAI et al., 2012). O 
LFS inadequado entre idosos pode prejudicar o 
autocuidado (ROMERO et al., 2018), levando a piores 
condições de saúde  maior índice de internações 
hospitalares, aumento das taxas de morbidade e de 
mortalidade e, consequentemente, aumento dos 
custos com saúde publica (GUZYS et al., 2015).  
Embora o LFS inadequado pareça ter associação com 
menor escolaridade (ROMERO et al., 2018), 
indivíduos com alta escolaridade também podem 
apresentar déficits (RODRIGUES et al., 2017).  

O marco político do Envelhecimento Ativo tem como 
um dos pilares a aprendizagem ao longo da vida (ILC-
BRASIL, 2015). A OMS reforça a necessidade de um  
olhar mais amplo ao indivíduo, considerando toda 

esfera biopsicossocial, envolvendo um processo de 
otimização de oportunidades de saúde, participação 
e segurança, para melhor qualidade de vida. A 
aprendizagem ao longo da vida envolve 
aprendizagem formal, informal e educação em saúde, 
facilitando a prosperidade em geral. Considerando o 
possível papel do LFS para favorecer a saúde e bem-
estar do idoso, o objetivo deste estudo foi investigar 
as associações do LFS à dificuldade percebida  de 
compreensão e comunicação, mobilidade, 
autocuidado, relações interpessoais, atividades de 
vida e participação social. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal, parte do projeto 
de mestrado em andamento da primeira autora,  
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade São Judas Tadeu (parecer: 4.251.096). 
Devido à pandemia de COVID-19, a coleta de dados 
foi realizada por meio de um formulário online, 
utilizando o Google Forms. Os idosos receberam 



 

 

  

 
 

convite de participação por meio de aplicativo de 
mensagens. Neste estudo, foram incluídos 56 idosos, 
(37 mulheres e 19 homens), com idade média 67,7± 
5,7 anos. 

A avaliação incluiu questionário de dados 
sociodemográficos (sexo, idade, raça/cor, 
escolaridade, renda e saúde percebida) e cinco 
perguntas sobre a dificuldade para compreender 
informações relacionadas a saúde (ROCHA et al., 
2017). Para avaliação do LFS, foi utilizada a 
ferramenta Newest Vital Sign (NVS), traduzida, 
adaptada e validada para o português do Brasil 
(RODRIGUES et al., 2017; CRUVINEL et al., 2018). Sua 
aplicação envolve um conjunto de seis perguntas 
relacionadas a informações contidas na tabela 
nutricional de um pote de sorvete apresentada ao 
participante. Conforme o número de acertos, o LFS 
pode ser classificado em três categorias: adequado, 
limítrofe e inadequado. Além disso, foi aplicada a 
WHODAS-12 (World Health Disability Assessment 
Schedule), instrumento desenvolvida com base na 
CIF-OMS (Classificação Internacional de 
Incapacidade, Funcionalidade e Saúde) para avaliar a 
incapacidade em atividades e sua participação 
considerando os últimos 30 dias. 

A análise estatística foi realizada utilizando o SPSS 17. 
Idade e escore total do WHODAS-12 foram 
comparados entre os níveis de LFS e de escolaridade 
por meio de ANOVA e do teste de Kruskall-Wallis, 
respectivamente. As associações do LFS e da 
escolaridade com as demais variáveis, incluindo  cada 
item do WHODAS-12,  foram analisadas por meio do 
teste exato de Fisher. Foi considerado um nível de 
significância de 5% para todas as análises. 

RESULTADOS 

Segundo os resultados do NVS, 23,4%  idosos 
apresentaram LFS inadequado, 33,9% LFS limítrofe e 
37,5% adequado. Não houve diferença de idade, raça, 
renda e saúde percebida entre os diferentes níveis de 
LFS (p>0,05). Com relação à escolaridade, 62,5% da 
amostra tinha ensino superior completo, dos quais 
51,4% apresentou LFS adequado, 20% limítrofe e 
28,6% inadequado.  

Quando questionados "Você costuma ter dificuldade 
em entender sua condição médica por não ter 
compreendido as explicações dadas pelo profissional 
de saúde?", 95,2% dos idosos com LFS adequado 
relataram nunca ter dificuldade, enquanto entre 
aqueles com LFS inadequado, esse percentual foi de 
56,3% (p=0,03). Não houve associação significativa 
entre esta dificuldade e a escolaridade. Quanto à 
pergunta "Você tem dificuldades para encontrar 
informações que irão auxiliá-lo no cuidado com sua 
saúde?", houve associação com a escolaridade 
(p=0,04), mas não com o nível de LFS. Dentre os 
idosos com ensino superior, 82,9% relataram nunca 
apresentar dificuldade; dentre os com ensino médio, 
este percentual foi de 37,5%. 

Não houve associação do escore total do WHODAS-
12 com LFS e escolaridade. Quando os itens foram 
analisados separadamente, foi encontrada 
associação significativa entre dois deles com os 
fatores LFS e escolaridade. A dificuldade relatada 
para aprender novas tarefas não teve associação com 
escolaridade, mas apresentou associação significativa 
com o LFS:  51,7% dos idosos com LFS adequado 
relataram não apresentar nenhuma dificuldade, 
enquanto entre os com LFS inadequado, esse 
percentual foi de 18,8 (p=0,03). A frequência de 
dificuldade em se concentrar para fazer alguma coisa 
por 10 minutos apresentou associação com o LFS 



 

 

  

 
 

(p=0,04) e com a escolaridade (p=0,006). Entre idosos 
com LFS adequado, 47,5% responderam "nunca", 
comparados a 20% dos idosos com  LFS inadequado. 
Entre os idosos com ensino superior, 85,7% relatou 
nunca ter dificuldade para se concentrar; nos demais 
níveis de escolaridade, este percentual variou de 37,5 
a 66,7%.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo demonstrou que o LFS inadequado está 
associado a dificuldades de idosos para aprender 
novas tarefas, para entender sua condição de saúde 
e para se concentrar. Isso pode ter implicações 
negativas para o envelhecimento ativo, considerando 
que o aprendizado ao longo da vida é um dos pilares 
para promover saúde e melhor qualidade de vida, 
além de favorecer e autonomia (ILC-BRASIL, 2015).  

Apesar de não ter sido demonstrada associação de 
dois destes fatores com a escolaridade, este 
resultado pode ter sido influenciado pela grande 
proporção de idosos com ensino superior na amostra. 
Mais dados são necessários para confirmar estes 

resultados. A dificuldade para buscar informações de 
saúde, por outro lado, não teve associação com o LFS, 
apenas com a escolaridade. É possível que idosos com 
LFS inadequado não percebam dificuldade de buscar 
tais informações ou mesmo que não as procurem. 
Também são necessários mais estudos para 
confirmar tal hipótese. 

Este estudo reforça a importância da avaliação do LFS 
de idosos e a necessidade de que os profissionais de 
saúde estejam atentos para este aspecto e busquem 
estratégias para melhorar a comunicação e favorecer 
o aprendizado.  
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INTRODUÇÃO 

Olhar para o idoso, não somente respeitando suas 
particularidades, mas buscando entendê-las, a partir 
do próprio referencial do indivíduo, mostra-se 
relevante diante do crescente número de indivíduos 
que chegam a essa faixa etária na 
contemporaneidade. Investigar variáveis 
relacionadas às vivências afetivas, associadas à 
presença ou ausência de institucionalização mostra-
se como promissora estratégia para compreender os 
processos do próprio envelhecimento, além de 
favorecer a identificação de recursos internos 
disponíveis para enfrentar a realidade de forma 
adaptativa. Trata-se, portanto, de tema relevante do 
ponto de vista social e clínico, tendo em vista os 
cuidados em saúde necessários em diferentes níveis 
de ação profissional, caminhando entre intervenções 
clínicas e atuações de natureza preventiva. Avanços 
tecnológicos e sociais elevaram acentuadamente a 
expectativa de vida dos indivíduos, favorecendo 
considerável envelhecimento populacional e 
aumento de instituições de longa permanência para 
idosos (ILPI). O impacto da institucionalização no 
funcionamento psicológico dessa faixa etária ainda é 
pouco investigado no Brasil. Nesse estudo, objetivou-

se caracterizar e comparar vivências afetivas em 
idosos institucionalizados e não institucionalizados, a 
partir de instrumentos padronizados de avaliação 
psicológica. Para tanto, optou-se pela definição 
bidimensional dos afetos, entendendo afetos 
positivos e afetos negativos como sendo a 
intensidade e a frequência com a qual os indivíduos 
vivenciam emoções positivas e negativas (Zanon, 
Dellazzana-Zanon & Hutz, 2014). Buscar-se-á 
examinar esses elementos a partir da estratégia de 
avaliação psicológica por meio de instrumentos 
pautados em autorrelato a respeito da afetividade, 
buscando a análise convergente de seus indicadores, 
comparando idosos residentes em instituições de 
longa permanência e respectivo grupo de 
comparação. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente trabalho se constitui enquanto 
investigação científica com delineamento transversal, 
caracterizando-se como estudo descritivo-
interpretativo e comparativo (Cozby, 2003). Foram 
buscados indicadores quantitativos, advindos do uso 
de instrumentos de avaliação psicológica 
sistematizados, aplicados em idosos com mais de 60 



 

 

  

 
 

anos, segundo critério atual do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística). Este trabalho foi 
examinado e aprovado por Comitê de Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da Instituição 
Universitária onde foi desenvolvido no interior do 
Estado de São Paulo. Participaram do estudo 
indivíduos com mais de 60 anos, de ambos os sexos, 
compondo dois grupos: a) Grupo 1 (G1, n=25): 
residentes em ILPIs há pelo menos seis meses; b) 
Grupo 2 (G2, n=25): residentes em seus lares. Os 
grupos foram balanceados em termos de sexo, faixa 
etária e escolaridade, embora não tenham sido 
selecionados por essas variáveis, compondo amostra 
de conveniência. Os participantes tinham entre 61 e 
93 anos (média de 73,6 anos; DP=8,3 anos), sendo 24 
homens e 26 mulheres. Foram incluídos participantes 
de qualquer nível de escolaridade e de qualquer 
estado civil. Foram excluídos do estudo os idosos com 
quadros neurológicos degenerativos ou 
deficiências/perdas sensoriais que inviabilizariam o 
contato verbal com o pesquisador e a realização de 
atividades avaliativas. Foram individualmente 
avaliados por questionário sociodemográfico e 
diversos instrumentos psicológicos, incluindo a Escala 
de Afetos (EA - Zanon, Bastianello, Pacico & Hutz, 
2013), e a Escala de Afetos Positivos e Negativos 
[PANAS - adaptada para o Brasil por Giacomoni e Hutz 
(1996), citado por Zanon & Hutz, 2014], foco deste 
trabalho. Os instrumentos foram aplicados e 
avaliados conforme respectivos manuais técnicos e 
normativos, analisados de modo descritivo e 
inferencial, comparando-se médias de G1 e G2 (teste 
t de Student, p≤0,05) e e tamanho do efeito (d de 
Cohen).  

RESULTADOS 

A Escala PANAS apresenta informações similares a 
Escala de Afetos (EA), embora esteja constituída por 
20 palavras (e não frases como na EA) que descrevem 
diferentes sentimentos e emoções (positivas e 
negativas). Foram utilizadas de modo conjunto nesse 
estudo para permitir a exploração técnica 
comparativa de sua viabilidade técnica e prática em 
indivíduos idosos, possibilitando análise comparativa 
de seus indicadores. A análise comparativa das 
médias na PANAS apontou ausência de diferenças 
estatisticamente significativas entre os grupos nos 
itens referentes aos afetos positivos (G1=33,56±8,47; 
G2=36,64±7,15; t=-1,389, p=0,171; d=0,393) e aos 
afetos negativos (G1=22,44±7,76; G2=19,36±8,33; 
t=1,352, p=0,183; d=0,382). Isso indica, a partir deste 
instrumento, que tanto os idosos institucionalizados 
quanto os não institucionalizados aparentaram 
vivenciar seus afetos positivos e negativos de forma 
similar, ou seja, sem variações associadas a suas 
experiências de moradia e cuidados de vida. Cabe 
destacar, no entanto, que a intensidade dos afetos 
positivos foi maior que dos afetos negativos. Ao 
focalizar a Escala de Afetos (EA), a comparação de 
médias obtidas pelos idosos evidenciou ausência de 
diferença estatisticamente significativa em relação 
aos afetos positivos (G1=40,64±7,36; G2=40,76±6,38; 
t=-0,062, p=0,951; d=-0,017) e identificou diferença 
estatisticamente significativa em relação aos afetos 
negativos (G1=30,52±7,61; G2=25,52±8,75; t=2,155, 
p=0,036; d=0,609), com tamanho do efeito médio. 
Isso indica que tanto os idosos institucionalizados 
quanto os não institucionalizados aparentam 
vivenciar seus afetos positivos de forma homogênea, 
ou seja, sem variações associadas a experiência de 
institucionalização. Há que se comentar que a 
intensidade dos afetos positivos foi maior que os 



 

 

  

 
 

afetos negativos nos dois grupos, sinalizando 
predomínio de positiva afetividade nos idosos. Por 
outro lado, foi evidenciado que os idosos 
institucionalizados, neste estudo, apresentaram 
maior índice de afetos negativos segundo a EA, 
quando comparado com o grupo dos idosos não 
institucionalizados. Neste caso, a diferença pode 
estar associada com os fatores que levaram ao 
processo de institucionalização, no geral, perdas 
funcionais e da independência em autocuidados. Há 
que se destacar que a Escala de Afetos, até o atual 
momento, não possui referenciais normativos que 
possibilitam a comparação dos grupos estudados 
nesta pesquisa com padrões previamente 
estabelecidos, constituindo-se como dados iniciais 
sobre idosos no Brasil, dentro do levantamento da 
literatura científica realizado até o presente. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O compilado dos achados apresenta evidências 
empíricas de particularidades na afetividade (afetos 
positivos e negativos) associadas ao processo do 
desenvolvimento (envelhecimento) e a 
institucionalização. A partir da EA, surgiram 
especificidades características de idosos 
institucionalizados e não institucionalizados, no 
tocante aos afetos negativos. Os dados apontaram 
que a vivência dos afetos positivos se manteve 
homogênea, enquanto a vivência dos afetos 

negativos pareceu sofrer influência da variável 
institucionalização. Interessante notar que ao se 
examinar os afetos positivos e os afetos negativos 
(construto da EA) a partir do instrumento PANAS, os 
achados desse estudo não foram similares. Não 
foram identificadas diferenças estatisticamente 
significativas entre o grupo institucionalizado e o 
grupo não institucionalizado (G1 e G2) na PANAS. 
Desse modo, por esse instrumento, a 
institucionalização não pareceu influenciar, de modo 
relevante, como estes idosos reportaram seus afetos 
(tanto positivos quanto negativos). As atuais 
evidências sugerem que o instrumento EA pareceu 
mais sensível para captar particularidades nas 
vivências emocionais dos idosos, talvez por sua 
facilidade compreensiva, dado que está constituída 
por frases bastante claras e comuns do cotidiano 
humano. Já a constituição da PANAS exigiu dos idosos 
a interpretação pessoal dos adjetivos propostos pelo 
instrumento, notando-se que muitos participantes 
verbalizaram diferentes compreensões dos termos 
apresentados, o que pode justificar a diferença nos 
resultados encontrados. Torna-se necessário, 
portanto, novos estudos para abordar a temática em 
foco, verificando a adequação técnica das escalas de 
avaliação afetiva para idosos do contexto do Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil vem envelhecendo de forma rápida e intensa, 
o que traz para discussão duas compreensões, uma 
da conquista e do triunfo da humanidade no século 
XX, enquanto outra dos inúmeros desafios que se 
sobrepõem para que este envelhecimento aconteça 
de forma qualitativa. Segundo dados do IBGE, o país 
tem 29.374 milhões de pessoas idosas, o que 
corresponde a 14,3% da população total do país. Este 
crescimento se explica pelo aumento da expectativa 
de vida da população idosa brasileira, que decorre 
desde 2016, representando uma importante 
conquista social e, consequentemente, melhores 
condições de vida, ampliação do acesso a serviços 
essenciais como saúde e assistência, direcionadas a 
aspectos preventivos, reabilitativos, curativos, 
ampliação da cobertura de saneamento básico, 
aumento da escolaridade e da renda, entre outros 
determinantes (BRASIL, 2019). Nesta perspectiva, há 
um desafio de contemplar os direitos desta 
população a partir da integração das políticas e dos 
programas a eles dirigidos, para a garantia da atenção 

integral à sua saúde. Isso requer novas formas de 
produção de cuidado e organização da rotina de 
trabalho das equipes de saúde, com olhar mais 
ampliado aos usuários nesta faixa etária. Outro 
desafio é a discussão sobre o envelhecimento da 
população brasileira nas agendas estratégicas das 
Políticas Públicas. Cabe destacar que o cuidado à 
Saúde da Pessoa Idosa apresenta características 
peculiares quanto à apresentação, instalação e  

 

Desfechos dos agravos em saúde, traduzidas pela 
maior vulnerabilidade a eventos adversos, 
necessitando de intervenções multidimensionais e 
multissetoriais com foco no cuidado (BRASIL, 2019). 
Diante do exposto, ações estratégicas de promoção 
de hábitos saudáveis a esse grupo populacional são 
essenciais para maior alcance e acompanhamento 
em unidades de saúde. Assim, o objetivo deste 
trabalho é explanar sobre a importância dos grupos 
de convivência para idosos em seu território.  

MATERIAIS E MÉTODOS 



 

 

  

 
 

O método utilizado consiste em uma revisão narrativa 
da literatura, a qual favorece uma temática aberta e 
não requer um protocolo rígido para sua confecção. 
Ademais, possui influência do viés subjetivo do 
pesquisador para a seleção da literatura (CORDEIRO 
et al., 2007). Desse modo, durante a construção deste 
trabalho, realizaram-se consultas a bases de dados e 
portais de pesquisa (Biblioteca Virtual em Saúde do 
Ministério da Saúde, Scientific Electronic Library 
Online, Google Scholar) buscando artigos que 
abordassem a temática dos grupos de convivência 
para idosos em unidades de saúde como proposta de 
cuidado em saúde.  

RESULTADOS 

No acompanhamento da pessoa idosa, conforme 
descrito em artigos, pelas normativas da Política 
Nacional da Pessoa Idosa e Caderneta da Pessoa 
Idosa, bem como caderno de Atenção Básica nº 19, 
do Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), que traz para 
debate o assunto do envelhecimento e saúde da 
pessoa idosa, é necessário lembrar que a saúde vai 
além da assistência médica e de acesso a 
medicamentos. Dessa forma, demonstra-se que o 
cuidado estratégico com estes usuários deve se dar, 
especialmente, pela promoção de "estilos de vida 
saudáveis". Exemplo disso, é quando se faz uso de 
dispositivos de cuidado para promoção de hábitos 
saudáveis como as práticas corporais/atividades 
físicas, alimentação saudável e trabalho em grupo. 
Nesse sentido, os grupos de convivência em unidades 
de saúde (US) geralmente alcançam a população 
idosa a partir de ações estratégicas a fim de 
acompanhá-los longitudinalmente, por suas 
condições de saúde. O êxito desses grupos depende 
muito do envolvimento da equipe em acolher este 
usuário, e deste se perceber como parte ativa do 

processo. Assim, a adoção de intervenções que criem 
ambientes de apoio e promovam ações saudáveis são 
de suma importância e influenciarão o 
envelhecimento ativo. Diante deste envelhecimento, 
cabe aos serviços de saúde, especialmente os de 
atenção primária à saúde, adaptarem-se para 
atender adequadamente às pessoas idosas, tendo 
como objetivo principal a sensibilização e a educação 
no cuidado em saúde, de acordo com as necessidades 
específicas dessa população (BRASIL, 2006). No que 
se refere ao trabalho em grupos, este possibilita a 
ampliação do vínculo entre equipe e pessoa idosa, 
sendo um espaço complementar da consulta 
individual, de troca de informações, oferta de 
orientação e de educação em saúde. Destaca-se 
neste contexto a socialização, a qual por si só pode 
representar novas perspectivas para a pessoa idosa, 
além de maior aceitação na sociedade. Faz-se 
necessário também uma maior reflexão das equipes 
de saúde da família da atenção básica sobre o 
importante papel do trabalho em grupo, para utilizá-
lo de forma mais efetiva e resolutiva (BRASIL, 2006). 
Pesquisas têm demonstrado que a participação de 
idosos em grupos de convivência proporcionam 
maior bem-estar à saúde mental e física, com estilos 
de vida mais saudáveis, momentos de distração e 
lazer, ampliação da rede social de apoio, visto que 
favorece o compartilhamento de experiências de 
vidas significativamente transformadoras, 
sentimentos e emoções, anseios, e, sobretudo, 
viabilizam a construção de novos laços afetivos entre 
pares e comunidade. Consequentemente, acarreta 
maior satisfação e percepção de melhora na saúde e 
na qualidade de vida ou mesmo sobrevida 
(WICHMANN et al., 2013; TAHAN; CARVALHO, 2010). 
O intuito destes grupos é especialmente para 



 

 

  

 
 

contemplar um espaço que se possa circular a 
palavra, os sentimentos, discutir sobre educação em 
saúde, construção de vínculos, compartilhamentos 
de vida e reinserção social, a partir de uma visão 
biopsicossocial de cada pessoa que se encontra neste 
espaço de produção e reinvenção da vida.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considera-se que este estudo trouxe questões 
relevantes acerca do envelhecimento e de novas 
estratégias para o campo da saúde, em detrimento da 
melhoria da qualidade de vida da população idosa, 
uma vez que esta vem crescendo consideravelmente, 
e necessita de novos estudos na área que se mostrou 
escassa, em especial de estudos atuais que 
abordassem tal temática. Vale ressaltar que diante da 
complexidade que envolve a questão do 
envelhecimento, ainda que as equipes de saúde da 
família e da atenção básica alinhem o seu processo de 
trabalho a uma clínica ampliada, novos estudos são 
necessários para um maior aprofundamento e 

compreensão de ações correspondentes a esta faixa 
etária que deve ter suas necessidades consideradas 
na criação das práticas de saúde. É possível afirmar 
também que esses espaços no território, a partir de 
um olhar biopsicossocial, de educação em saúde, 
práticas corporais e mentais, autocuidado, cidadania 
e direitos humanos, trabalhos manuais, dentre 
outros, vão além de um espaço de escuta, vínculo e 
acolhida, sendo ofertado um espaço para buscar e 
ampliar a rede social/afetiva/de apoio do sujeito e 
investir no seu protagonismo e autonomia, por via da 
palavra e demais formas de expressão. Ainda, é 
possível observar que ao alcançar essa população nos 
grupos, obtemos através deste dispositivo de 
cuidado, melhor e mais efetivo acompanhamento do 
usuário, maior vinculação com o mesmo e 
corresponsabilização no seu processo de cuidado a 
saúde. 
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INTRODUÇÃO 

O ano de 2020 está sendo marcado por uma 
emergência de saúde pública internacional, devido a 
atual pandemia do novo coronavírus - doença 
designada como Corona Virus Disease 19 (COVID-19) 
que se apresenta com rápida disseminação em nível 
global. A COVID-19 caracteriza-se por gerar uma 
síndrome de insuficiência respiratória aguda, 
incluindo sintomas como tosse, febre, dor de 
garganta, cansaço e dificuldade para respirar. Os 
dados indicam expressivas taxas de mortalidade 
entre as pessoas idosas, o que reforça as 
preocupações com essa população.  Em países como 
o Brasil, é considerado idoso o indivíduo que tem 
idade igual ou superior a 60 anos. Desse modo, os 
idosos são destaque na pandemia da COVID-19, 
especialmente aqueles com doenças crônicas, uma 
vez que pessoas com alguma comorbidade associada 
ou faixa etária elevada têm maior risco de morte 
(BRASIL, 2020). Nesse sentido, esse nicho 
populacional tem sido apontado como o mais 

vulnerável. Ademais, a imunossenescência, isto é, a 
diminuição da capacidade do sistema imunológico, 
natural do envelhecimento, aumenta tanto a 
incidência de doenças infectocontagiosas como 
gripes, resfriados comuns e a própria COVID-19, 
quanto seu agravamento e letalidade. Iniciativas para 
conter o contágio, que incluem ações e estratégias de 
isolamento e distanciamento social, têm sido 
adotadas com atenção especial para os grupos de 
risco. Nesse tocante, o novo contexto levou a 
alterações de hábitos que intensificaram sentimentos 
de ansiedade, desamparo, tédio, solidão, tristeza.  Os 
idosos que costumavam ter hábitos bem 
consolidados, baseados em escolhas feitas ao longo 
da vida, apresentaram maior resistência as 
adaptações necessárias, assim como, maiores 
problemas de ordem física e mental por terem 
ruptura do contato social e de sua rotina diária 
(VELHO; HERÉDIA, 2020). Assim, o presente trabalho 
objetiva promover reflexões acerca dos impactos da 
pandemia da COVID-19 para a saúde dos idosos.  



 

 

  

 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente estudo ocorreu em uma linha de pesquisa 
básica estratégica, uma vez que apresenta a 
possibilidade de produzir um conhecimento útil que 
possa ser, eventualmente, utilizado em estudos 
práticos. Assim, utilizou-se como método a revisão 
narrativa da literatura, a qual consiste em uma 
produção ampla, apropriada para a discussão de 
determinada temática sob ponto de vista contextual 
e teórico. Esse gênero de revisão torna-se importante 
para a educação continuada por fornecer aos leitores 
atualizações e conhecimentos em um curto período 
de tempo. Além disso, não exige um protocolo rígido 
para sua confecção e permite uma temática mais 
aberta, possibilitando a descrição e sumarização de 
estudos com diferentes abordagens metodológicas 
(PAUTASSO, 2020). Dessa maneira, realizaram-se 
consultas a bases de dados e portais de pesquisa 
(Scientific Electronic Library Online, PubMed, Google 
Scholar) buscando artigos que abordassem a questão 
dos impactos da pandemia da COVID-19 para a saúde 
dos idosos, bem como contemplar aspectos 
psicológicos e psicossociais do fenômeno em foco.  

RESULTADOS 

Na contemporaneidade o envelhecimento 
populacional se apresenta como desafio, visto que, 
progressivamente, estima-se viver mais e com maior 
qualidade de vida. O ano de 2020, marcado por uma 
das maiores questões sanitárias do mundo, 
intensificou ainda mais esse desafio. A Covid-19, 
apesar de ser descrita como disparadora de uma crise 
sanitária, ocasionou graves problemas em nível 
econômico, social, ambiental, trabalhista, fiscal e em 
tantos outros âmbitos, que suas repercussões não se 
restringem ao universo da saúde. Diante desse 

contexto, tornou-se notável que a proteção aos 
idosos deveria ser estratégia prioritária, visto que 
possuem maior risco de complicações e de morte 
pela doença (BRASIL, 2020). As medidas de 
isolamento social, necessárias para reduzir o ritmo de 
contaminação e propagação da doença, despertaram 
sentimentos como solidão, estresse, medo, 
ansiedade e tristeza, sendo estes capazes de colocar 
em risco a saúde física e mental dos idosos. Foram 
descritas alterações no sono e apetite que podem 
agravar problemas crônicos de saúde como diabetes, 
hipertensão e doenças cardiovasculares. Da mesma 
forma, os idosos podem ser afetados pelos discursos 
de que a perda de uma pessoa mais velha não causa 
tanto impacto quanto a perda de outras faixas 
etárias. Assim, verificou-se que a pandemia 
aprofundou uma visão estigmatizada e 
estereotipada, instigando práticas e falas 
discriminatórias em relação aos idosos. Destaca-se, 
ainda, que apesar das ações de proteção à pessoa 
idosa serem positivas para a organização do serviços, 
acabaram gerando a criação e divulgação de vídeos, 
imagens e músicas que supervalorizam características 
negativas associadas a essa faixa etária, 
intensificando os preconceitos da sociedade 
(DADALTO; MASCARENHAS; MATOS, 2020). Ademais, 
as configurações familiares foram outro aspecto que 
gerou preocupação. Há idosos que moram sozinhos 
ou com o cônjuge ou ainda com outros descendentes 
como filhos e netos. Nesse último caso, muitos 
tornam-se cuidadores, especialmente das crianças. 
Entretanto, com a pandemia, orientou-se o 
distanciamento principalmente das crianças pelo 
potencial de transmissão destas. Houveram também 
dificuldades para os idosos que trabalham e muitas 
vezes são a única fonte de renda da família. Outra 



 

 

  

 
 

apreensão envolve os idosos institucionalizados que 
estão em um contexto considerado de alto risco para 
infecção, pela convivência e contato diário com 
cuidadores, profissionais e demais idosos em espaços 
fechados. Dessa maneira, a proibição repentina de 
contato físico com familiares ou mesmo visitas 
externas criaram angústias e, para além do cenário 
das instituições, exigiram maneiras alternativas de 
apoiar os idosos e fazer com se sintam conectados ao 
mundo exterior. Neste tocante, foram necessários 
incentivos aos idosos para a utilização de ferramentas 
tecnológicas, as quais permitem interação social de 
modo virtual. Todavia, sabe-se que em países em 
desenvolvimento como o Brasil, em grande parte, a 
população idosa possui baixa escolaridade e 
dificuldade de acesso aos dispositivos tecnológicos, o 
que acaba limitando as possibilidades de 
comunicação e o acesso a informações, 
especialmente diante do distanciamento necessário 
(MUKHTAR, 2020).  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O cenário pandêmico reforça a necessidade de 
compreendermos o idoso em toda a sua 
complexidade, física, cognitiva e emocional, sendo 
essencial atitudes de respeito e consideração com 
este público. Nesse tocante, a família e a sociedade 
são capazes de configurar-se como um sistema de 
apoio ao idoso. É de suma importância destacar que 
o distanciamento social não deve ser sinônimo de 
abandono, mas sim demonstra que novos 
comportamentos devem ser adotados. Desse modo, 
cada família, de acordo com seu contexto, deve 
refletir e articular ações em direção à manutenção da 
autonomia e independência do idoso. Portanto, 
torna-se imprescindível ressignificar as atitudes e 
estratégicas voltadas a essa população, respeitando 
sua pluralidade, com atenção especial ao momento 
pandêmico atual, mas também vislumbrando 
perspectivas futuras. Com isso, recomenda-se a 
construção de estudos futuros sobre a temática, a fim 
de que se possa refletir sobre os efeitos da pandemia 
da COVID-19 a longo prazo. 
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INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais já se observa um contingente cada vez 
mais significativo de pessoas com 60 anos ou mais de 
idade. Sendo que neste processo de envelhecimento 
é necessário realizar escolhas difíceis, muitas vezes, 
relacionadas a própria saúde do idoso e os processos 
que ele pode vir a passar. Ainda a autonomia pode ser 
um dos fatores fundamentais para uma boa 
qualidade de vida e uma necessidade básica para a 
tomada de decisão. Algumas perspectivas podem 
sugerir fatores relacionados com a tomada de decisão 
entre os idosos, como as questões da presença das 
morbidades como a depressão, alterações cognitivas 
e do estado da capacidade funcional.  O idoso passa 
por diversas modificações como: perda do status 
ocupacional e econômico, do declínio físico 
continuado, a maior incidência de doenças. Estas 
perdas podem provocar sentimentos de desânimo, 
tristeza e uma menor qualidade de vida. Sendo que o 
trabalho consiste em uma das principais fontes de 
significados e de identificações para os sujeitos e 
possibilita status econômico, social e pode estar 

relacionado com uma melhor qualidade de vida. 
Sendo desta maneira a importância de descrever 
características sociodemográficas,  qualidade de vida 
e coerção procurando compreender a autonomia dos 
idosos relacionada a aposentadoria. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizado um estudo transversal e descritivo. A 
amostra estudada foi composta por 25 idosos já 
aposentados. Foram utilizados como critérios de 
inclusão ser idoso, ou seja, pessoa com idade igual ou 
superior a 60 anos, estar aposentado, que não 
exerçam a atividades profissionais vinculadas à sua 
ocupação original e ter condições de participar de 
uma entrevistas. Os participantes foram selecionados 
por conveniência. Foram utilizados três instrumentos 
de avaliação sendo: um questionário 
sociodemográfico contendo variáveis como sexo, 
idade, escolaridade, número de pessoas que residem 
com o idoso, quem são essas pessoas e tempo de 
aposentadoria. A Escala de Expressão de Coerção que 
é composta por quatro sentenças nas quais o 
participante deverá assinalar se concorda ou discorda 



 

 

  

 
 

com questões referentes ao momento de 
aposentadoria, sendo que cada resposta que o 
participante opta em assinalar a alternativa 
“concordo” é considerada um nível de percepção de 
coerção. O instrumento foi adaptado para a proposta 
de trabalho. Para avaliação de qualidade de vida foi 
utilizado instrumento WHOQOL-OLD que é 
constituído de 24 perguntas e suas respostas seguem 
uma escala de Likert (de 1 a 5) atribuídos a seis 
facetas, que são: “Funcionamento do Sensório” (FS), 
“Autonomia” (AUT), “Atividades Passadas, Presentes 
e Futuras” (PPF), “Participação Social” (PSO), “Morte 
e Morrer” (MEM) e “Intimidade”(INT). Cada uma das 
facetas possui 4 perguntas; podendo as respostas 
oscilar de 4 a 20. Quanto maior a pontuação melhor 
a qualidade de vida. Os dados foram avaliados 
quantitativamente, utilizando medidas estatísticas 
descritivas. De acordo com a distribuição simétrica ou 
assimétrica dos dados, foram utilizadas a média ou a 
mediana, e o desvio padrão ou o intervalo 
interquartil. As variáveis foram descritas por meio de 
frequências simples. Todos os participantes foram 
convidados a participar por meio de um processo de 
consentimento, com a assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. 

RESULTADOS 

A amostra foi composta por 25 idosos aposentados 
da cidade de Porto Alegre. A média de idade 
apresentada pelo grupo foi de no mínimo 60 anos e 
máximo 78 anos com idade média de 69,64 anos. De 
todos os idosos, 18 (72%) eram sexo feminino e 
apenas 7 (28%) do sexo masculino. A maioria dos 
participantes 10 eram casados(as), 5 viúvos, 5 
divorciado, 4 solteiro, 1 separado. Todos os 
participantes se autodeclaram da cor branca. Quanto 
a escolaridade, variou de 3 anos até 20,5 anos de 

estudo, com uma média de 14,34 anos com a maioria 
com pós graduação (9), ensino superior (7), ensino 
médio (6), ensino fundamental (3). Dentre esses 
idosos, 8 idosos moram sozinhos, 9 idosos moram 
com outra pessoa, 5 idosos moram com três pessoas, 
e quatro idosos moram com mais de três pessoas 
sendo essas pessoas a mãe, esposa(o), filho, irmão. 
Mais da metade dos indivíduos 16 (64%) não 
referiram ter alguma alteração ou problema de 
saúde, que afeta suas atividades de vida diária. 
Dentre os 9 que relataram problemas citaram: 
fibromialgia,diabetes,obesidade,pressão alta, hérnia, 
tireoide, asma, enfisema pulmonar, catarata. A média 
de tempo de aposentadoria é 10 anos e 2 meses. 
Sendo que a grande maioria 21 (84%) se aposentaram 
e não estão mais trabalhando e 4 (16%) estão com 
trabalho remunerado em outra função. A amostra 
apresentou um percentual de 79,2% de qualidade de 
vida. Cada uma das facetas possui 4 perguntas; 
podendo as respostas oscilar de 4 a 20 pontos, para 
melhor visualizar o resultado foi transformado para 
porcentagem sendo que quanto maior a 
porcentagem (mais perto de 100%) melhor a 
qualidade de vida. O primeiro domínio do 
questionário trata do Funcionamento dos Sentidos. 
teve uma média de 83,8%.O domínio Autonomia  teve 
a médade 83,4%. Nas Atividades passadas, presentes 
e futuras, o percentual obtido foi de 77%.O domínio 
Participação Social. O domínio Morte e Morrer avalia 
as preocupações e os medos acerca da morte e do 
morrer o percentual encontrado foi de 74%. O 
domínio Intimidade avalia a capacidade de 
estabelecer relacionamentos íntimos e pessoais e 
apresentou o percentual de 82%. Em relação a 
coerção e a aposentadoria foi possível identificar que  
10 (40%) dos entrevistados tiveram uma percepção 



 

 

  

 
 

nula de coerção associada à sua decisão. As demais 
respostas foram de cinco (20%) dos entrevistados 
com uma percepção de 25% de coerção; seis (24%) 
com uma percepção de 50%, e apenas quatro (16%) 
entrevistado com 75% de percepção de coerção. 
Nenhum entrevistado teve escore máximo de quatro 
pontos, que representaria uma coerção de 100%. 
Estes resultados demonstram que 84% dos 
entrevistados tiveram percepção de coerção baixa, 
ou seja, igual ou menor de 50%. Apenas 16% dos 
entrevistados, teve uma percepção alta de coerção. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentro deste ponto de vista, muitas pessoas partem 
do pressuposto de que o idoso é um ser vulnerável 
e, portanto, incapaz de tomar decisão sobre sua 
própria vida. Outros acreditam que o idoso perde, 
de fato, a aptidão para escolher o que é melhor para 
si mesmo conforme avança o decurso da vida. 
Porém no presente estudo foi verificado que 84% 
dos entrevistados tiveram uma percepção baixa, ou 
seja, que eles que decidiram em relação a sua 
decisão em se aposentar. O que nos demonstra que 
devido à complexidade do processo de 
envelhecimento, não é possível estabelecer uma 
idade limite para a perda da capacidade para 
tomada de decisão. É importante a construção de 

uma relação com o idoso livre de perspectivas 
preconceituosas. Isto poderá possibilitar o exercício 
da autonomia pelo idoso, ou seja, o poder de 
decisão sobre si mesmo, para assumir o controle de 
sua própria vida Na avaliação de qualidade de vida a 
maior média foi encontrada na faceta do 
funcionamento dos sentidos, seguido da faceta 
autonomia e intimidade. Sendo que quanto maior a 
média maior a qualidade de vida relacionado com 
esses quesitos. No idoso, a qualidade de vida pode 
ser percebida conforme a maneira que o indivíduo 
vivencia a velhice sendo influenciada pela 
interpretação emocional que cada indivíduo faz dos 
fatos e eventos e está intimamente relacionada à 
percepção subjetiva dos acontecimentos e 
condições de vida. Visto que no presente estudo o 
menor quesito encontrado relacionado a qualidade 
de vida foi referente a morte e morrer que é onde 
tem a menor média. Os sentimentos decorridos 
diante da morte de um idoso são difíceis, por 
incitarem a reflexão de algo que é próprio no 
homem: sua finitude. Este estudo visa contribuir no 
entendimento das repercussões da interação dos 
processo de envelhecimento e de aposentadoria, 
assim como na busca de estratégias para minimizar 
o sofrimento associado ou possivel preparação para 
aposentadoria.
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INTRODUÇÃO  

Uma das principais consequências do aumento da  
população de idosos é a preocupação com o declínio  
da função cognitiva. Entende-se por função cognitiva  
as fases do processo de informação, como percepção,  
aprendizagem, memória, atenção, vigilância,  
raciocínio e solução de problemas. A função cognitiva  
é determinante para a manutenção de uma vida  
independente, sendo a sua perda considerada um  
marcador de declínio e capacidade funcional,  
interferindo na realização de atividades cotidianas do  
idoso. Visto isso, e conjunto com a frequência com  
que a equipe do Centro de Referência do Idoso (CRI)  
se depara com casos de idosos que apresentam  
alterações cognitivas associados ao isolamento social  
e a problemas de depressão, colaborou para que um  
novo grupo fosse pensado para esse  
público.Oportunizando aos usuários de nosso serviço  
um espaço para trabalhar questões de estimulação  
cognitiva em um grupo que fosse um espaço  
acolhedor para que deem continuidade, em seu  
cotidiano, a formas de preservar sua integridade  
física e sua saúde emocional. Visto isso, o objetivo do  
estudo foi descrever o perfil dos idosos inseridos em  
um grupo de estimulação cognitiva.  

MATERIAIS E MÉTODOS  

Estudo quantitativo de abordagem descritiva. Os  
idosos ao serem encaminhados para o Centro de  
Referência do idoso na cidade de Canoas no Rio  
Grande do Sul, Brasil, passam por uma consulta com  
os Geriatras do serviço, que realizam a consulta e  
aplicam uma anamnese com informações  
sociodemográficas, de aspectos emocionais, físicos e  
cognitivos. Após era realizado os encaminhamentos  
para equipe Multiprofissional ( terapia ocupacional,  
enfermagem, nutrição, psicologia, educação física e  
serviço social), os profissionais avaliam e selecionam  
os idosos para participarem do grupo conforme a  
demanda e critérios estabelecidos . Os critérios de  
seleção foram:Não estar participando de grupos em  
outros locais, apresentam um declínio cognitivo leve  
a moderado e apresentarem restrição em atividades  
de lazer e na comunidade.  

RESULTADOS  

Foram realizados 11 encontros que ocorrem entre os  
meses de Setembro e Dezembro de 2019, com a  
frequência de uma vez por semana com duração em  
torno de 2 horas. Contou com 23 idosos com a média  
de idade 73 anos. Destaca-se na amostra, a  
prevalência de idosas do sexo feminino (91,3%), com 



 

 

  

 
 

média de escolaridade de 5 anos, casadas (34,8%), 
seguido de viúvas (26,1%), a maioria vivendo com  
familiares (69,6%) podendo ser marido/esposa,  
filho/filha, neto/neta, com média de 2 a 3 filhos por  
família, da religião católica (52,2%). Em relação aos  
aspectos físicos a amostra auto referiu alteração na  
marcha pela grande maioria do grupo (91,3%),  
alteração na audição (78,3%), visão (83,0%),  
incontinência (47,8%), alteração no sono (73,9), dor  
crônica (56,5%). Dos 23 participantes do grupo 16  
(69,56%) passaram pela avaliação nutricional, sendo  
a média de idade de 73,8 anos e 14 eram (87,5%) do  
sexo feminino. Foram encontrados 9 (56,25%) idosos  
com IMC acima de 27 e, portanto, considerados  
sobrepesos. Um total de 6 (37,5%) idosos possuem  
IMC entre 22 e 27, faixa considerada como peso  
adequado e ressalta-se que 1 (6,25%) apresentou 
IMC  abaixo de 22, indicando desnutrição. Além 
disso, foi  levantado questões referentes a hábitos 
como  consumo de consumo de bebida alcoólica 
encontrada  em apenas (13,0%), como consumo 
eventual, o uso  de tabaco não foi referência por 

nenhum participante  do estudo. 
CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verificamos que os serviços têm necessidade de  
ofertar mais atividades para os idosos que vão além 
do atendimento clínico ou individual.É uma  
população que está aumento consideravelmente e  
tem suas demandas para terem uma melhor  
qualidade de vida. Já se sabe que com o passar do  
tempo os idosos tendem a ter menos relações 
sociais  sendo que este aspecto pode impactar, de 
forma  negativa, a estrutura psicológica do indivíduo,  
acarretando a necessidade de reorganizar a sua vida  
e inserção em novas atividades como é o caso dos  
grupos de idosos para se tornarem pertencentes a 
um  grupo. Os grupos de convivência de idosos 
podem ser  importantes veículos de educação em 
saúde para  idosos, a fim de instrumentalizá-los para 
o  autocuidado, promover sua saúde, estimular eles 
a  novos desafios, rotinas e estimulação cognitiva 
para  prevenir doenças e agravos.
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INTRODUÇÃO 

Há uma expectativa, de acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2020), de 
que em 2040 as pessoas com idade igual ou superior 
a 65 anos irão representar aproximadamente 17,41% 
da população brasileira. Trata-se de uma parcela da 
população que tende a necessitar do auxilio de um 
cuidador, em decorrência do processo natural de 
envelhecimento. Cabe ao cuidador atuar como 
facilitador para a execução das atividades da vida 
diária, amenizando principalmente os impactos de 
incapacidades funcionais na realização de tarefas 
como a higiene pessoal e alimentação, controle 
medicamentoso, acompanhamento em consultas e 
demais serviços de saúde, bem como na promoção de 
bem-estar físico e mental da pessoa idosa (PACHECO 
et al., 2020). Em seu estudo, Pacheco et al., (2020), 
demonstra que a maior parte dos cuidadores 
informais é composta  por familiares e que esse 
cuidado ocorre a partir de sentimentos como 

obrigação ou retribuição, assim como por laços filiais 
ou conjugais e muitas vezes pela indisponibilidade de 
outra pessoa que possa ao menos dividir as atividades 
de cuidado. O presente estudo objetivou, portanto, 
resgatar, exaltar e esclarecer as reais atribuições do 
cuidador familiar na vida da pessoa idosa, 
dependente em algum nível, de maneira a 
reconhecer bem como demonstrar o quão valiosa é a 
prática do cuidador familiar e o quanto se faz 
necessário cuidar de quem cuida. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

No presente estudo optou-se pela revisão narrativa. 
O levantamento bibliográfico foi realizado nas bases 
de dados Google Acadêmico e SciELO. Na busca foram 
utilizados os seguintes descritores: Cuidador Familiar; 
Cuidados Paliativos; Rede de Apoio; Envelhecimento. 
Não houve restrição quanto ao período de tempo ou 
idioma. Os artigos encontrados foram analisados e 



 

 

  

 
 

selecionados de acordo sua aderência ao tema 
proposto “Cuidador familiar e o cuidado de pessoas 
idosas: incitações pertinentes”. 

 

RESULTADOS 

A atenção voltada para o idoso dependente tende a 
ser total e nesse sentido, por muitas vezes, o cuidado 
que precisa ser direcionado ao cuidador acaba sendo 
deixado de lado (SANTOS et al., 2019). Além das 
atividades da vida diária, que tende a ser a principal 
demanda dos idosos, o cuidador também precisa lidar 
com as questões familiares que surgem a partir do 
adoecimento do familiar idoso, assim como 
compreender e aceitar o seu diagnóstico e, nesse 
cenário, o cuidador acaba se tornando mais 
vulnerável, estando sujeito a um adoecimento tanto 
físico quanto psíquico, um adoecimento que muitas 
vezes é decorrente da sobrecarga tanto afetiva como 
das atividades diárias de auxilio ao familiar idoso 
(SILVA, PASSOS e BARRETO, 2012, p. 708). O estudo 
de Silva, Passos e Barreto (2012) apontou ainda que a 
sobrecarga, assim como o nível de estresse em 
cuidadores de idosos com demência, que foi o público 
analisado no estudo, tendem a aumentar com o 
passar do tempo, conforme a doença ou a 
dependência do idoso também aumentam.  

Pensando nas características do processo de 
envelhecimento quanto ao declínio funcional e 
doenças próprias dessa fase da vida, como as 
demenciais, o acompanhamento da saúde física e 
psíquica do cuidador deve ser parte do processo de 
acompanhamento do idoso. Nunes et al., (2019) 
pontua em sua pesquisa que grande parte dos 
cuidadores familiares possuem idade igual ou 
superior a 50 anos e que esse deve ser um grande 

ponto de atenção, pois eles próprios já podem estar 
em início de declinio funcional, o que pode acarretar 
impactos tanto no autocuidado como no cuidado que 
é direcionado ao idoso dependente. O estudo aponta 
ainda que os riscos tornam-se maiores a medida que 
o auxilio objetiva atenuar comprometimentos fisicos 
e cognitivos, visto que exisgem mais esforço por parte 
do cuidador. Estudos demonstram ainda, conforme 
abordado por Santos et al., (2019) que o ato de cuidar 
impõe limitações ao cuidador que surgem a partir da 
mudança de rotina, acarretando em privações de 
liberdade, lazer e interações sociais e salienta que, 
ainda que o cuidador, por muitas vezes, não perceba 
de forma clara as renuncias feitas e as limitações 
estabelecidas, esse canário facilita  o aumento da 
sobrecarga sobre o cuidador. O estudo aponta ainda 
que o autocuidado passa a ser dependente das 
necessidades do idoso que recebe os cuidados, pois a 
rotina se estabelece de acordo com essas 
necessidades que devem ser atendidas em primeiro 
lugar. Outro fator pontuado por Santos et al., (2019) 
é que a falta de informação e preparo prévio sobre 
como manusear e cuidar do idoso dependente acaba 
trazendo insegurança para o cuidador, aumentando 
os riscos para ambos e necessitando, por vezes, de 
uma quantidade de horas maior dedicada ao cuidado. 

As pesquisas apontam, portanto, para a importancia 
na atenção voltada para saúde do cuidador, como 
parte integrande do tratamento do idoso 
dependente, pois o bem estar do cuidador familiar irá 
refletir nos cuidados realizados por ele junto ao idoso. 

 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Merece destaque o papel do cuidador, seja na 
manutenção de aspectos físicos ou nas implicações 



 

 

  

 
 

de ordem emocional do idoso adoecido. 
Costumeiramente o cuidador é visto como aquele 
que torna-se somente companhia à pessoa idosa, 
porém, vale salientar que a prática dessa atividade 
envolve outras e importantes tarefas, destacando-se 
aquelas a manutenção da integridade humana, tanto 
no zelo, quanto nos cuidados necessários a pessoa 
atendida. O cuidado e assistência despendidos pelo 
cuidador primam por facilitar as atividades da vida 
diária da pessoa que se encontra assistida, ou seja, 
proporcionam a esta o cumprimento de atividades da 
vida diária de maneira satisfatória e adequadas as 

suas necessidades, o deixando no centro das 
atenções e, muitas vezes, negligenciando o 
autocuidado. Estudos futuros devem descrever de 
maneira sistemática a ênfase que precisa ser dada a 
esses cuidadores, bem como destacar as diferenças e 
implicações comumente observadas no cotidiano 
dessas pessoas, de modo a tornar essa prática, tanto 
reconhecida por seus atributos essenciais no 
tratamento de idosos dependentes, bem como o 
comprometimento de tais cuidadores com a 
atividade que desenvolvem junto a seus familiares 
adoecidos. 
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INTRODUÇÃO 

A população idosa vem crescendo a cada ano e, 
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) (2018), estima-se que em 2060 um 
quarto da população terá 60 anos ou mais, o 
equivalente a 58,2 milhões de pessoas sendo 25,5% 
do total da população. Assim, o envelhecimento é 
caracterizado como um fenômeno social, afetado 
culturalmente e a forma como o indivíduo e a 
sociedade veem o idoso reflete diretamente na 
aceitação ou rejeição de sua condição de pessoa 
idosa, contribuindo para os fatores desencadeadores 
de transtornos psiquiátricos e de ideação suicida. 
(Sousa et al., 2019). Existe uma estreita relação entre 
ideação, tentativas e suicídios consumados entre 
idosos. A Organização Pan-Americana da Saúde 
(OPAS) (2018), estima que para a população em geral 
haja uma morte consumada entre os idosos, de 1:4. 
Se há um suicídio para quatro tentativas na 
população idosa, fica evidente para a sociedade e 
para o setor de saúde a importância de atuar para 

diminuir os riscos desses atos que manifestam 
sofrimento e desesperança. O ato de suicidar-se pode 
ser definido como o ato deliberado de matar a si 
mesmo e quando alguém põe fim a própria vida. Está 
intimamente relacionado a não haver qualquer 
solução para sua angústia, seu sofrimento e, por 
consequência, a pessoa consuma o ato, que pode 
ocorrer por diversas formas sendo elas lenta, rápida 
ou sob uma ação impulsiva (Secretaria Estadual de 
Vigilância em Saúde, 2019). 

Diante deste cenário, o objetivo deste estudo é 
investigar por meio da revisão integrativa: (a) a visão 
dos autores sobre os motivos que levam o idoso a 
tentar suicídio e dos fatores de risco para esse 
evento; (b) propostas de prevenção. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo se configura como uma Revisão 
Integrativa da literatura, cuja questão norteadora foi 
estruturada por meio da estratégia PICO (Santos, 
Pimenta & Nobre, 2007): (P) Paciente ou Problema – 



 

 

  

 
 

idosos suicidas; (I) Intervenção – experiências 
pessoais dos enlutados; (C) Controle ou Comparação 
– não se aplica a este estudo; (O) Desfecho – 
sentimentos e propostas de intervenção. 

Com vistas ao adequado refinamento dos artigos, 
estabeleceu-se como critérios de inclusão: artigos 
publicados entre janeiro de 2010 e maio de 2020. 
Levou-se em consideração as pesquisas científicas 
classificadas como originais e indexadas nas bases de 
dados Lilacs, Pepsic e Scielo, bem como, artigos que 
estivessem disponíveis no idioma português. A partir 
disso, foram excluídos os artigos publicados 
anteriormente ao ano de 2010, as pesquisas de 
revisão sistemática e/ou integrativa da literatura, 
dissertações, teses e publicações de manuais oficiais. 

As buscas pelos artigos foram realizadas por dois 
pesquisadores, em momentos distintos e 
independentes. Nos casos de incerteza na 
elegibilidade do artigo, um terceiro pesquisador 
realizou a avaliação. Nessas bases de dados foram 
adotados os seguintes descritores de busca: Lilacs 
(Suicídio, Idoso, Família, Tentativa, Idoso, 
Envelhecimento); Pepsic (Suicídio, Idoso, Família, 
Enlutado); Scielo (Suicídio, Idoso, Família, Enlutado).  

Foram identificados 179 artigos na Lilacs, 63 na Pepsic 
e 1 na Scielo. Totalizando 239 artigos. Na etapa de 
triagem, não foram encontrados trabalhos 
duplicados. Na etapa de elegibilidade, foi realizada a 
leitura do título e resumo, resultando em 152 
publicações. Sucessivamente, os pesquisadores 
efetuaram a leitura integral desses materiais, sendo 
possível selecionar 13 artigos. Quatro trabalhos 
foram excluídos, pois estavam fora do período de 10 
anos e um deles estava fora da faixa etária do idoso. 

Assim, a amostra final desta revisão integrativa da 
literatura é composta por 9 artigos. 

RESULTADOS 

Identificou-se nos 9 artigos selecionados para esta 
revisão integrativa, que a visão dos autores sobre os 
motivos que levam o idoso a tentar suicídio e dos 
fatores de risco para esse evento estão relacionados 
à alguns fatores que serão descritos a seguir.  

Em quatro artigos (Figueiredo et al., 2012; Silva et al., 
2015; Batista & Santos, 2015; Gutierrez, Sousa & 
Grubits, 2015) a depressão aparece como um dos 
motivos e um dos fatores de risco para o suicídio em 
idosos. No estudo de Teixeira e Martins (2018) 
associa esta ocorrência com problemas de saúde 
mental como ansiedade, abuso de álcool, 
medicamentos e risco de doenças associadas. O 
trabalho de Minayo e Cavalcante (2013) destaca o 
comportamento suicida de idosos do gênero 
feminino atrelado à ausência do suporte familiar. que 
aparecem nos dois textos como complicadores do 
fenômeno.  

Em três artigos (Minayo, Cavalcante & Souza, 2012; 
Figueiredo et al., 2015; Conte et al., 2015), as perdas 
afetivas aparecem como motivos e fatores de riscos 
para os idosos no decorrer da vida, que lhe traz 
desesperança e por consequência leva a entrar em 
contato com sua própria finitude e por muitas vezes 
não consegue ter apoio familiar suficiente para 
expressar tal angústia, devido a conflitos anteriores. 
Esse fator revela que grande parte do suicídio tem 
relação direta não apenas com transtornos mentais, 
mas, também, à fatores externos da própria relação 
do idoso com a rede familiar. Assim, o suicídio está 
aliado as mais diversas variantes, que podem se 



 

 

  

 
 

caracterizar como propulsores da ideação ou ato 
suicida na velhice. 

Como propostas de prevenção, os 9 artigos 
selecionados (Figueiredo et al., 2012; Silva et al., 
2015; Batista & Santos, 2015; Gutierrez, Sousa & 
Grubits, 2015; Teixeira & Martins, 2018; Minayo & 
Cavalcante, 2013; Minayo, Cavalcante & Souza, 2012; 
Figueiredo et al., 2015; Conte et al., 2015)    
reconhecem a importância do acolhimento familiar 
durante o processo de envelhecimento, 
acompanhamento de doenças físicas e mentais, 
identificação precoce de casos de riscos, criação de 
programas de saúde e prevenção do suicídio e 
estratégias que possam auxiliar na ressignificação da 
velhice como um processo natural e importante da 
vida. Além disso, os artigos sugerem, de forma 
unânime, a implementação de políticas publicações 
de atenção voltada à população idosa, 

especificamente atrelada à temática do suicídio que 
carece de maior atenção e implementação de 
estratégias de apoio e intervenção. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os resultados, o suicídio na velhice é 
um fenômeno multifatorial e a depressão é 
apresentada como um dos fatores de risco de maior 
destaque. Assim, os estudos sugerem que é preciso 
atentar-se aos cuidados com os idosos, 
principalmente, no que diz respeito ao suporte 
familiar que pode ser identificado como um apoio 
necessário nessa fase tão importante da vida. 

Dentre as estratégias de intervenção, ressalta-se a 
urgente implementação dos órgãos públicos para 
criarem estratégias que possam auxiliar o idoso na 
manutenção desta etapa da vida, que comumente é 
demarcada por diversas perdas consideráveis.  
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento é caracterizado por alterações 
moleculares, fisiológicas, funcionais, motoras e 
psicológicas, tais como o declínio de aspectos 
cognitivos, funcionais e físicos, com nítido impacto 
sobre a força muscular, a composição corporal, o 
controle neuromuscular e postural (equilíbrio 
estático e dinâmico). Tais alterações, somadas a 
determinados fatores de risco, tais como histórico 
positivo para quedas da própria altura, pessoas com 
mais de 60 anos, sexo feminino, alterações na 
marcha, medo de cair e número de quedas 
propriamente ditas, contribuem sobremaneira para a 
redução da capacidade físico-funcional, contribuindo 
para maior risco de ocorrência de quedas. A prática 
de exercícios físicos é muito utilizada para melhorar o 
desempenho físico-funcional, reduzir as 

instabilidades posturais e o risco de quedas. 
Especialmente na última década, o método Pilates e 
seus programas de exercícios derivados do método 
vêm atraindo muitos idosos que procuram realizar 
algum tipo de exercício físico regular para a melhora 
do equilíbrio postural e qualidade de vida. Isto porque 
acredita-se que o método Pilates possa ser seguro, 
capaz de aumentar a força muscular, melhorar o 
equilíbrio estático e dinâmico, a capacidade funcional 
dos sujeitos, além de contribuir para a redução do 
risco de quedas. Neste contexto, destaca-se a prática 
de exercícios do método Pilates, os quais podem ser 
uma boa estratégia para melhorar o equilíbrio 
corporal, a força muscular e, potencialmente, a 
percepção de qualidade de vida nesta população. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar se a prática de 
exercícios derivados do método Pilates com maior 
volume de treinamento em posição ortostática é 



 

 

  

 
 

capaz de melhorar o equilíbrio estático e dinâmico de 
idosas que não realizavam exercícios físicos regulares 
previamente. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Ensaio clínico controlado e randomizado, com 
cegamento dos avaliadores de desfecho seguindo as 
orientações do CONSORT - Consolidated Standards of 
Reporting Trials. A amostra foi composta por 36 
mulheres com idade igual ou superior a 60 anos de 
idade que não fossem praticantes de nenhuma 
modalidade de exercício físico regular há pelo menos 
6 meses, residentes na cidade de Porto Alegre ou 
região metropolitana e que se enquadraram nos 
critérios de inclusão. As participantes assinaram o 
termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e 
foram randomizadas em grupo experimental (MP 
com ênfase na postura ortostática) ou grupo controle 
(MP com menor volume de treinamento em posição 
ortostática). Os protocolos de exercícios foram 
administrados por 12 semanas (2 sessões semanais 
de 50 min cada). As idosas foram avaliadas nos 
momentos pré e pós-intervenção. O desfecho 
principal do estudo foi o equilíbrio dinâmico, avaliado 
pelo Teste do Timed Up and Go (simples e em dupla 
tarefa cognitivo-motora), Escala de Equilíbrio de 
BERG e Teste do Alcance Funcional. Como desfecho 
secundário: a preocupação com o risco de sofrer 
quedas (avaliado pela Escala de Eficácia de Quedas) e 
a confiança no equilíbrio em realizar as atividades de 
vida diária (pela Escala de Equilíbrio de Atividades 
Específicas). O estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da PUCRS (099196/2017) e 
registrado na plataforma ClinicalTrials.Gov 
(NCT03526757). A caracterização da amostra foi 
realizada por meio da estatística descritiva. Dados 
paramétricos foram avaliados por meio da ANOVA de 

medidas repetidas (avaliação do tipo “antes e 
depois”) e a ANOVA de uma via foi empregada para a 
avaliação entre os grupos no momento da coleta 
inicial (caracterização amostral inicial). Visando evitar 
vieses amostrais, as análises de medidas repetidas 
foram ajustadas para os dados basais pertinentes 
(p≤0,05 entre grupos). Dados categóricos foram 
avaliados por meio do teste do Qui-quadrado. 

RESULTADOS 

As participantes foram distribuídas aleatoriamente 
em uma lista de contatos, as quais foram sendo 
chamadas ordinalmente até que obtivéssemos o 
número de 36 participantes randomizadas. Das 
participantes randomizadas, 10 não completaram 
todas as sessões propostas (24 sessões) pelo 
protocolo de 12 semanas. As principais causas de 
faltas durante a administração das sessões foram: 
resfriado ou gripe (23,88%); imprevisto (17,91%); 
trabalho (14,93%); cuidar de netos (11,94%); greve do 
transporte coletivo (7,46%); cuidar de familiar doente 
(5,97%); agendamento de consultas médicas ou 
exames (4,48%); chuva (4,48%); férias (4,48%); 
desânimo para sair de casa (1,49%); ter sofrido queda 
(1,49%) e indisponibilidade de horários (1,49%). Além 
disso, 10 participantes desistiram de participar do 
estudo, o que corresponde a uma taxa de não-
retenção da ordem de 27,77%. Os motivos de 
abandono foram: dor articular em ombros, joelhos 
e/ou coluna vertebral – não relacionadas aos 
exercícios propostos; surgimento de abscesso em 
membro inferior; ocorrência de queda em domicílio; 
hospitalização para investigação de pico 
hipertensivo; dificuldades de deslocamento até o 
local do treinamento e dificuldade em conciliar a 
agenda da intervenção com o trabalho. Neste 
contexto, apenas 16,67% (6 idosas) das participantes 



 

 

  

 
 

completaram as 24 sessões propostas, 52,77% (19 
participantes) das participantes completaram 80% 
das sessões e 22,22% (8 participantes) completaram 
menos de 12 sessões do protocolo. Observa-se que a 
idade média no grupo controle foi de 67,05 ± 5,04 
anos, ligeiramente inferior à idade do grupo 
experimental 68,28 ± 6,42 anos (p=0,53). Em relação 
ao nível de educação e escolaridade, 77,8% das 
participantes do GC relataram ter mais de 8 anos de 
estudo, enquanto que o GE teve 83,3% das 
participantes com este mesmo nível educacional 
(p=1,0). Quando questionadas sobre a presença de 
episódios de perda urinária, 27,8% em ambos os 
grupos, relatam ter perda urinária involuntária. Além 
disso, 47,8% das participantes do GC relataram ter 
experiência prévia de quedas sendo este valor igual à 
52,2% para o GE (p=1,0). Por fim, existiu uma 
diferença estatisticamente significativa entre os 
grupos estudados quanto ao número de fármacos em 
uso, sendo 2,55 ±1,72 medicamentos para o GC e 4,27 
± 1,93 medicamentos no GE (p<0,01). Desta forma o 
fator “medicamentos” foi considerado como uma 
possível variável interveniente durante as análises 
inferenciais e, portanto, foi inserido como variável de 
ajuste na ANOVA de medidas repetidas. Após a fase 
inicial de caracterização da amostra, conduziu-se a 
ANOVA de medidas repetidas, ajustada para a 
covariável “número de fármacos em uso”, visando 
testar os desfechos de interesse. A análise em 
questão sugere que não existem efeitos de grupo 
(p<0,18), do momento (pré versus pós-intervenção) 
(p<0,12) e tampouco interação entre tempo e grupo 
(p<0,53) para as variáveis: a) tempo total dispendido 
no teste do TUG simples; b) tempo do giro de 180º no 
TUG simples; c) tempo total dispendido no teste do 
TUG em DT; d) tempo do giro de 180º no TUG em DT; 

e) teste do alcance funcional; f) escala de equilíbrio 
de BERG; e g) SF-36.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que as variações de protocolos de 
exercícios do método Pilates com maior ênfase em 
exercícios na posição ortostática não produzem 
nenhum tipo de benefício adicional ao treinamento 
nas posturas convencionais, o que pode ser devido à 
baixa dose de treinamento obtida no presente 
estudo. Apesar disso, o nosso intento inicial não pôde 
ser completamente realizado, haja vista que a não 
adesão e taxa de não retenção no estudo foram muito 
superiores às esperadas. Porém, ao analisarmos os 
dados em mais detalhes, percebemos que o presente 
ensaio clínico acabou por revelar uma informação 
deveras importante para a prática clínica – o risco da 
ausência de efeito do método praticado em 
condições de vida real. Nossos achados também 
sugerem que os níveis de atividade física das idosas 
(mesmo que não realizem exercícios físicos 
regularmente) são um fator importante e que, talvez, 
influenciem nos efeitos do método Pilates. Nesse 
sentido, novas investigações acerca deste tema são 
encorajadas. Por fim, novos trabalhos deverão avaliar 
os fatores biopsicossociais que eventualmente 
determinam a adesão à prática dos exercícios do 
método Pilates, bem como qual é o perfil dos idosos 
que mais se beneficiam e aqueles que não se 
beneficiam com a prática de tais exercícios. Novos 
ensaios clínicos que avaliem protocolos com maior 
dose de tais exercícios, bem como investiguem 
profundamente as variáveis de adesão e retenção à 
prática do método Pilates são necessários visando 
uma prescrição clínica mais adequada para mulheres 
idosas ativas que vivem na comunidade. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de envelhecimento pode implicar no risco 
de desenvolvimento de vulnerabilidades de natureza 
biológica, social, econômica e psicológica, em virtude 
das mudanças que ocorrem nessa etapa da vida. 
Além disso, pode trazer consigo alterações na parte 
cognitiva, dificultando ao idoso aprender coisas 
novas, receber informações atuais, podendo, ainda, 
apresentar comprometimento da orientação espacial 
e, consequentemente diminuir a sua qualidade de 
vida. A cognição pode ser entendida como as 
habilidades mentais que permitem as pessoas 
entenderem e resolverem problemas do cotidiano se 
mostrando fundamental para manter a autonomia 
nas atividades básicas do dia a dia (MORAES; 
MORAES, 2016). Estudos mostram uma associação 
positiva entre a preservação da cognição e a 
qualidade de vida na velhice (BECKERT; IRIGARAY; 
TRENTINI 2012). Assim, este estudo buscou analisar a 
qualidade de vida e verificar a prevalência de declínio 
cognitivo em participantes de grupos de convivência. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo transversal e descritivo com 120 participantes 
de dois grupos de convivência de um município da 
região norte do Rio Grande do Sul, Brasil. 
Apresentaram idade igual ou superior a 60 anos e 
tinham um estilo de vida ativo e vivam na 
comunidade, sendo recrutados por técnica de 
amostragem de conveniência. Nos grupos de 
convivência realizavam atividades cognitivas, físicas e 
sociais. Como critérios de exclusão, indivíduos que 
não sabiam ler e escrever e idade inferior a sessenta 
anos, em que dos 148 entrevistados, 28 indivíduos 
foram excluídos do estudo. Como instrumentos da 
uma ficha de dados sociodemográficos, a escala de 
qualidade de vida WHOQOL-bref validada por Fleck et 
al. (2000) que consta de quatro domínios (físico, 
psicológico, relações sociais e meio ambiente) e o 
Exame cognitivo de Addenbrooke (ACE-R) de 
Carvalho e Caramelli (2007) que é para rastreio 
cognitivo indicando que pontuações mais elevadas 
são indicativas de um melhor funcionamento 
cognitivo, atingindo um resultado máximo de 100 



 

 

  

 
 

pontos, avaliado de acordo com a escolaridade dos 
idosos. Esta pesquisa foi aprovada pelo CEP. Os dados 
foram analisados foram descritos em frequência 
relativa e absoluta e média a desvio padrão. 

RESULTADOS 

A média de idade dos participantes foi de 66,61 ± 
5,638 anos, a maioria era do sexo feminino 
94(78,3%), 90(75%) apresentaram idade entre 60 e 
69 anos, 40(33,3%) completaram 11 anos de estudo 
(ensino médio completo), eram casados 57 (47,5%) e 
com renda de um a dois salários mínimos 68 (56,7%). 
Já a percepção de memória para a maioria 69(57,5%) 
foi regular/ruim e 101(84,2%) revelaram sentir-se 
esquecidos. Entretanto, a percepção de saúde foi 
considerada ótima/boa para 75(62,5%) dos idosos. O 
domínio de QV que mais pontuou foi o físico (72,38 ± 
15,35), seguido do psicológico (70,90 ± 12,36), 
relações sociais (70,55 ± 17,58) e meio ambiente 
(68,80 ± 14,40), demonstrando que os idosos 

estavam mais satisfeitos com a sua condição física 
que com a sua moradia, situações de segurança, 
recursos financeiros, cuidados de saúde e transporte. 
Dos participantes do estudo, 90 (75%) não 
apresentaram declínio cognitivo e 30 (25%) 
apresentaram declínio cognitivo.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo evidencia que por mais esquecidos 
que os idosos se sentissem, 30% apresentaram 
declínio cognitivo, mas a maioria teve uma percepção 
de memória regular e ruim, porém a autopercepção 
de saúde foi condierada como ótima/boa. Além disso, 
demonstraram satisfação com a qualidade de vida, 
principalmente, nos seus aspectos físicos e menos 
satisfação com o seu meio ambiente refletido em 
recursos financeiros, seu lar, segurança e cuidados 
com a saúde.  
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INTRODUÇÃO 

O conceito de queda contempla o deslocamento não 
intencional do corpo para um nível inferior à posição 
inicial com incapacidade de correção em tempo hábil 
(DAMIÁN et al, 2013). É considerada um evento 
adverso, que por vezes, indica o início de um declínio 
funcional ou um sintoma de uma patologia existente. 

Idosos com quadros deficitários de vitamina D 
apresentam maior suscetibilidade a cair (GUELI et al, 
2012). Vários estudos apoiam a hipótese de que a 
deficiência de vitamina D (VitD) contribui para a 
fraqueza muscular relacionada com a idade 
favorecendo, desta forma, que os idosos sofram 
quedas (DAWSON et al, 2012; OLIVEIRA; VARÍSSIMO, 
2015). 

 As implicações da VitD no sistema 
musculoesquelético se dão pela sua função 
moduladora das bombas de cálcio no retículo 
sarcoplasmático e no sarcolema das fibras 
musculares, regulando as concentrações de cálcio 
muscular (CEGLIA, 2008), auxiliando na absorção 
intestinal de cálcio e interferindo na reabsorção óssea 
(SANTOS; BORGES, 2010).  

Além das implicações da VitD no sistema 
musculoesquelético, sabe-se que ela influencia 
também no sistema ósseo. A VitD promove o 
equilíbrio no metabolismo do cálcio, à medida que 
cessa a secreção de paratormônio, desta forma, 
impede o remodelamento ósseo, aumenta a 
densidade mineral óssea e consequentemente 
previne fraturas (MASTAGLIA et al, 2011).  



 

 

  

 
 

Com a finalidade de contribuir para os avanços 
científicos e na profilaxia das quedas na população 
idosa, esta pesquisa justifica-se pela importância da 
prevenção, visto que a ocorrência de quedas gera um 
impacto na saúde do idoso, levando a hospitalização, 
elevados custos, maior debilidade e aumento do risco 
de morte. Diante do exposto, o estudo teve por 
objetivo verificar a relação entre os níveis séricos de 
VitD e cálcio plasmático, bem como a suplementação 
oral por estes, com a ocorrência de quedas em idosos. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo transversal vinculado ao projeto “Atenção 
Integral à Saúde do Idoso”, aprovado pelo CEP-UNIJUÍ 
através do Parecer Consubstanciado nº 2.653.484. Os 
dados deste estudo referem-se às coletas de 2018 e 
2019.  

Foram incluídos indivíduos com idade ≥ 60 anos, 
ambos os sexos, adstritos as Estratégias de Saúde da 
Família (ESFs) da área urbana de Ijuí/RS e que 
aceitaram participar da pesquisa. Foram excluídos 
idosos que realizaram cirurgia em período < 30 dias; 
e que não apresentavam condições para responder 
aos instrumentos de coleta, acompanhados por 
cuidador com tempo ≤ 30 dias.  

Para a obtenção das variáveis utilizou-se um 
questionário elaborado pelos pesquisadores sobre as 
condições de saúde (comorbidades, ocorrência de 
quedas e uso de suplementos contendo VitD e 
carbonato de cálcio) e dados sociodemográficos. O 
histórico de quedas no último ano foi verificado com 
base no número de quedas, presença de lesões, local, 
turno da queda, sintomas anteriores, necessidade de 
atendimento médico e hospitalização e limitações 
funcionais consequentes à queda.   

O protocolo de pesquisa foi aplicado nos domicílios e 
as coletas sanguíneas foram agendadas para serem 
coletadas nas ESFs; exceto idosos acamados e com 
dificuldades de deslocamento, que tiveram o material 
coletado no domicílio. Todos foram orientados 
quanto ao jejum de oito horas. 

Para avaliação da VitD circulante dosou-se o 
metabólito 25-hidroxivitamina D através de 
eletroquimioluminescência e o cálcio sérico foi 
avaliado por método colorimétrico, ambos a partir do 
soro sanguíneo. Foram considerados os valores de 
referência entre 30 a 100ng/ml para 25-
hidroxivitamina D, e  entre 8,7 a 10,7mg/dL para 
cálcio (WILLIAMSON; SNYDER, 2017).  

Os dados foram analisados por software Statistical 
Package for the Social Sciences (versão 22.0). Para a 
estatística descritiva, utilizou-se medidas de 
frequência relativa e absoluta, média e desvio 
padrão. Para a estatística analítica foi utilizado o teste 
de Mann-Whitney. 

RESULTADOS 

Foram incluídos na amostra 186 idosos; a prevalência 
de quedas entre eles foi de 20,4% (38). A idade média 
entre os idosos caidores foi de 74,34±8,14 anos e 
entre os não caidores foi de 73,66±8,08 anos 
(p=0,652). O grupo de caidores na sua grande maioria 
eram mulheres (65,8%), possuiam renda menor ou 
igual a três salários mínimos (94,7%), frequentaram a 
escola (92,1%) e moravam acompanhados (94,7%). 

Quando comparado utilização de dispositivos auxiliar 
para marcha (andador, bengala ou muleta), 
percebeu-se que entre os idosos caidores, 18,4% (7) 
utilizavam algum dispositivo auxiliar e 81,6% (31) não 
utilizavam. Já entre os idosos não caidores, 10,8% 



 

 

  

 
 

(16) utilizavam dispositivo auxiliar e 89,2% (132) não 
utilizavam (p= 0,159). 

Quanto à ocorrência de quedas, observou-se que 21 
idosos caíram apenas uma vez no último ano e que 
mais da metade dos idosos caidores apresentaram 
lesão devido à queda (60,5%) e necessitaram de 
atendimento médico (52,6%). Porém, a maioria não 
precisou hospitalizar (84,2%) e não teve limitações 
decorrentes da queda (78,9%). Ainda, percebeu-se 
que as quedas ocorreram em grande maioria no 
turno da manhã (42,1%) e sem sintomas prévios 
(57,9%). 

Os idosos que aceitaram realizar os exames 
laboratoriais totalizaram 59 indivíduos. Quando 
comparado o status dos exames laboratoriais 
observou-se que 60% (6) dos caidores apresentaram 
VitD alterada e nenhum apresentou cálcio alterado, 
enquanto que 69,4% (34) dos não caidores 
apresentaram VitD alterada e 12,2% (6) níveis séricos 
de cálcio alterado. Na análise de médias dos níveis 
sanguíneos verificou-se que os caidores 
apresentaram em média 27,18 ± 7,77 ng/ml de VitD e 
9,60 ± 0,928 mg/dL de cálcio, enquanto os não 
caidores apresentaram respectivamente, 24,32 ± 
9,25 ng/ml e 9,24 ± 0,53 mg/dL. Percebeu-se que a 
média de VitD e cálcio sérico foram maiores entre os 
caidores, no entanto a diferença não foi 
estatisticamente significativa quando comparada aos 
não caidores (p=0,217 e p=0,225). Ainda, é 
interessante salientar que os níveis de VitD nos dois 
grupos se demonstraram abaixo dos valores de 
referência.  

Sobre os idosos que faziam suplementação oral com 
cálcio e vitamina D separadamente e em associação, 
observou-se que entre os caidores 7,9% (3) 

suplementava VitD, 10,5% (4) cálcio e 2,6% (1) a 
associação dos dois suplementos. Já quando 
analisado os não caidores verificou-se que 6,1% (9) 
suplementava VitD, 5,4% cálcio e 6,8% (10) em 
associação. 

Como limitação deste estudo, salienta-se que o baixo 
número de idosos que participaram dos exames 
laboratoriais não foi suficiente para a realização de 
análises estatísticas expressivas, e, portanto, pode ter 
interferido nos resultados desta pesquisa. Assim 
sendo, sugere-se que mais estudos relacionem os 
níveis séricos de VitD e cálcio com a prevalência de 
quedas em idosos, visto que a suplementação com as 
mesmas pode ser uma forma de prevenção de baixo 
custo utilizada na atenção primária a saúde.        

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados demonstram uma prevalência de 
quedas de 20,4% entre idosos residentes na 
comunidade. Dentre os caidores destaca-se uma 
maior prevalência de mulheres, com renda menor 
que três salários mínimos e que não moravam 
sozinhas. Mais da metade dos idosos que caíram 
apresentaram lesão devido à queda e necessitaram 
de atendimento médico. Quanto aos exames 
laboratoriais pode-se concluir que os idosos caidores 
apresentaram valores maiores de cálcio sérico e 
vitamina D que os não caidores, mas também 
apresentaram uma prevalência maior de 
suplementação com os mesmos. Cabe destacar a 
importância de políticas públicas que visem a 
prevenção de quedas em idosos, visto que estas 
trazem consequências relevantes para qualidade de 
vida desta população.      
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INTRODUÇÃO 

A gastrostomia endoscópica percutânea (GEP) é uma 
técnica de acesso à luz gástrica que foi descrita na 
década de 1980 e revolucionou a nutrição enteral por 
apresentar uma maneira mais segura, rápida e pouco 
invasiva para estabelecer um canal direto ao tubo 
digestivo, sem a necessidade de submeter o paciente 
aos riscos anestésicos e cirúrgicos tradicionais. Por 
isso, esse procedimento tornou-se o método de 
escolha para oferecer nutrição enteral prologada 
(>30 dias) àqueles pacientes com restrições de via 
oral, como informa a ESPEN - European Society for 
Clinical Nutrition and Metabolism - (VOLKERT et al., 
2019). O envelhecimento é um fator de risco 
independente para múltiplas adversidades, devido à 
senescência do organismo, assim como ao tempo de 
exposição a estresses orgânicos e ambientais. De 
fato, é exatamente por isso que se percebe nos idosos 
uma frequência maior de comorbidades, como 
neoplasias relacionadas ao tabagismo, eventos 
cardiovasculares e processos demenciais, todos, de 

uma forma de outra, arraigados ao tempo de vida 
prolongado. Estas adversidades podem, 
eventualmente, prejudicar a capacidade de 
deglutição dos acometidos, seja por disfunção 
motora (eventos neurológicos) ou por efeito 
obstrutivo (neoplasias orais, cervicais, esofágicas, 
etc) e nesse contexto, pode-se lançar mão da GEP 
como forma de prover o suporte nutricional 
necessário. Diante do exposto, este estudo objetiva 
caracterizar idosos submetidos à GEP.       

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo é um recorte uma de coorte 
retrospectiva, realizada no serviço de endoscopia 
digestiva do Hospital de Clínicas de Passo Fundo 
(HCPF), com pacientes submetidos à GEP. No estudo 
original, foram investigados os prontuários 
eletrônicos de todos os pacientes submetidos à GEP 
1 de janeiro de 2016 a 31 de janeiro de 2019 (n=186), 
avaliando histórico clínico, cirúrgico e de exames. 
Coletaram-se dados sobre idade, sexo, procedência, 



 

 

  

 
 

doença de base, indicação do procedimento, primeira 
gastrostomia ou substituição de dispositivo 
implantado, uso prévio e tempo de sonda 
nasoenteral, e histórico de cirurgias abdominais. 
Foram coletados, ainda, níveis de hemoglobina, razão 
de normatização internacional (RNI), tempo de 
tromboplastina parcial ativada (TTPA/KPTT) e 
número de plaquetas, sendo considerados os 
resultados mais próximos à data do procedimento, 
com tolerância de até sete dias prévios. Investigou-
se, também, o uso de medicações anti-coagulantes 
e/ou anti-agregantes de plaquetas, bem como sua 
suspensão para a realização da gastrostomia, início 
da alimentação enteral após procedimento (relação 
entre horário do procedimento e da liberação da 
dieta), registro de complicações pós-operatórias e 
tempo de internação. O critério para a realização 
deste recorte foi idade igual ou superior a 60 anos, 
mantendo-se as variáveis mencionadas sem outras 
alterações. Os dados foram duplamente digitados e 
validados. A análise consistiu de distribuição absoluta 
e relativa das frequências das variáveis categóricas, e 
de medidas de tendência central e de dispersão para 
as variáveis numéricas. 

RESULTADOS 

Foram incluídos 134 pacientes com idade igual ou 
superior a 60 anos, que realizaram a GEP no período 
de interesse. Foi verificada maioria do sexo feminino 
(58,2%), com média de idade de 76,9 anos (±9,3), 
procedentes do município onde fora realizado o 
estudo (58,9%). O procedimento foi realizado pela 
primeira vez em 87,3% da amostra, enquanto os 
demais foram submetidos pela necessidade de troca 
de dispositivos prévios. O principal motivo para a 
substituição foi a troca agendada de rotina (35,3%), 
cuja periodicidade é definida pelo fabricante da 

sonda; seguido por infecção do sítio de punção 
(29,4%) ou por ter sido removida pelo paciente 
(17,6%). Quanto às condições que levaram à 
necessidade de nutrição enteral prolongada, 
predominaram eventos neurovasculares em 39,8% 
(acidente vascular encefálico isquêmico em 30,8%; 
hemorrágico em 9%); seguidos por doenças 
demências como Parkinson (12%) e Alzheimer 
(10,4%). Eventos neurovasculares também foram a 
principal condição encontrada por MALMGREN et al. 
(2011), em um estudo realizado na Suécia com 
pacientes com idade igual ou superior a 65 anos. 
Fizeram uso de sonda nasoenteral (SNE) 
imediatamente anterior à GEP 87,3%, com tempo 
médio de uso de 31,7 dias (±52). Segundo a ESPEN, o 
tempo máximo indicado para o uso de SNE é de 
quatro semanas. O tempo médio observado na 
amostra foi minimamente superior e, talvez por isso, 
tolerável. Contudo, o tempo de desvio padrão é alto 
e quando se investiga diretamente o número de 
pacientes que usaram SNE por tempo indevidamente 
prolongado, foram encontrados 26% nessa condição. 
Neste cenário de uso prolongado de SNE, os 
pacientes ficam sujeito a complicações associadas 
como como esofagite, aspiração brônquica e necrose 
de asa de nariz, os quais podem acrescentar 
morbidade ao quadro prévio. Além disso, para DA 
SILVA (2006), especialmente nos casos de sequela 
neurológica, a utilização da GEP em pacientes 
disfágicos em detrimento da SNE, traz vantagens 
como a redução de complicações respiratórias, de 
refluxo gastroesofágico e traumas de faringe, 
possibilitando melhores condições de reabilitação da 
via oral. Ocorreram complicações intraoperatórias 
em 3%. Foram registrados, respectivamente, 1,5% de 
sangramento leve da parede gástrica autolimitado no 



 

 

  

 
 

local da punção, e 1,5% de agitação paradoxal. 
Nenhum óbito ocorreu durante o procedimento. A 
respeito das complicações pós-operatórias, o índice 
encontrado foi de 4,5%, resultado de seis entidades 
nosológicas, cada uma correspondendo a 0,75%: 
sangramento externo leve, distensão abdominal 
temporária, infecção de ferida operatória, 
sangramento leve da pele no local de punção, 
intoxicação por opioide com necessidade de antídoto 
e parada cardiorrespiratória (ambas manejadas e 
revertidas com sucesso). Quando se analisam 
exclusivamente as complicações hemorrágicas 
encontradas nesta amostra, percebe-se que são 
deveras reduzidas, corroborando os achados de 
SINGH et al. (2011).  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se a GEP é um procedimento seguro e que 
eventos neurovasculares e doeças demenciais são as 
principais indicações em idosos. Salienta-se que 
complicações como distensão abdominal, intoxicação 
por opioide e parada cardiorrespiratória são 
associadas à realização da endoscopia, não à 
gastrostomia em si. Nesse sentido, uma avaliação 
detalhada é prudente, uma vez que há possibilidade 
de confecção de gastrostomia por via cirúrgica, caso 
necessário, se o método endoscópico ofecer 
morbidade, o que é raro. 
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INTRODUÇÃO 

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), embora 
gerido pelo INSS, faz parte da Assistência Social que 
compõe a Seguridade Social. Consiste na 
transferência de um salário-mínimo ao idoso ou 
Pessoa com Deficiência quando sem condições de 
manutenção própria ou por familiares. Para os 
idosos, os critérios de elegibilidade são: idade de 65 
anos ou mais e renda familiar mensal, per capita, 
inferior a 1/4 do salário mínimo (BRASIL, 1993). 

Os interessados em solicitar o benefício comparecem 
a uma Agência da Previdência Social onde entrega o 
formulário preenchido e disponibiliza os documentos 
comprobatórios entre os quais: residência, renda 
própria e dos familiares. Após a análise o benefício 
pode ser concedido ou negado. Em caso de 
indeferimento pode ser impetrado recurso junto à 
própria Previdência Social. Permanecendo a negativa 
o idoso recorre à Justiça buscando reverter a decisão. 
Silva (2012) analisa o importante papel do Judiciário 
na garantia dos direitos constitucionais. 

Ao receber o processo o Juiz nomeia um perito 
assistente social que realiza perícia socioeconômica 
na residência do idoso para embasar sua sentença.  

Nas sentenças judiciais pesquisadas os termos 
miserabilidade e vulnerabilidade são muito utilizados 
para justificar tanto a concessão como a negação do 
pedido judicial. Estes conceitos são utilizados de uma 
forma ampla, mas pode-se considerar cinco os 
fatores de risco e/ou agravadores das 
vulnerabilidades de família e de pessoas: 1) a 
separação espacial; 2) padrões de coesão e 
convivência familiar comunitária e social 3) 
contingências da natureza e 5) desigualdade 
econômica. Sposati (2009) também contribui com 
alguns parâmetros: precariedade da vida familiar, 
idade dos chefes de família; acesso à infraestrutura e 
aos serviços.  

Sendo que a concessão do BPC está condicionada à 
comprovação da miserabilidade de quem a requer. 
Assim é preciso se perguntar: quais os indicadores 
relevantes para os julgadores considerarem o 
requerente apto para a concessão? 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizada uma pesquisa qualitativa descritiva dos 
laudos socioeconômicos e das sentenças judiciais dos 
processos de solicitação do BPC/idoso, na Subseção 
de Porto Alegre, TRF4-RS, com sentenças de primeira 



 

 

  

 
 

instância, proferidas em 2017: que não estavam sob 
segredo de justiça, com laudo socioeconômico e com 
chaves de acesso fornecidas pelo TRF4-RS. O tribunal 
encaminhou a lista de 231 processos. Foram 
excluídos os que: a) estavam sob segredo de justiça; 
b) pertencentes a São Jerônimo, Jaguarão e 
Montenegro, que estavam constituindo-se em 
unidades distintas. c) não continham laudos 
socioeconômicos; d) não tiveram as chaves de acesso 
fornecidas pelo TRF-4 até outubro de 2018. e) as 
sentenças foram proferidas antes de 2017; f) 
possuíam em seu conteúdo termos como “extinção”, 
ou “desistência”.  O corpus foi reduzido a 79 
processos. 

Foram coletados dados demográficos para 
caracterização dos idosos solicitantes. A análise dos 
laudos e sentenças foi realizada com base na  técnica 
"análise de conteúdo" preconizada por Bardin (1988).  
Seguiu as seguintes etapas: leitura flutuante 
separadamente dos laudos e sentenças; análise das 
categorias constantes do projeto, bem como das 
construídas a posteriori. A análise dos laudos e 
sentenças foi feita com o auxílio do software NVIVO 
12 usado como auxiliar para a codificação. Também 
foi utilizado o recurso contagem de palavras que 
foram representadas graficamente.  

A releitura dos laudos e sentenças traziam sempre um 
novo olhar. Os conteúdos apresentados nos laudos 
periciais, mesmo com a indicação de quesitos 
idênticos por parte do juiz, eram diferenciados em 
relação às abordagens e detalhamentos, mostrando 
ser um aspecto de importância para reflexão sobre a 
formação profissional e dos critérios mínimos de 
padronização técnica. 

A pesquisa foi autorizada pelo TRF4-RS e submetida e 
aprovada pelo Comitê de Ética do Instituto de 
Psicologia (UFRGS), número 2.762.730/2018.  

RESULTADOS 

A maioria dos processos examinados (88,65%) era de 
pessoas na faixa de 65 a 69 anos. As mulheres 
representam 59,96% dos requerentes enquanto 
43,04% são homens. Todos com baixa escolaridade. 
Quanto à ocupação, relatam que iniciaram a 
trabalhar muito jovens e que não havia contribuição 
previdenciária. 

Na análise dos laudos periciais foi possível verificar 
que os peritos se manifestaram favoráveis à 
concessão do benefício em 53,16% dos casos e em 
25,31% não explicitam o posicionamento.  

Já nas sentenças encontram-se questionamentos dos 
critérios para concessão do BPC. Muitos destes 
questionamentos estão consolidados em 
jurisprudências que foram localizadas em 34 
sentenças. Exemplificamos com um acórdao do TRF 
3ª Região que diz que “condição econômica modesta 
não equivale à condição de necessidade, de 
miserabilidade, a justificar o direito ao benefício 
assistencial” complementado por outro que afirma 
ser  “Possível reconhecer o estado de miserabilidade 
a partir de outros elementos socioeconômicos. Esta 
condição, todavia, pode ser demonstrada também 
pelo conjunto probatório dos autos. Não há que se 
confundir pobreza com miséria. Miséria é condição 
de pobreza extrema, indigência, penúria. E é ao 
estado de miserabilidade que socorre o benefício 
assistencial." (TRF 4ª Região).  

Observou-se que os magistrados fazem distinção 
entre pobreza, miserabilidade e situação de 



 

 

  

 
 

necessidade. O critério renda per capita de até ½ 
salário mínimo é flexibilizada em 21 sentenças. 

Em todas as sentenças analisadas o critério renda não 
foi central na decisão de deferir ou não a solicitação 
do benefício. Considerar a pessoa pobre ou em 
situação de necessidade também não foi identificado 
como decisivo. O que balizou a sentença foi o 
magistrado admitir ou não a situação de 
miserabilidade no caso que estava em análise. 

Chama a atenção a presença dos termos 
miserabilidade e vulnerabilidade nos laudos e nas 
sentenças. Miserabilidade é referida em todas as 79 
sentenças, mas somente em um laudo. Já o termo 
vulnerabilidade apareceu em 25 conclusões dos 
laudos e em 42 sentenças onde também são 
associadas com miserabilidade não comprovada e 
com a habitação. 

As sentenças demonstram divergências de 
entendimentos, quanto à flexibilização do critério 
objetivo da renda demonstrado que possa haver 
avaliação sem limitação financeira como a estipulada 
de inferior a ¼ sm, não excluindo outros elementos 
de prova. Deve informar sobre condição 
socioeconômica do requerente e família. Nestes 
casos o magistrado vale-se das informações 
elencadas nos laudos.   

Os resultados da pesquisa levam a crer que a 
miserabilidade comprovada, independente da renda, 
é igual à concessão BPC, isto é, a sentença considera 
a solicitação procedente.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do que foi apresentado pode-se concluir da 
existência de contribuição do laudo social na 
sentença. Um laudo bem elaborado pode ampliar e 
visibilizar as condições de vida dos idosos 
requerentes e de suas famílias. Ajudando a 
comprovar ou não se os mesmos se encontram em 
situação de miserabilidade. Daí a importância de 
existência de parâmetros consistentes a serem 
utilizados por parte dos profissionais.  

Constata-se que a realidade do requerente está 
distante das sedes dos tribunais e dos que registram 
conteúdos processuais. Porém, distanciamento e 
espaço físico são superados e redimensionados 
quando, independente das dimensões concretas, é 
percebida a tradução e dedicação com que alguns 
peritos e magistrados colocam seus argumentos 
éticos. 

Em diversos casos pesquisados, verifica-se que o juiz, 
mesmo com critérios apoiados na legislação, busca 
nos dados apresentados no laudo algum fator que 
possa ser mais um subsídio para sua sentença. Esta  
pode ser tanto favorável quanto desfavorável ao 
solicitante ampliando o entendimento levando a 
jurisprudências e acórdãos.  

A miserabilidade considerada na sentença vai muito 
além da renda per capita. Leva em consideração as 
condições da moradia, do entorno, bem como a 
relação de receita e despesas obrigatórias. Daí a 
importância de o perito estar atento para relatar e 
documentar estes aspectos, quer com documentos 
de terceiros, quer com provas produzidas por ele, 
inclusive fotográficas. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento está associado a inúmeras 
mudanças que podem, direta ou indiretamente, 
afetar a saúde e a expectativa de vida. Um dos 
principais problemas no processo de envelhecimento 
é a sarcopenia caracterizada pela perda progressiva 
de força muscular, de massa muscular esquelética  
e/ou funcionalidade  (DALLE et al, 2017). 

Existem diversos mecanismos envolvidos na evolução 
da sarcopenia, dentre os quais pode-se destacar o 
processo inflamatório. Este tem sido associado a um 
aumento crônico dos níveis circulantes de 
marcadores inflamatórios, incluindo os leucócitos 
como neutrófilos e linfócitos.  

Neste sentido, a razão neutrófilo/linfócito (RNL) no 
sangue periférico está sendo cada vez mais estudada 
como um marcador inflamatório sistêmico, 
principalmente considerando sua avaliação rápida, 
amplamente disponível e relativamente barata por 
meio de análises de rotina do hemograma 
(PALIOGIANNIS et al, 2018). Estudos analisados 
indicam que a resposta inflamatória sistêmica 
influencia as mudanças na sarcopenia e pode 
fornecer nova percepção terapêutica (LIN et al, 2018). 

Apesar do conhecimento do papel da inflamação na 
sarcopenia, os estudos sobre essa temática e sua 
relação entre os marcadores inflamatórios associados 
aos critérios diagnósticos de sarcopenia na população 
idosa, ainda são incipientes. Esta avaliação pode 



 

 

  

 
 

contribuir para o melhor entendimento 
fisiopatológico, para o diagnóstico e o manejo da 
sarcopenia (MARGURTTI et al, 2017).  

Reconhecendo a sarcopenia como uma insuficiência 
muscular (CRUZ JENTOFT et al, 2019) e suas 
repercussões sobre a saúde do idoso compreende-se 
a importância de identificar precocemente sinais 
desta condição para evitar desfechos clínicos 
indesejáveis como a incapacidade e morte precoce. 
Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi 
relacionar a RNL com os critérios de sarcopenia.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal, vinculado ao 
Projeto de Pesquisa Institucional “Atenção Integral à 
Saúde do Idoso - AISI”, o qual foi aprovado pelo 
CEP/UNIJUÍ a partir do parecer nº 2.653.484. 

Os critérios de inclusão desta pesquisa foram 
indivíduos de ambos os sexos com idade igual ou 
superior a 60 anos, adstritos às ESFs da área urbana 
do município de Ijuí. Foram excluídos os idosos que 
não realizaram a coleta sanguínea, que realizaram 
procedimento cirúrgico em um período inferior a 30 
dias comprovado por meio de documento médico, 
que não apresentavam condições físicas e/ou 
psíquicas para responder aos instrumentos de coleta 
e aqueles acompanhados por cuidador com tempo 
igual ou inferior a 30 dias.  

O protocolo de pesquisa foi realizado em três etapas: 
entrevista, exame físico e exame laboratorial. A 
entrevista foi realizada com aplicação de instrumento 
estruturado elaborado para a obtenção de dados 
sociodemográfico e da saúde do idoso; e aplicação de 
protocolos validados para identificar as síndromes 
geriátricas. No exame físico realizaram-se os testes de 

força de preensão manual (FPM), massa muscular 
esquelética apendicular (MMEA) e velocidade da 
marcha (VM); a avaliação dos critérios de sarcopenia 
foi realizada conforme Consenso Europeu de 
Sarcopenia (CRUZ JENTOFT et al, 2019).  

Na terceira etapa o idoso foi orientado a comparecer 
em jejum de 8 horas, em datas e horário 
determinados as ESFs para coleta de sangue, sendo 
que aqueles que eram impossibilitados, as coletas 
foram agendadas a domicílio. As amostras foram 
processadas no Laboratório de Análises Clínicas da 
Unijuí – UNILAB. Nessa etapa é feita a coleta de dados 
para a classificação da RNL, calculado pela divisão de 
linfócitos e neutrófilos, utilizou-se os pontos de corte 
conforme o sexo e a faixa etária (HUGUET et al, 2019). 

A análise das variáveis foram utilizadas ferramentas 
da estatística descritiva, e o teste de hipótese qui-
quadrado para verificar a associação dos critérios de 
sarcopenia e RNL.  

RESULTADOS 

A amostra foi composta por 145 idosos com idade 
média de 73,5±7,7 anos (IC 95% 72,2-74,8), sendo 
que 63,4% (92) eram do sexo feminino; 15,9% (23) 
foram classificados com pré-sarcopenia; 6,2% (9) 
sarcopenia e 5,5% (8) sarcopenia severa. Quanto a 
RNL foi observado que 24,8% (36) dos idosos 
apresentaram exame alterado indicando processo 
inflamatório crônico. A análise do hemograma 
mostrou que a média de neutrófilo da população do 
estudo foi de 13890,8±1542,2 (IC 95% 3637,7 - 
4144,0); a de linfócito 2414,6±791,3 (IC 95% 2284,7 - 
2544,5); e para a RNL a média foi de 1,75±0,43 (IC 
95% 1,68 - 1,82).  



 

 

  

 
 

Ao associar a FPM, MMEA e VM com a RNL não foi 
evidenciado dependência entre estas variáveis 
(p=0,18; p=0,11; p=0,80, respectivamente). A 
avaliação de risco (Odds  ratio) mostra que o RNL 
alterado aumenta a chance de perda de FPM (OR 
1,71; IC95% 0,76-3,84), MMEA  (OR 1,88; IC95% 0,85-
4,12) e VM (OR 1,12; IC95% 0,46-2,69), no entanto os 
intervalos de confiança não foram comprobatórios. 

Durante o envelhecimento ocorre um 
remodelamento do sistema imune denominado 
imunossenescência, que envolve alterações celulares 
e moleculares, provocando mudanças na resposta da 
imunidade inata e adaptativa. Entre essas alterações, 
destaca-se o estado de baixo grau de inflamação 
crônico (inflammaging),  a qual  entende-se como 
inerente ao processo de envelhecimento (BERLEZI et 
al, 2019). 

Variações relacionadas à idade nas células do sistema 
imunológico inato podem contribuir indiretamente 
para a fragilidade e a sarcopenia por meio de seu 
papel no aumento da inflamação sistêmica 
relacionado à idade. A contagem de células brancas e 
o número de neutrófilos são aumentados em 
populações de idosos frágeis (WILSON et al, 2017).  

Os neutrófilos são os leucócitos mais abundantes no 
sangue, fundamentais para a reparação tecidual, 
porém com o decorrer da idade sua capacidade 
quimiotática é reduzida, consequentemente sua 
migração entre os tecidos muscular é ineficiente. 

Quando ocorre lesão muscular neutrófilos são 
recrutados para o local, no entanto podem causar 
danos secundários aos músculos saudáveis. A 
migração ineficiente de neutrófilos pode ser um dos 
principais contribuintes para o aumento da 
inflamação em idosos, especialmente em momentos 
de lesão muscular (WILSON et al, 2017). 

A lesão muscular em uma pessoa idosa combinada 
com o envelhecimento imunológico resulta em danos 
às células do músculo e perda de fibras musculares. 
Assim, desencadeando perdas funcionais,  fraqueza 
física e fragilidade (WILSON et al, 2017).   

 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do estudo conclui-se que os critérios de 
sarcopenia e a RNL são variáveis independentes, 
porém a alteração do resultado da RNL mostra 
chances de perda de massa muscular, força muscular 
e desempenho físico, mas não é possível confirmar 
esse dado. O elo de aumento da inflamação poderia 
explicar a relação entre sarcopenia e 
imunossenescência, considerando a alteração na 
migração dos neutrófilos, contribuindo para a 
inflamação e dano tecidual muscular associado à 
sarcopenia e fragilidade. Sugere-se que mais 
pesquisas sejam feitas com o intuito de compreender 
melhor o papel da inflamação na sarcopenia.  

 

Palavras-chave: Linfóctios. Neutrófilos. Sarcopenia. Envelhecimento. Inflamação. 
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INTRODUÇÃO 

O aumento da expectativa de vida atrelada a 
acelerada transição demográfica nos obriga a 
repensar os sistemas de cuidado em diversos 
contextos, tais como, social, cultural, familiar, 
profissional, experiências pessoais bem como no 
contexto das pesquisas nessa área do conhecimento. 
Quando se fala em cuidado à pessoa idosa a questão 
familiar está intimamente relacionada (MIRANDA; 
MENDES; SILVA, 2016). O cuidado domiciliar aos 
idosos é tarefa atribuída geralmente por cuidadores 
informais, que possuem vinculo afetivo com a família 
ou próprios membros familiares. Nessa perspectiva a 
responsabilidade filial é conceituada como uma 
norma social ou cultural relacionada ao 
comportamento dos filhos em relação ao cuidado aos 
pais idosos, essa responsabilidade pode ser tanto 
uma atitude individual ou até mesmo relacionado a 

crenças que movem o processo de cuidado 
(CHAPPELL, FUNK, 2012). Este estudo tem teve como 
objetivo compreender a percepção dos filhos 
cuidadores acerca da responsabilidade filial e 
expectativas de cuidado dos filhos cuidadores quanto 
ao cuidado dispensado por seus próprios filhos diante 
da senescência.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata se de um estudo qualitativo, com dados 
secundários referente ao projeto guarda chuva 
‘‘Responsabilidade dos filhos no cuidado aos pais 
idosos e o impacto no bem estar do cuidador” onde 
recebeu incentivo financeiro através de chamada 
Universal  MCTIC/CNPq n° 28/2018 do Conselho 
Nacional de desenvolvimento cietifico e tecnologico 
(CNPq). O projeto original utilizou de métodos mistos 
com triangulação concomitante de dados (CRESWELL, 
2010).  O cenário do estudo “Guarda Chuva” foram as 



 

 

  

 
 

Estratégias de Saúde da Saúde da Família de 
Municípios pertencentes à área de abrangência da 
19ª Coordenadora Regional da Saúde da Região 
Noroeste do Estado do Rio Grande do Su. A amostra 
preliminar foi constituída de 86 filhos cuidadores, 
tendo em vista que a coleta de dados encontra-se 
cancelada em virtude da pandemia. Para a coleta de 
dados foi utilizado o protocolo de pesquisa sobre 
responsabilidade filial adaptado e validado para o uso 
no Brasil (AIRES et al, 2017). A coleta das informações  
foi mediante acesso ao banco de dados do projeto 
guarda chuva, no qual se originou 4 categorias, as 
quais: sentimentos de responsabilidade filial e 
expectativas de cuidado.  O referido projeto de 
pesquisa original foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da URI/FW sob parecer 1.997. 

 

RESULTADOS 

 A categoria sentimentos de responsabilidade filial, 
que se originou a partir de 4 questões que tinham 
como objetivo: identificar se os filhos se sentem 
responsáveis por seus pais idosos, como é se sentir 
responsável (tanto em aspectos positivos como 
negativos), se este sentimento de responsabilidade 
sempre existiu ou houve algum momento específico 
em que o mesmo aflorou e porque os filhos acreditam 
se sentir assim. [Sim, me considero responsável, pois 
através dele, ele me destes a vida , me destes 
educação, e eu devo isso a ele, então como meu pai, 
eu me sinto na obrigação de cuidar dele, até o final da 
vida dele ou até quando Deus quiser que seja assim.] 
(F83) 

 A maioria dos filhos relataram que se sentem 
responsáveis por seus pais idosos, e elencam tantos 
aspectos bons como sentimento de gratidão, 

cuidado, amor até aspectos ruins como a falta de 
liberdade, dificuldade em realizar alguma atividade 
de cuidado para com o idoso.  Além disso, alguns 
filhos cuidadores relataram que sempre tiveram 
consigo o sentimento de responsabilidade, alguns 
mesmo antes de se tornarem adultos, já outros filhos 
relataram que passaram a se sentir responsável a 
partir de algum evento em particular, como exemplo 
o adoecimento de um de seus pais, porém apesar das 
dificuldades a grande maioria expressa satisfação e 
sensação de estar cumprido seu papel enquanto filho, 
retribuindo tudo que já lhes foi feito na infância.  

A segunda categoria denominou-se expectativa de 
cuidado que foi elaborada a partir de uma questão 
sobre o que os filhos cuidadores esperam dos seus 
próprios filhos ao envelhecer em termos de cuidados. 
[....] caso as circunstâncias a gente não possa ser, se 
cuidar mesmo né, acredita-se que eles nos darão 
acessoria, eu tenho uma filha só mas acredita se que 
a acessoria para que eu viva bem a minha filha possa 
me dar.] (F13)  

 Todos os participantes que tinham filhos, 
expressaram em sua grande maioria o desejo de 
receberem cuidados, em diferentes contextos seja 
forma direta onde esperam que os filhos lhes de o 
suporte diante de suas necessidades biopsicossociais, 
ou de forma indireta recebendo cuidados de forma 
instrumental/financeira, ou através das instituições 
de longa permanência.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo traz implicações para o cuidado de 
Enfermagem na medida em que possibilita maior 
compreensão acerca da responsabilidade filial na 
perspectiva dos filhos cuidadores, no que tange os 
sentimentos e aos comportamentos de cuidar.  



 

 

  

 
 

Observa-se que o processo de cuidar de uma pessoa 
idosa pode repercutir de vários modos na vida dos 
filhos cuidadores, seja nos aspectos físicos, 
emocionais e também na organização deste grupo. 
Conhecer os sentimentos, expectativas e os 
comportamentos dos filhos com relação aos pais 
idosos e seu próprio processo de envelhecimento 

pode gerar subsídios para as ações dos profissionais 
da área da saúde e potencializar uma abordagem 
assistencial ampliada, considerando todos os 
aspectos no processo de cuidar dos pais idosos. 
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cuidadores. Comportamentos de Cuidado. 
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INTRODUÇÃO 

A proteção social básica a pessoa idosa, realiza-se nos 
CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, 
através dos Grupos de Convivência para Idosos, a fim 
de garantir o convívio da pessoa idosa com 
oportunidades e ações para o enfretamento das 
condições de vida, promovendo o fortalecimento de 
laços de pertencimento e construção de projetos 
pessoais e sociais, proporcionar a socialização ou 
ressocialização através de atividades sociais, físicas, 
culturais, recreativas e intelectuais aos idosos e 
incentivar a inclusão social do idoso evitando o 
isolamento social. Este relato de experiência realiza-
se no CRAS do município de Selbach/RS. 
Considerando o periodo da pandemia do Covid-19, 
onde as aglomerações e grupos estão 
momentaneamente suspensos, reorganiza-se os 
serviços do CRAS com o objetivo de manter o vinculo 

das participantes do grupo de convivência para idosas 
com a equipe tecnica do CRAS, através de atividades 
remotas. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Considerando o período de pandemia e 
distanciamento social, oragnizou-se o serviço de 
Proteção Social Básica de atendimento a população 
idosa, sendo realizado através de Visitas Domiciliares 
para entrega de Kits, com artesanatos (crochê, 
bordados, trico...), "kits lanches informativos" 
alusivos a datas comemorativas ou campanhas 
preventivas, conversas, atendimento pelo wattsapp, 
auxilio com atividades do comércio e demandas 
trazidas pelas idosas, com protocolos de higiene e 
cuidado devido ao Covid-19. As atividades se 
propoem em orientar e acompanhar as idosas, para 
que na medida do possível, superem este período, 
evitando sentimentos como tristeza e depressão, 



 

 

  

 
 

cuidando da saúde mental e física dos idosos; 
acompanhar mesmo que a distância, disponibilizando 
atividades de artesanato para fazerem em casa, 
mantendo-se ocupadas e despertando sentimentos 
de inserção e de importância, bem como foram 
distribuidos álcool em gel e mascaras. Realizou-se 
programas na rádio local a fim de orientar as usuárias 
sobre os cuidados com a mente e corpo, levando 
informação, musica e entertenimento.  

RESULTADOS 

Sabe-se que os encontros grupoais são de suma 
improtancia para a convi`vência, socilização e 
descontração das pesoas idosas, mas que neste 
periodo precisou ser reinventado, adapotado as 
noramtivas e condições de atendimento, com o 
intuito de mater vinculo e contato com as 
participantes do grupo, para que, mesmo com o 
distanciamento social não se sintam isoladas e 

esquecidas, criando uma rede de solidariedade entre 
todas, buscando a proteção integral da pessoa idosa, 
embasada no princípio da prioridade do idoso, que 
lhe assegura o atendimento em primeiro plano dos 
direitos fundamentais, dada a sua condição de 
vulnerabilidade existencial intrínseca (Estatuto do 
Idoso. 2003) 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sabe-se que distanciamento, o isolamento e a 
quarentena são as ações de combate mais eficazes 
até o momento, mas mesmo assim torna-se 
necessário uma reinvenção e adaptação dos serviços 
prestados a população idosa, a fim de evitar 
problemas de saúde fisica, emocional e psicologica, 
tendo como premissa de que "isso vai passar e logo 
estaremos juntas novamente, com nossos grupos e 
atividades"!.  
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INTRODUÇÃO 

O processo de envelhecimento é percebido de 
diferentes maneiras, geralmente tem como 
características as alterações físicas e cognitivas 
(STERN, 2012). É um acontecimento comum que não 
deve ser considerado como adoecimento, visto que 
todos os seres vivos irão enfrentá-lo ao longo de suas 
vidas (SOUZA et al., 2011). Porém, pessoas com mais 
de 60 anos são vulneráveis a doenças próprias do 
envelhecimento como é o caso da Doença de 
Parkinson (DP), que tem seu curso progressivo e lento 
(NERI-NANI, 2017), tendo como principais sintomas o 
tremor em repouso, bradicinesia, alterações 
posturais, rigidez e lentidão na marcha (SURMEIER et 
al., 2017). O diagnóstico de DP é clínico, e além dos 
sintomas físicos estão os prejuízos cognitivos que 
podem em muitas vezes aparecer antes do 
diagnóstico formal (AARSLAND et al., 2017). No 
mundo, a DP é a segunda doença neurodegenerativa 
mais comum seguida apenas do Alzheimer 
(DELAMARRE et al., 2017).  

Estudos foram desenvolvidos com o objetivo de 
compreender porque alguns idosos desenvolvem 
doenças neurodegenerativas com evolução rápida e 
outros não. Assim chegou-se ao conceito de reserva 
cognitiva, que é uma espécie de armazenamento 
cerebral adquirida ao longo da vida que pode 
previnir, evitar ou retardar o surgimento de sintomas 
graves, e lentificar a evolução de doenças 
neurodegenerativas (STERN, 2002). 

Com isso, busca-se compreender como a reserva 
cognitiva ativa pode ser aplicada e entendida a partir 
do desempenho do idoso nas funções executivas e ser 
vista como essencial para o envelhecimento bem 
sucedido (SCARMEAS et al., 2003; SIEDLECKI et al., 
2009). Desta forma, o objetivo desta pesquisa foi 
verificar a associação da reserva cognitiva com o 
desempenho executivo em idosos com doença de 
Parkinson. 

MATERIAIS E MÉTODOS 



 

 

  

 
 

Trata-se de um estudo quantitativo transversal. 
Participaram da pesquisa 31 idosos com diagnóstico 
de doença de Parkinson. Os intrumentos utilizados 
foram: questionário de dados sociodemográfico; Mini 
Exame do Estado Mental (MEEM); Tarefas de fluência 
verbal semântica (animais) e fonológica (FAS); este 
Wisconsin de Classificação de Cartas, versão reduzida 
– WCST-64; Teste dos Cinco Dígitos – FDT; Escala de 
Impulsividade de Barratt – BIS-11; e Questionário 
Disexecutivo – DEX. Os critérios de inclusão foram: 
idade maior que 60 anos; diagnóstico de doença de 
Parkinson; e ser alfabetizado. Os critérios de exclusão 
abarcaram: escore sugestivo de declínio cognitivo 
avaliado pelo MEEM, e 2) alterações sensoriais 
primárias não corrigidas no momento da avaliação 
(uso de óculos ou aparelho auditivo, por exemplo). Os 
idosos foram recrutados por conveniência e pela 
técnica bola de neve. O diagnóstico de doença de 
Parkinson foi considerado com base na comprovação 
de laudo médico, ou medicação utilizada. Foram 
convidadas 83 pessoas com doença de Parkinson, em 
que 1 não concluiu a bateria de avaliação e 51 
obtiveram escore sugestivo de declínio cognitivo no 
MEEM, ou apresentavam-se em estágio avançado da 
doença. 

As análises foram feitas a partir do programa 
estatístico SPSS, versão 23 para Windows. A 
normalidade dos dados foi feita por meio de 
Kolmogorov-Smirnov, e a associação entre as 
variáveis foi verificada por meio de correlação de 
Spearman. 

RESULTADOS 

A avaliação da reserva cognitiva deu-se por meio de 
quatro perguntas que investigavam a frequência de 
algumas atividades ao longo da vida como: se o 

participante envolveu-se em atividades de leitura, 
escrita, musicais (canto e aprender a tocar um 
instrumento, por exemplo) e intelectuais (jogos de 
carta, palavras-cruzadas, xadrez, dentre outros). As 
respostas eram em escala do tipo Liket de três pontos 
(“nunca” = 0, “raramente” = 1 ou “frequentemente” 
= 2), e o valor total ao considerar todos os itens, 
poderia variar de 0 a 8 pontos. 

A média de idade dos idosos com DP foi de 75,26 (DP: 
7,27), e escolaridade média de 7,23 anos (DP: 6,62). 
De acordo com a correlação, o escore de reserva 
cognitiva associou-se negativamente com o tempo 
para realizar a atividade dos cartões de leitura e 
contagem do FDT, erros não perseverativos do WCST 
e o questionário DEX. Houve, também, associação 
positiva entre a reserva cognitiva e número de 
palavras emitidas em ambas as tarefas de fluência 
verbal. Esses resultados sugerem que o maior 
envolvimento em atividades que estimulariam a 
cognição está associado ao melhor funcionamento 
executivo.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, este estudo sugere que quanto maior a 
reserva cognitiva melhor o desempenho cognitivo em 
tarefas que envolvam funções executivas em idosos 
com DP. São necessários estudos sobre reserva 
cognitiva, idosos e doenças neurodegenerativas 
devido à vulnerabilidade que o processo do 
envelhecimento traz com o aumento da idade, para 
que se pense em estratégias de estímulo cerebral 
para esta população, buscando previnir ou lentificar 
quadros demenciais.  

 

 



 

 

  

 
 

Palavras-chave: Cognição. Demência. Envelhecimento. Plasticidade neuronal. Reserva cognitiva. 

REFERÊNCIAS 

AARSLAND, Dag et al. Cognitive decline in Parkinson disease. Nature Reviews Neurology, v. 13, n. 4, p. 217-231, 
2017. 

DELAMARRE, Anna; MEISSNER, Wassilios G. Epidemiology, environmental risk factors and genetics of Parkinson's 
disease. La Presse Médicale, v. 46, n. 2, p. 175-181, 2017 

NERI-NANI, Gabriel Adolfo. Síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Neurología, neurocirugía y 
psiquiatría, v. 45, n. 2, p. 45-50, 2017. 

SCARMEAS, Nikolaos; STERN, Yaakov. Cognitive reserve and lifestyle. Journal of clinical and experimental 
neuropsychology, v. 25, n. 5, p. 625-633, 2003. 

SIEDLECKI, Karen L. et al. Construct validity of cognitive reserve in a multi-ethnic cohort: The Northern Manhattan 
Study. Journal of the International Neuropsychological Society: JINS, v. 15, n. 4, p. 558, 2009. 

SOUZA, Cheylla Fabricia M. et al. A doença de parkinson e o processo de envelhecimento motor. Revista 
Neurociências, v. 19, n. 4, p. 718-723, 2011. 

STERN, Yaakov. What is cognitive reserve? Theory and research application of the reserve concept. 2002. 

SURMEIER, D. James; OBESO, José A.; HALLIDAY, Glenda M. Selective neuronal vulnerability in Parkinson disease. 
Nature Reviews Neuroscience, v. 18, n. 2, p. 101, 2017. 

AGRADECIMENTOS 

Este trabalho tem apoio da agência de fomento CNPq. 



 

 

  

 
 

ÁREA TEMÁTICA 
4 Envelhecimento e Bem-estar Biopsicossocial 

PARAMETROS ANTROPOMÉTRICOS DE LONGEVOS INSTITUCIONALIZADOS COM E SEM DECLÍNIO 
COGNITIVO 

Emanuelly Casal Bortoluzzi1, Andreia Mascarello2, Ana Luisa Sant'anna Alves3, Marilene Rodrigues Portella4 

1 Educadora Física; Doutoranda em Envelhecimento Humano - UPF, e-mail:152997@upf.br  

2 Enfermeira, Doutora em em Enfermagem; Diretora do Centro de Ciências Biológicas - UPF, docente do PPGEH - upf, e-mail: 
portella@upf.br. 

3 Nutricionista, Doutora em Epidemiologia, docente do curso de nutrição e do PPGEH - UPF, e-mail: alves.als@ufp.br 

4 Enfermeira, Doutora em em Enfermagem; Diretora do Centro de Ciências Biológicas - UPF, docente do PPGEH - upf, e-mail: 
portella@upf.br 

 

INTRODUÇÃO 

O processo de envelhecimento traz consigo 
modificações físicas e psicossociais, que afetam a vida 
do indivíduo e a dinâmica familiar, e nem sempre a 
família está preparada para as mudanças que 
ocorrem nesse processo, seja por desconhecimento, 
dificuldades financeiras ou falta de um cuidador da 
família, podem acarretar na institucionalização. 

Nesse sentido, quando há a presença de agravos 
crônicos que diminuem ou comprometem a 
independência do idosos, como incapacidade 
funcional ou diminuição da capacidade cognitiva a 
necessidade de cuidados se torna maior e de maior 
complexidade.   

O comprometimento cognitivo tem grande 
prevalência entre os idosos institucionalizados, os 
quais tendem a apresentar de forma concomitante 
outras condições crônicas, porém há controversas 
apontadas na literatura quanto a relação entre as 
medidas antropométricas e o cognição. Na qual 

alguns estudos apontam os valores de Indice de 
Massa Corporal (IMC) elevados associados a 
demência em diferentes níveis,  bem como os baixos 
escores também apresentam associação (SAMPAIO 
et al., 2016; SANZ et al., 2019).  

Neste contexto, além do IMC tem-se utilizado valores 
de circunferência de cintura e abdomen como 
marcadores de risco cardiovascular, saúde global e 
cognição (WEST et al., 2016). Porém, a forma como 
estes fatores se comportam em longevos 
institucionalziados. Portanto, este estudo tem por 
objetivo investigar a associação entre os parâmetros 
antropométricos e o declínio cognitivo em longevos 
institucionalizados.         

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal, recorte da 
pesquisa Padrões de Envelhecimento e longevidade: 
aspectos biológicos, educacionais e psicossociais, 



 

 

  

 
 

desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em 
Envelhecimento Humano. Residentes em Instituições 
de Longa Permanência para Idosos (ILPI), nos 
municípios de Passo Fundo Carazinho e Bento 
Gonçalves, no ano 2018. Foram incluídos nesse 
recorte idosos com anos ou mais. 

Analisaram-se as variáveis antropométricas, peso e 
estatura, possibilitando o cálculo do Indice de Massa 
Corporal (IMC) e as circunferências abdominal e de  
cintura. Quanto a cognição utilizou-se o mini exame 
de estado mental (MEEM), de acordo com os escores 
proposto por Bertolucci et al (1994). 

Para análise estatística, as variáveis categóricas foram 
avaliadas quanto a frequência absoluta e relativa. 
Para as variáveis numéricas, realizou-se o teste de 
normalidade de Kolmogorov-Smirnov, ao apresentar 
normalidade utilizou-se o teste t de Student para 
amostras independentes, com significância de 95%.   

A pesquisa original foi aprovada pelo Comitê de Ética 
em Pesquisas da Universidade de Passo Fundo sob o 
parecer 2.097.278. 

RESULTADOS 

Foram analisados 273 idosos, com média de idade de 
87,3 (DP=5,3), variando entre 80 a 109 anos, dos 
quais 80,2% são mulheres, 52,2% residem em 
instituições filantrópicas sem fins lucrativos, com 
mediana de 27 meses de internação, variando de 1 
mês a 27,9 anos, 93% são brancos, 63,3% são viúvos, 
73,3% estudaram de 1 a 8 anos de estudo e 76,2% do 
total apresentaram declínio cognitivo. 

Com relação ao peso, este é significativamente 
menor nos idosos com declínio cognitivo (t= -4,082; 
p<0,001), onde o peso médio dos idosos com declínio 
é de 55,4 (DP=15,6) e entre os idosos sem declínio a 

média é de 64,7 quilos (DP=13,6).  O que acarreta em 
um IMC significativamente menor nos idosos com 
declínio cognitivo (t=-2,851; p,0,001), onde o IMC 
entre os idosos com declínio foi de 24,1 (DP=5,7) e 
entre os sem declínio foi 26,4 (DP=4,7). 

Quanto a medidas de circunferência da cintura e 
abdomen estas foram significativamente menores 
nos idosos com declínio cognitivo. A média da CC foi 
de 90,2 (DP=13,8) para os idosos com declínio e 97,1 
(DP=12,3) para os sem declínio (t=-3,268; p=0,001). 
Para a CA, com declínio cognitivo a média foi 95,8 
(DP=14,3) e sem declínio 102,6 (DP=13,1), 
apresentando valor de t=-3,114; p=0,002. 

Ao considerar a média da circunferência da cintura 
dividido por sexo, tanto os homens com declínio 
cognitivo (95,5, DP=11,1) como sem declínio (101,1, 
DP=10,2) apresentam valores acima do ideal para 
redução de riscos cardiovasculares, que 
correspondem a 80cm para mulheres e 90cm para 
homens.  Situação que se repete entre as mulheres 
com declínio cognitivo (88,9, DP=14,1) e sem declínio 
(média 96,0, DP = 12,6).  

Em contradição a literatura (LIU et al., 2019), as 
medidas de IMC, circunferência da cintura e 
abdominal mostraram-se significativamente menores 
em idosos com declínio cognitivo pelo MEEM.   

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Encontrou-se que os idosos com declínio cognitivo 
apresentam valores de peso corporal, IMC, 
circunferências de cintura e abdominal 
significativamente inferiores aos idosos da mesma 
faixa etária sem declínio cognitivo. Porém estes 
valores não indicaram desnutrição ou valores abaixo 
do ponto de corte considerado ideal.  



 

 

  

 
 

Contudo, este também pode indicar que estes idosos 
estão mais sucetíveis a situação de desnutrição e 
fragilidade. Além de apontar uma possivel relação 

entre menor IMC e circunferências que apontam 
acúmulo de gordura visceral e a cognição.   

 

Palavras-chave: Idosos de 80 anos e mais. Instituição de Longa Permanência para Idosos. Cognição. Circunferência 
da cintura. Circunferência abdominal. 
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INTRODUÇÃO 

Com o envelhecimento humano é comum fenômenos 
como a diminuição da função de órgãos e tecidos, da 
musculatura e enfraquecimento dos ossos. Dessa 
maneira, a atividade física mantém eles saudáveis por 
mais tempo, minimizando os malefícios de doenças 
relacionadas com a senescência. Ademais, os atletas 
amadores e profissionais almejam uma vida saudável 
e promissora. Dessa forma, a disponibilidade de 
macro e micronutrientes pode desempenhar um 
papel importante nas vias de sinalização celular 
(CLOSE; et al, 2016) adaptando músculos esqueléticos 
e cardíaco, prevenindo doenças como a hipertensão 
e artrite, colaborando com qualidade e expectativa 
de vida. Recentemente, o consumo desses tem sido 
estratégico para aprimorar o desempenho e a 
recuperação de lesões. A busca por resultados mais 
competitivos incluiu nessas estratégias os auxiliares 
ergogênicos. Então, surge o bicarbonato de sódio 
como um suplemento auxiliar das adaptações 
musculares, que minimiza eventos adversos como a 

fadiga (STECKER; et al., 2019). A glicação não 
enzimática de proteínas é conhecida desde 1909 
como reação de Maillard e é famosa como sendo a 
reação da cor, sabor e crocância dos alimentos. No 
entanto, a partir dos anos 200 constatou-se que o 
fenômeno de glicação (carboidrato-aminoácidos) 
ocorre também in vivo e é responsável pelas 
principais complicações tardias do diabetes como 
dano micro/microvascular, retinopatia, nefropatia, e 
neuropatia, desenvolvendo-se a hipótese do 
envelhecimento acelerado induzido por carboidratos 
(AMORIM, LISBOA, SIQUEIRA, 2003). A atividade 
física pautada pelo esforço de alta intensidade e curta 
duração que caracteriza as vias anaeróbias do 
metabolismo, converte glicose em lactato que está 
relacionada a condições de estresse muscular que 
pode resultar em fadiga, cãibras, dores e lesão 
(MAUGHAN;et al, 2007). Considerando seu potencial 
tamponante do ácido produzido durante a atividade 
física extenuante, o presente estudo tem como 
objetivo avaliar a validade do potencial erg 



 

 

  

 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Realizou-se um estudo transversal,observacional, 
experimental com 12 atletas integrantes da equipe de 
voleibol feminino da BSBIOS/UPF, não fumantes,  sem 
medicações e bebidas alcoólicas e percentual de IMC 
( índice de massa corpórea)  dentro da normalidade 
para idade, as mesmas foram submetidas a uma 
entrevista,anamnese, seguida  de coleta de dados 
antropométricos e amostras de sangue, antes de 
realizar esforço físico e após 15 minutos do término 
do esforço físico. As atletas foram categorizadas de 
acordo com a sua função, e mediante sorteio foram 
divididas em grupos experimentais iguais (controle e 
suplementado), sem o conhecimento das 
participantes. Foi fornecida uma solução de 
bicarbonato de sódio de 0,4 mg/kg 90 minutos antes 
do treinamento ao grupo suplementado e 2g de 
cloreto de sódio para o grupo controle.As atletas 
foram avaliadas no repouso e pós esforço físico, que 
teve duração de 60 minutos. As participantes foram 
submetidas a um aquecimento de 5 minutos com 
trole leve seguido de um treino do tipo ataque-
defesa. Amostras de 10mL de sangue coletados em 
repouso e 10 minutos após o treino foram coletados 
da fossa antecubital e colocados em tubos contendo 
anticoagulantes específicos para cada análise 
bioquímica; mantidas em gelo e transferidas para o 
laboratório de bioquímica da UPF. Após o 
processamento das amostras foram realizadas 
análises concentração de glicose e lactato serico 

utilizando kits de dosagem bioquímica comerciais da 
marca Labtest, seguindo as instruções do fabricante 

RESULTADOS 

A análise  dos resultados mostra uma redução dos 
níveis  de glicose pós- treino em comparação com o 
repouso.A análise estatística mostra uma redução de 
3,6% no grupo controle e de 4,27% no grupo 
suplementado  com p= 0,857. A redução da glicose 
pós-treino justifica-se pelo consumo desse substrato 
para produção de ATP mediante a degradação do 
glicogênio muscular. As condições anaeróbias de 
esforço de alta intensidade e curta duração que 
caracteriza os treinos de força, resulta numa maior 
conversão de glicose em lactato  que provoca uma 
queda de pH muscular que pode resultar em dores, 
fadiga e câimbras. A análise de concentração de 
lactato nos grupos suplementados aponta uma 
elevação de 163% contra 84 % do grupo controle  com 
p=0,129. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados do presente estudo demonstram que a 
suplementação com bicarbonato de sódio, não 
promoveu diferença significativa no tamponamento 
do lactato, não mostrando efetividade para 
diminuição dos níveis de lactato, nas condições 
propostas. Considera-se que esses achados se 
mostraram provavelmente por que o treino 
executado não foi em uma intensidade alta o 
suficiente a ponto de ser necessário a suplementação 
com bicarbonato.

 

Palavras-chave: Carboidratos. Lactato. Suplementação. Voleibol. Bicarbonato. 
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INTRODUÇÃO 

Neste artigo o objetivo central será problematizar as 
noções de envelhecimento humano presentes na 
teoria do Ciclo da Vida de Erik Erikson. Para tanto, a 
pesquisa será de cunho analítico-interpretativo a luz 
da pesquisa bibliográfica da principal obra do autor O 
Ciclo de Vida Completo. A estrutura dar-se-á a partir 
de dois núcleos principais que tocam primeiramente 
no escopo teórico do autor procurando esclarecer as 
questões-base para posteriormente problematizar a 
fundo dois principais momentos da teoria eriksoniana 
a respeito do processo de envelhecer. Pois, as noções 
de etapas – ou estágios - da vida abrem margem para 
a problematização, de forma alternativa a maioria das 
narrativas a respeito das fases da vida, da concepção 
o desenvolvimento humano e a questão cada vez 
mais atual do envelhecer em relação ao ambiente – 
contexto sociocultural. Pensar o envelhecimento 
humano hoje é uma questão cada vez mais atual, 
visto que tal processo se vê cada vez mais presente 

ao decorrer dos anos na vida da comunidade 
humana. Primeiramente, será introduzido o contexto 
teórico e histórico do autor principal, bem como seu 
impacto em relação ao cenário dos debates acerca do 
Envelhecimento Humano. Para uma melhor 
apreensão acerca das ideias principais de cada 
conteúdo, concebeu-se, por intermédio da 
necessidade de organização, em forma de (sub)itens 
dentro de cada núcleo principal resgatando e 
problematizando a ideia da teoria referente ao 
programa de Erikson. No segundo ponto do artigo, 
que segue a mesma lógica organizacional do 
primeiro, entrar-se-á propriamente no objetivo artigo 
que é apresentar a estrutura teórica dos estágios do 
Ciclo da Vida e também a noção problematizadora 
presente na noção de velhice implicadas nestes 
estágios. Portanto, presume-se que o caráter do 
artigo provém de uma pesquisa de cunho 
bibliográfico sob análise interpretativa do processo 



 

 

  

 
 

de Envelhecimento Humano presente nas teses em 
questão.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia que embasou esta pesquisa tem como 
caráter exploratório através de pesquisas 
bibliográficas tendo como base o livro Ciclo da Vida 
Completo (1998) do autor Erik Erikson. Somando a 
ela, outras referências adicionais puderam ser 
somadas para efeito de esclarecimento e 
desenvolvimento do tema “envelhecimento 
humano” no autor em questão.  

RESULTADOS 

A pesquisa teve como alvo os debates psicanalíticos 
da Europa, mais precisamente em Viena, no início do 
século XX, a tese de Erik Erikson almeja explicar o 
processo de maturação humano. Neste sentido, pode 
se averiguar que o termo “psicossocial” implica um 
sentido que se distancia da própria tradição 
psicanalítica freudiana, que dominava o cenário da 
sua época (1905 – 1930). Sendo assim, Erikson 
provêm desta mesma tradição e propõe uma nova 
teorização acerca de como se compreendia o 
desenvolvimento humano. Não obstante, herdeiro de 
Freud no que concerne a teoria psicanalítica do eu, 
supereu e id (FREUD, 1976, p. 25 – 32), Erikson 
percebe a tendência de alguns autores – dentre eles 
Anna Freud, filha de Sigmund Freud – avançar a 
compreensão individualista de sujeito daquele 
pensador. Enceta-se assim, uma compreensão que 
não se baliza apenas a partir do subconsciente, mas 
também leva em questão e reconhece a influência do 
campo social na formação psíquica dos “indivíduos”. 
Os estágios do ciclo de desenvolvimento psicossocial 
com foco nas fases de maturação  de Erik Erikson são, 
respectivamente: 1) Primeira Infância - Confiança 

básica versus desconfiança básica: Esperança, 2) 
Infância inicial - Autonomia versus Vergonha e 
Dúvida: Vontade, 3) Idade do brincar - Iniciativa 
versus culpa: Propósito, 4) Idade Escolar - Indústria 
versus inferioridade: Competência, 5) Adolescência - 
Identidade versus Confusão de Papel: Fidelidade, 6) 
Jovem Adulto - Intimidade versus Isolamento: Amor, 
7) Idade adulta – Generatividade versus Estagnação: 
Cuidado, 8) Velhice - Integridade versus Desespero e 
Desgosto: Sabedoria. O nono estágio se dá na 
transição do oitavo para justamente a “última fase do 
caminho”. Seria em torno dos oitenta e cinco para 
noventa anos que o ancião chegaria ao ápice dos 
estágios de vida. Há certas peculiaridades teóricas 
também neste estágio: 1) Joan Erikson não define 
com exatidão o elemento sintônico próprio dos 
conflitos, nos estágios; 2) O elemento distônico se 
difere sutilmente do elemento presente no estágio 
anterior. Tomando este último caso, o desespero 
presente no estágio anterior difere do sentimento 
presente neste estágio. Desespero aqui obtém um 
sentido ainda mais imediato e menos contemplativo. 
A preocupação nesta fase não é tanto com sua 
condição histórica e existencial, mas com sua 
integridade física dentro do pano de fundo de sua 
cotidianidade.   Algo que seria impensável nos 
debates sobre a formação da personalidade. 
Portanto, resulta-se desta pesquisa que a 
compreensão dos estágio biopsicossiciais de Erikson 
encontram grande fertilidade nos debates acerca do 
Envelhecimento Humano noq eu tange a uma nova 
compreensão de envelhecimento que se distancie da 
que vige na concepção universal deste estágio da 
vida.   

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

 

  

 
 

O presente artigo tentou, na medida do possível, 
expor de modo estruturado as teses de Erik Erikson 
sobre o processo de Envelhecimento Humano. 
Quanto aos objetivos alcançados, a noção de 
Envelhecimento e também a problematização do 
período da velhice demonstram uma concepção 
alternativa em relação as narrativas hegemônicas 
sobre setores da sociedade em questão. Delimitar 
fases da vida, ao mesmo tempo que presume 
controle sobre cada indivíduo, possibilita também a 
inclusão deste em relação a sociedade. Inclusão 
refere-se aqui, a ideia de práticas que possam surgir 
– e que surgem – quase que imediatamente quando 
se refere em saúde mental e física, isto é, a 
integridade de indivíduos. Deste modo, a questão da 
integridade do idoso, como um ser capaz de projetar 
sua vida, se relacionar intensamente com o mundo, 

refletir e conceder participações sobre as 
experiências de vida, como visto no presente artigo, 
é importância capital para uma sociedade que se 
pretende “humana”. Pois, humanidade significa, 
antes de tudo, capacidade. Esta competência, como 
demonstrado aqui – e apenas por isto é possível de se 
dizer – revela-se na forma de cuidado. Se o cuidado 
para consigo mesmo é necessário para se atingir um 
estado de felicidade, para quem está nas etapas 
“finais” da vida revela-se dificultoso. Para isto, é 
necessário que sempre se retome a noção de cuidado 
em relação a comunidade humana e neste sentido, é 
que é possível se refletir sobre as questões cada vez 
mais inclusivas suscitadas pela área do 
Envelhecimento Humano. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil passa por um processo de mudança 
em sua estrutura etária, caracterizada pelo 
crescimento da população idosa. As pessoas com 
mais de 65 anos de idade correspondem em 2020, a 
10% da população total do país, na região Sul de 
11,33% e no Rio Grande do Sul, de 13%, equivalendo 
ao estado que possui o maior percentual de idosos no 
país.  

Assim, a população com mais de 65 anos é 
hoje, um grupo expressivo de pessoas e tem 
crescente importância relativa no conjunto da 
sociedade brasileira, exigindo uma maior demanda 
em políticas públicas de saúde e inserção ativa dos 
idosos na vida social. 

Políticas e ações importantes são realizadas 
no Brasil para contemplar essa parcela da população, 
como por exemplo, a Política Nacional do Idoso, que 
dispõe sobre a seguridade dos direitos sociais do 
idoso, onde cria condições para promover a 

autonomia, a integração e a participação efetiva na 
sociedade e, o Estatuto do Idoso que regula os 
direitos assegurados às pessoas com idade igual ou 
superior a 60 anos de idade. 

Para observar o envelhecimento da 
população, uma alternativa seria o Índice de 
Envelhecimento (IE), que apresenta vantagens pela 
sua simplicidade e alta sensibilidade nas variações da 
distribuição etária, na qual define o processo de 
envelhecimento populacional facilitando a sua 
interpretação. 

O IE é o número de pessoas de 60 anos ou 
mais anos de idade, para cada 100 pessoas menores 
de 15 anos de idade, na população residente em 
determinado local, no ano desejado, e avalia o 
processo de ampliação à variação relativa no grupo 
etário jovem. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi 
comparar o Índice de Envelhecimento no Brasil e Rio 



 

 

  

 
 

Grande do Sul com o município de Seberi-RS, nos 
anos de 2008 a 2018. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo descritivo simples com 
base em dados secundários na qual comparou-se o IE 
de 2008 a 2018 entre o município de Seberi - RS, o 
estado do Rio Grande do Sul e o Brasil.   

Para coletar os dados sobre o município, o 
estado e o país foi utilizado informações do Censo 
demográfico de 2008 a 2018, disponibilizado no 
Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento 
de Políticas do Idoso (SISAP-Idoso) (BRASIL, 2011).  

O SISAP-Idoso foi desenvolvido numa 
iniciativa concomitante da Área Técnica da 

Saúde da Pessoa Idosa do Ministério da Saúde e do 
Laboratório de Informação em Saúde (LIS) do 
Instituto de Comunicação e Informação Científica e 
Tecnológica (ICICT) da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). 

 Para a análise dos dados foi utilizado 
estatística descritiva no software Microsoft Excel 
2016. Os dados foram tabulados e armazenados de 
acordo com o município de Seberi, o estado do Rio 
Grande do Sul e o Brasil, entre os anos 2008 a 2018. 
Após isso, somou-se o IE dos anos analisados do 
município, do estado e do país separadamente e, fez-
se a média de cada um para posteriormente fazer a 
comparação.  

Pelo fato do estudo estar baseado em dados 
secundários, não houve a necessidade de aprovação 
pelo Comitê de ética em pesquisa com seres 

humanos, conforme a Resolução 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde. 

RESULTADOS 

O Brasil está localizado no subcontinente da 
América do Sul e conta com uma população de 
aproximadamente 211 milhões de pessoas. Já o Rio 
Grande do Sul, que é uma unidade federativa do 
Brasil, está localizada no sul do país, tem por limite o 
estado de Santa Catarina ao norte, Argentina ao oeste 
e Uruguai ao sul, e conta com uma população de 
aproximadamente 11 milhões de pessoas. E o 
município de Seberi está localizada na Mesorregião 
do Noroeste Rio-Grandense e Microrregião de 
Frederico Westphalen e possui uma população 
estimada de 10.897 pessoas, de acordo com o último 
censo, em 2010. 

Em 2008, o Brasil teve um IE de 35,37, já em 
2018 foi de 62,97, isso representa um crescimento do 
envelhecimento populacional de aproximadamente 
78%. A média em 10 anos do IE no Brasil foi de 52,21.  
No estado do Rio Grande do Sul o IE em 2008 foi de 
53,89 e em 2018 foi de 95,24, refletindo num 
aumento do envelhecimento da população em cerca 
de 77%. A média em 10 anos do IE do Rio Grande do 
Sul foi de 80,04. O IE do município de Seberi-RS no 
ano de 2008 foi de 60,39 e no ano de 2018 foi de 
115,21, representando um acréscimo do 
envelhecimento populacional em aproximadamente 
91%. A média do IE do município entre os 10 anos 
analisados foi de 94,60.  

A progressão do IE tanto no país como no 
estado e no município manteve um acréscimo 
contínuo durante os 10 anos analisados, 



 

 

  

 
 

evidenciando a projeção feita pelo IBGE do aumento 
do envelhecimento populacional no país.  

Percebe-se um perfil etário diferenciado do IE 
entre o Brasil, Rio Grande do Sul e Seberi. Em 2018, o 
percentual do aumento da população entre o estado 
e o município foi de cerca de 21%, entre o país e o 
estado foi de aproximadamente 51% e entre o país e 
o município foi próximo a 83%.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Índice de Envelhecimento no município de 
Seberi teve um percentual e uma média entre os 10 
anos maior quando comparado com o país e com 
estado. Dessa forma, foi possível avaliar que a 
velocidade do envelhecimento da população do 
município de Seberi é superior ao do Brasil e à do Rio 
Grande do Sul. 
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INTRODUÇÃO 

O aumento do envelhecimento populacional 
e da expectativa de vida é um fenômeno que 
acontece vem acontecendo significativamente nos 
últimos anos no mundo todo.  

A transição demográfica e epidemiológica 
tem tido grande repercussão, pois gera questões 
cruciais para gestores e pesquisadores dos sistemas 
de saúde, dos quais refletem na sociedade, 
principalmente em questões de desigualdade social, 
pobreza e fragilidade das instituições.  

De acordo com a projeção realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 
envelhecimento da população no Brasil tende a 
aumentar nas próximas décadas, sendo a parcela 
mais crescente, a de idosos com mais de 65 anos. Em 
2020, aproximadamente 10% da população do Brasil 
são de indivíduos com 65 anos ou mais de idade, já a 
estimativa para 2060 é de 25%, tendo um acréscimo 
de 15%. 

No estado de Santa Catarina, a projeção 
realizada pelo IBGE em 2020, mostra que pessoas 
com 65 anos de idade ou mais são cerca de 10% da 
população catarinense. Já em 2060, a população 
passará a ser de 27% no território catarinense, 
mostrando que a projeção do estado, segue a mesma 
tendência do país em relação ao acréscimo 
populacional de idosos. 

Nesta circunstância, o Índice de 
Envelhecimento (IE) pode ser conceituado como a 
razão entre o número de pessoas com 60 anos ou 
mais de idade para cada 100 pessoas menores de 15 
anos de idade, em determinado ano, com uma 
população de um determinado local. O IE é utilizado 
para acompanhar a evolução do progresso de 
envelhecimento da população, para comparar áreas 
geográficas e grupos sociais, para avaliar tendências 
da dinâmica demográfica e para subsidiar a 
formulação, gestão e avaliação de políticas públicas. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi 
comparar o Índice de Envelhecimento no Brasil e em 
Santa Catarina com o município de Itapiranga-SC, nos 
anos de 2008 a 2018.  
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo descritivo simples com 
base em dados secundários na qual comparou-se o IE 
de 2008 a 2018 entre o município de Itapiranga, o 
estado de Santa Catarina e o Brasil.   

Para coletar os dados sobre o município, o 
estado e o país foi utilizado informações do Censo 
demográfico de 2008 a 2018, disponibilizado no 



 

 

  

 
 

Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento 
de Políticas do Idoso (SISAP-Idoso).  

O SISAP-Idoso foi desenvolvido numa 
iniciativa concomitante da Área Técnica da 

Saúde da Pessoa Idosa do Ministério da Saúde e do 
Laboratório de Informação em Saúde (LIS) do 
Instituto de Comunicação e Informação Científica e 
Tecnológica (ICICT) da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). 

 Para a análise dos dados foi utilizado 
estatística descritiva no software Microsoft Excel 
2016. Os dados foram tabulados e armazenados de 
acordo com o município de Itapiranga, o estado de 
Santa Catarina e o Brasil, entre os anos 2008 a 2018. 
Após isso, somou-se o IE dos anos analisados do 
município, do estado e do país separadamente e, fez-
se a média de cada um para posteriormente fazer a 
comparação.  

Pelo fato do estudo estar baseado em dados 
secundários, não houve a necessidade de aprovação 
pelo Comitê de ética em pesquisa com seres 
humanos, conforme a Resolução 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde. 

RESULTADOS 

O Brasil está localizado no subcontinente da 
América do Sul e conta com uma população de 
aproximadamente 211 milhões de pessoas. Já Santa 
Catarina, que é uma unidade federativa do Brasil, está 
localizada no sul do país, entre o estado do Paraná e 
do Rio Grande do Sul, contando com uma população 
aproximada de 7 milhões de pessoas. O município de 
Itapiranga, é localizado no extremo oeste 

catarinense, com população de 16.872 pessoas de 
acordo com a estimativa do ano de 2019.  

Em 2008, o Brasil teve um IE de 35,37, já em 
2018 foi de 62,97, isso representa um crescimento do 
envelhecimento populacional de aproximadamente 
78%. A média em 10 anos do IE no Brasil foi de 
52,21.  No estado de Santa Catarina o IE em 2008 foi 
de 39,31 e em 2018 foi de 72,22, refletindo num 
aumento do envelhecimento da população em cerca 
de 84%. A média em 10 anos do IE de Santa Catarina 
foi de 59,78. O IE do município de Itapiranga-SC no 
ano de 2008 foi de 40,59 e no ano de 2018 79,5, 
representando um acréscimo do envelhecimento 
populacional em aproximadamente 95%. A média do 
IE do município entre os 10 anos analisados foi de 
64,23.  

A progressão do IE tanto no país como no 
estado e no município manteve um acréscimo 
contínuo durante os 10 anos analisados, 
evidenciando a projeção feita pelo IBGE do aumento 
do envelhecimento populacional no país.  

Percebe-se um perfil etário diferenciado do 
IE entre o Brasil, Santa Catarina e Itapiranga. Em 
2018, o percentual do aumento da população entre o 
estado e o município foi de cerca de 9%, entre o país 
e o estado foi de aproximadamente 15% e entre o 
país e o município foi próximo a 26%.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Índice de Envelhecimento no município de 
Itapiranga teve um percentual e uma média entre os 
10 anos maior quando comparado com o país e com 
estado. Dessa forma, foi possível avaliar que a 
velocidade do envelhecimento da população do 



 

 

  

 
 

município de Itapiranga é superior ao do Brasil e à de 
Santa Catarina. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento populacional brasileiro é uma 
realidade conhecida e pontuada por diversas linhas 
de pesquisa, o que o torna objeto de estudos em 
diferentes áreas.  No entanto, considerando que sua 
complexidade evidencia o aumento na procura por 
atenção dos serviços de saúde, implicando, 
consequentemente, em inúmeros desafios para 
atender a esta parcela crescente da população, os 
profissionais enfermeiros que atuam nas Estratégias 
de Saúde da  Família (ESF), porta de entrada destes 
serviços,  têm papel fundamental na atenção a essa 
faixa etária da população. Desta forma a 
reorganização e o planejamento do país com foco na 
longevidade, dispondo de serviços integrais à atenção 
ao idoso e novas políticas públicas especializadas que 
atendam as necessidades dos idosos, possibilitando 
um envelhecimento saudável torna-se relevante 
(MENDES et al., 2018). Assim,  à capacidade dos 
profissionais manejarem suas tarefas laborais e a 
presença de recursos no trabalho, tais como apoio 

social, autonomia, afetos positivos, auto-eficácia 
geral e ocupacional, podem ser elementos que 
contribuam para que os profissionais atendam suas 
demandas de forma efetiva (FREITAS et al. 2016). 
Dentre os fatores que contribuem para uma melhor 
efetividade no trabalho, destacamos a auto-eficácia, 
que se refere às crenças que a pessoa possui sobre 
suas habilidades de planejar e persistir no 
desenvolvimento das ações, que possibilitarão a ela 
alcançar seus objetivos e resultados almejados em 
diferentes tarefas e em diversas situações 
(BANDURA, 2000). Posto isto, o objetivo deste estudo 
foi conhecer o senso de auto-eficácia dos enfermeiros 
que atuam nas Estratégias de Saúde da Família em 
relação as ações de atenção à saúde do idoso.   

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, de 
abordagem qualitativa, vinculado ao projeto 
integrado de pesquisa, intitulado Educação, Saúde e 
Envelhecimento, aprovado pelo Comitê de Ética em 



 

 

  

 
 

Pesquisa, parecer 2.628.706. A pesquisa foi realizada 
em 14 Unidades Básicas de Saúde em que atuam 
Estratégia Saúde da Família (ESF), de município do 
interior do Rio Grande do Sul. Participaram do estudo 
nove  enfermeiros que atuavam na ESF, excluindo-se 
os que estavam de licença, atestado ou férias na 
ocasião da coleta dos dados. Considerando a 
resolução n. 466/12, do Conselho Nacional de Saúde 
CNS de 12 de dezembro de 2012, sobre a participação 
de seres humanos em pesquisas, todos os 
participantes assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. A coleta dos dados foi realizada 
por meio de entrevista individual, utilizando-se de 
questionário semiestruturado com perguntas abertas 
e fechadas. Para conhecer o senso de auto-eficácia 
dos enfermeiros da ESF, em relação a sua atuação na 
saúde do idoso, foram elaboradas 12 questões 
abertas, considerando o domínio auto-eficácia, com 
base no Guia para Construção de Escalas para Auto-
eficácia. O que emergiu do expresso pelos 
participantes nas entrevistas foi submetido a análise 
temática de conteúdo, segundo Minayo (2013). A 
análise de conteúdo cumpriu as três fases: a primeira, 
pré-análise, se constituiu na construção do corpus, 
mediante leitura flutuante, da totalidade das 
respostas, com o objetivo de identificar unidades de 
significado (emissão verbal de qualquer tamanho que 
expressasse o domínio auto-eficácia); a segunda fase, 
foi a construção da categorização; na terceira fase foi 
feita a revisão da categorização e realizado o 
tratamento dos resultados, inferência e 
interpretação. 

RESULTADOS 

Dos nove enfermeiros entrevistados, um era do sexo 
masculino. As idades dos participantes variaram 
entre 30 e 62 anos, a renda salarial da maioria estava 

entre quatro salários mínimos e a maior parte era 
casada/união estável. A maioria possuía 
especialização em alguma área da saúde, o tempo de 
formação  variou de cinco a dezenove anos,  que 
compreende também o tempo total de atuação na 
enfermagem. O tempo de atuação na ESF variou de 
sessenta dias à dezenove anos e  quanto a atuação 
profissional anterior, três relataram não ter 
trabalhado anteriormente e os demais informaram 
experiências anteriores, apenas um participante 
relata atividade anterior como não sendo na área da 
saúde. Nenhum dos profissionais reside no bairro em 
que trabalha. Do que emergiu das entrevistas 
permitiu elaborar quatro categorias. 1) "Senso de 
auto-eficácia no fortalecimento da prática, pela 
prática, no âmbito vivencial". Os enfermeiros 
expressaram compreender as vivencias do dia a dia 
nas tarefas laborais como sendo significativas para 
adquirir ou mobilizar sua habilidade de observação 
para identificar situações de risco que demandam 
atenção em saúde. Pode-se observar, portanto, que a 
prática diária e o tempo de profissão fazem com que 
o enfermeiro se sinta confiante e preparado para 
perceber situações desfavoráveis de saúde nos 
idosos. 2) "Senso de auto-eficácia e o contexto 
familiar na ação de cuidado do enfermeiro". 
Evidenciou-se nas falas dos enfermeiros 
entrevistados que o contexto famíliar exerce 
influência direta nas ações de cuidado ao idoso, 
podendo ser favorável ou não ao trabalho que o 
enfermeiro realiza. Alguns dos enfermeiros 
entrevistados percebem como negativa a 
participação dos familiares, pois os mesmos não dão 
sequência aos cuidados e orientações que os 
enfermeiros propõem, o que pode ser um fator 
limitador ou desafiador de sua atuação profissional. 



 

 

  

 
 

3) "Senso de auto-eficácia e a sobrecarga de 
demandas". Os enfermeiros entrevistados relataram 
que a sobrecarga de trabalho devido a muitas 
demandas acaba prejudicado o resultado efetivo de 
um bom desempenho, pois entendem que, na 
maioria das vezes, não conseguem realizar as ações 
de cuidado ao modo que realmente julgam ser 
correto e eficaz. 4) "A equipe como peça chave para 
o senso de auto-eficácia". Nessa categoria pode-se 
observar que os profissionais enfermeiros 
entrevistados reconhecem a equipe como elemento 
fundamental para um bom funcionamento dos 
serviços de saúde. Demonstram a compreensão que 
a equipe está interligada em todas as ações, 
necessário para que o trabalho se torne efetivo. O 
suporte de apoio da equipe faz com que o profissional 
se sinta mais confiante e seguro para realizar suas 
ações, pois a equipe unida busca saídas para 
enfrentar as dificuldades diárias. 

 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo permitiu evidenciar que existem fatores que 
contribuem para que os profissionais enfermeiros 
tenham uma elevada crença de auto-eficácia, 
revelando que mesmo diante de dificuldades e 
revezes, o esforço por parte deste profissional se fará 
presente de forma persistente ao longo de todo o 
processo do cuidado a pessoa idosa. O destaque  está 
na equipe, que se mostrou como um dos fatores de 
contribuição para este elevado senso de auto-

eficácia, pois se apresentou como um suporte de 
ajuda que circunda todas as tarefas laborais do 
enfermeiro. Outro fator de contribuição revelado foi 
a prática no âmbito vivencial, a qual mostra que o 
cotidiano de trabalho e suas vivencias tornam o 
enfermeiro mais seguro e confiante. Em 
contrapartida, observa-se que alguns fatores 
influenciam de forma negativa para um forte senso 
de auto-eficácia como, a sobrecarga de trabalho e a 
não contribuição do auxílio da família no cuidado a 
saúde do idoso, o que faz com que o enfermeiro sinta-
se, por vezes, incapacitado de realizar suas atividades 
da maneira que julga ser realmente eficaz. Esses dois 
fatores, ao contribuirem para o declínio de um 
elevado senso de auto-eficácia, influenciam no  
desempenho do profissional enfermeiro em suas 
atividades quanto a identificação das necessidades de 
atenção a saúde do idoso. Este resultado remete a 
compreensão de que um senso de auto-eficácia 
elevado contribui para que este profissional se sinta 
confiante para exercer suas funções com maior 
perspectiva de êxito. Destaca-se a importância que as 
crenças de auto-eficácia exercem no trabalho do 
enfermeiro na saúde do idoso, no sentido de apontar 
para os benefícios no exercício do autocontrole sobre 
as ações executadas por este profissional. Sugerimos 
que mais investigações utilizem a teoria do senso de 
auto-eficácia, bem como se amplie o uso de 
instrumentos específicos para medi-lo.  
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INTRODUÇÃO 

A Velhice na sua complexidade, não condiz apenas a 
uma baliza cronológica que sinaliza como idoso 
aquele a partir de 60 anos de idade, mas influi em 
uma esfera biológica, corporal e psíquica do sujeito, 
sendo atravessada pelos significados da cultura. A 
vivência da velhice transforma e exige 
ressignificações na relação do indivíduo com o tempo, 
com o mundo externo e, assim, com a sua história 
singular (MUCIDA, 2017). Antigamente associada 
apenas aos estigmas da doença e da finitude, a 
velhice passa na contemporaneidade a um novo 
conceito que sinaliza mudanças nas produções de 
sentido e afetos acerca da mesma, vinculando-a 
como a “Melhor Idade”, e um momento único de 
realizações, atividades, bem como uma fase própria 
para realizar os sonhos. Essa transformação, 
entretanto, torna suscetível uma nova conspiração 
do silêncio entorno dos idosos através do fenômeno 

da “positivação do envelhecimento”, o qual ao 
convocar os sujeitos a manterem os seus corpos e 
pensamentos jovens, responsabiliza-os por sua 
imagem, angústia e “insucesso”, o que pode decair 
em uma mitificação e diluição das discussões sobre o 
que envolve a complexidade da velhice (CERQUEIRA, 
2017). Tendo isso em vista, a terceira idade pode se 
figurar como um lugar desejado, bem como ainda 
manifestar a sua singularidade por meio de mudanças 
e perdas que se apresentam de forma real e 
constante nesta fase da vida (ARAGÃO; 
CHARIGLIONE, 2018; VIORST, 2019). Em especial, a 
perda simbólica coloca-se na ruptura de algo 
importante para o sujeito idoso, o que se expõe 
frente à perda de uma posição social e identitária. 
Transformações da imagem e das formas de relação 
até então conhecidas, demandam dos idosos 
elaborações e reformulações necessárias na sua vida. 
Diante de tais considerações, o presente trabalho 



 

 

  

 
 

objetiva discutir a percepção dos idosos acerca da 
velhice e como se apropriam dessa fase da vida. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente estudo consiste em uma pesquisa 
descritiva e exploratória, de cunho clínico-qualitativo. 
Esse se torna eficaz ao buscar a captura de sentidos e 
significações acerca dos fenômenos, por meio da 
observação e escuta dos participantes da pesquisa, 
bem como da interpretação dos pesquisadores 
(TURATO, 2013). Foram incluídos na pesquisa, dez 
sujeitos maiores de 70 anos, sendo 4 homens e 6 
mulheres, com idades que variam de 71 anos a 86 
anos. Tais sujeitos eram vinculados a Estratégia de 
Saúde da Família de uma região carente do interior 
do Rio Grande do Sul. Escolheu-se a idade de 70 anos, 
visto que essa impõe um corte social especial de uma 
passagem a outra condição, marcada pela ausência 
de obrigações sociais, como o exercício obrigatório do 
voto e, em muitos casos, da atuação no trabalho. Com 
o objetivo de delimitar o número de entrevistados, foi 
definido o critério de saturação da amostra, no 
entendimento que foi capturada pelo pesquisador a 
lógica interna do grupo. No presente estudo, a análise 
dos dados foi realizada por meio da análise de 
conteúdo, que condiz a descoberta de códigos sociais 
perpassados no tema, as observações e os símbolos a 
partir dos discursos dos participantes. Este estudo 
segue os princípios regidos pela Resolução 510 de 07 
de abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde, a 
qual guia a ética nas pesquisas com seres humanos 
em Ciências Humanas e Sociais. A pesquisa foi 
colocada em prática após a aprovação do Núcleo de 
Educação Permanente em Saúde (NEPES) e do Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal 
de Santa Maria, sob o número CAAE: 
81642117.5.0000.5346      

RESULTADOS 

A identidade do idoso manifesta no estudo a sua 
polarização frente o fenômeno da positivação e 
negativação da velhice, as quais são apropriadas 
pelos sujeitos da pesquisa de maneira a 
compactuarem ou a rejeitarem como parte sua: “ (...) 
sinto que eu to mais velha pelo que diz o outro, mas 
pra mim é uma fase ótima, não me queixo de nada” 
(E5, 72, F); “Não, eu não tenho ideia de idoso. Ser 
idoso acho que é quando o cara não tem mais 
serventia pra nada” (E2, 71, M). A dificuldade de se 
apropriar simbolicamente desta etapa da vida, 
confirma-se através da associação da velhice a um 
apagamento do indivíduo, como alguém que se 
acomoda e deixa de servir e existir. Nessa linha, 
demonstra-se um “sentimento” da velhice que 
aparece como algo que pode ser (des)colado do 
sujeito: “Eu tenho no meu coração que eu tenho 28 
anos. Eu tenho 76 anos. Ser velho ta ligado ao 
pensamento/coração” (E9, 76, F). Nesse ínterim, 
presenciam-se as narrativas sobre o “ser velho”, 
ligados a idéia de manter a alma jovem e “não se 
sentir velho”. Com isso, a figura do ser idoso, torna-
se de difícil identificação, pois marca a perda de uma 
imagem ideal e valorizada (ARAGÃO; CHARIGLIONE, 
2018). Ao lado disso, demonstra-se por alguns idosos 
uma aproximação da identificação com a velhice na 
percepção das modificações que exigem do idoso 
outro modo de relação consigo e com o mundo. Entra 
em cena um corpo que não possui a mesma 
performance e velocidade, registrado pela dor e, 
muitas vezes, pela perda de atividades que cumpriam 
no seu cotidiano (VIORST 2019). Somado a estes 
aspectos, considera-se que os idosos se apropriam e 
elaboram as mudanças no seu ser e estar frente a 
velhice, diante de recursos vinculados as recordações 



 

 

  

 
 

da memória. As construções da identidade 
interligam-se com a relação com um passado, através 
das reminiscências o idoso preserva uma imagem 
ideal e um modo de se encontrar no mundo, que 
possibilita articular o passado com as transformações 
e possibilidades do presente e, assim reconstruir a 
sua história e investimentos na vida (MUCIDA, 2017). 
No entanto, demarca-se a dificuldade percebida por 
alguns idosos de construir um discurso e 
investimento acerca do seu presente e imagem atual. 
O passado e demais fases da vida, são geridos por 
uma história e memórias claras, nos quais haviam 
vivências valorizadas na sociedade, como o trabalho 
e o estudo, porém, o presente adentra em um vazio 
da narrativa e mal-estar, que demonstram não ter um 
valor significativo para auto investirem no mesmo. 
Por fim, alguns idosos trazem o sentimento de 
estarem “desencaixados” do mundo atual, sendo 
esse composto por pensamentos que divergem do 
mundo para eles ideal, regido pela lógica do “meu 
tempo”. Ressalta-se que, há a demanda de uma 
escuta e validação da história e narrativa do idoso, 
enquanto fonte de reconhecimento das 
transformações e sentimentos que perpassam o 
envelhecer e o apoio para um reinvestimento na vida. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   Conclui-se que a velhice se encontra como uma 
fase de difícil identificação ao considerar o peso 

cultural que se direciona ao envelhecer, o que leva a 
idéia de manter-se jovem e destituir o sentimento 
“de ser velho”. As aproximações de uma identidade 
perante à velhice fazem-se possíveis por meio do 
encontro de si com as nuances de um corpo que não 
compõe mais a mesma maestria e de relações que 
exigem outra forma de ser no mundo. Na presença 
do desconhecido que a velhice impõe nos seus 
novos arranjos relacionais e nas transformações de 
si, cada sujeito precisa lançar recursos subjetivos 
para elaborar as suas vivências e reinvestir na vida.  
Na busca de se apropriar destas vivências e da 
continuidade de uma identificação que rege suas 
vidas e forma de estar no mundo, grande parte do 
discurso dos idosos é vinculado ao passado, a um 
tempo e imagem ideal sua. A união passado, 
presente e futuro, apresenta-se de algum modo 
fragilizada na experiência dos idosos, havendo certo 
desinvestimento em um futuro, visto a ausência de 
planos para si, sendo eles vinculados apenas a 
família. A partir do estudo compreende-se como 
fundamental ações que promovam 
autoconhecimento e amparo para a construção de 
planos no presente e futuro dos idosos, de modo a 
escutá-los e validá-los na suas histórias, bem como 
auxiliá-los a inscrever os seus desejos em novas 
relações, ações e identidade

.
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INTRODUÇÃO 

As tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) 
já são realidade de muitas escolas. Mas, para muitos 
professores, ainda é um grande desafio utilizá-las 
como recurso pedagógico. O cenário de pandemia 
pelo Sars-Cov-2 trouxe uma ressignificação para a 
educação, surgindo, então, a necessidade de 
adaptação e de superação. O cenário de pandemia 
exigiu o fechamento das escolas públicas e 
particulares, com interrupção de aulas presenciais, 
sendo necessária a transferência das aulas e outras 
atividades pedagógicas para formatos a distância. 
Esta situação intensificou o uso das tecnologias por 
professores e alunos como estratégia para que o 
ensino-aprendizagem se mantivesse ativo, porém 
trouxe desafios para a adequação ao modelo de 
ensino remoto, uma vez que o uso consistente de 
tecnologias, ainda, tem presença muito tímida nas 
redes de ensino (CRUZ et al., 2020). A partir das 
demandas por mudanças na forma de ensino aliadas 

a necessidade de competências digitais pelos 
professores, este estudo teve como objetivo 
identificar o uso das tecnologias e as dificuldades 
encontradas pelos professores da rede básica de 
ensino do interior do Rio Grande do Sul. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de recorte de estudo transversal, 
exploratório descritivo, de abordagem quantitativa, 
subprojeto do projeto integrado, do tipo guarda-
chuva, intitulado “Educação gerontológica como 
estratégia promotora da interação multigeracional 
para o viver e envelhecer saudável” aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 
Passo Fundo, parecer 467.889, 
CAAE22094513.4.0000.534. Foram convidados a 
participar, de forma voluntária, professores da rede 
municipal de ensino fundamental de dois municípios 
do interior do Rio Grande do Sul. Os critérios de 
inclusão, definidos para este estudo, foi ser professor 
da zona urbana da rede municipal de ensino 



 

 

  

 
 

fundamental, de ambos os sexos, com idade igual ou 
superior a 20 anos, que possuísse um notebook ou 
smartphone, com acesso à internet, permitindo 
responder o questionário online, que foi distribuído e 
devolvido por e-mail. Os dados foram coletados em 
agosto de 2020. O questionário online, composto por 
25 questões abertas e fechadas, abordou aspectos 
sociodemográficos, auto relato sobre a qualidade do 
sono, prática de atividade física, estresse, sobrecarga 
de trabalho e uso de tecnologias durante a pandemia 
pelo Sars-Cov-2.  Neste estudo, serão apresentados 
os resultados que se referem ao uso da tecnologia em 
meio a pandemia. A análise dos dados foi descritiva. 
Participaram 22 professores, com idade entre 26 e 63 
anos, com tempo de atuação na área de 6 à 28 anos. 
Para preservar os aspectos éticos, os convidados 
marcaram a opção de concordância do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido antes de 
responderem o questionário. 

RESULTADOS 

Os resultados demonstraram que 82% dos 
professores entrevistados estão utilizando o 
ambiente virtual para ministrar aulas online, por meio 
de plataformas como o Classroom, Google meet, 
Zoom, WhatsApp e costumam utilizar principalmente 
o Google Meet. Mas, para o Centro de Inovação para 
a Educação Brasileira (2020), a tecnologia 
educacional não deve ser resumida apenas em 
plataformas online mas, sim, de forma diversificada, 
proporcionando experiências através de simulações, 
uso remoto de laboratórios, visitas a museus virtuais, 
jogos e uma série de outros recursos atualmente à 
disposição e que chamam atenção dos alunos. A 
Pesquisa Sobre o Uso das Tecnologias de Informação 
e Comunicação nos Domicílios Brasileiros (2018), 
realizada pelo Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação 
(Cetic.br), mostra que, 39% dos lares brasileiros têm 
computador com acesso à internet, mas quanto a 
classe baixa o acesso é de 7%, ou seja, nem todos têm 
a oportunidade de acesso livre a rede de ensino 
proposta pela maioria das escolas, o que pode 
prejudicar os alunos com nível socioeconômico baixo. 
A maioria dos professores no seu dia a dia, tem a 
prática com as tecnologias, mas não as dominam, 
principalmente quando se trata da adaptação das 
aulas, das metodologias nos novos formatos e 
experiências remotas (SILVA, 2020). No estudo 
realizado por Schuhmacher, Filho, Schuhmacher 
(2017) que avalia as barreiras enfrentadas pelo 
docente na inserção das TIC em sua prática escolar, 
54,7% dos professores possuíam dificuldades em 
implantar diferentes métodos tecnológicos. Isso, vem 
de encontro ao que pode ser percebido quando, 77% 
relataram ter precisado de ajuda para mexer nas 
tecnologias e 50% relataram sentir dificuldades para 
mexer nos ambientes virtuais, revelando o 
despreparo e falta de treinamento na prática 
pedagógica dos professores. No estudo feito pelo 
Instituto da Península evidenciaram que 54,4% dos 
professores da rede municipal de ensino se sentem 
nada preparados para ministrarem as aulas de forma 
remota e relataram que gostariam de receber 
treinamento para ensinar a distância, além disso, 
trazem que as escolas não estão realizando ações de 
suporte e treinamento para ensinarem à distância e 
não estão tendo contato direto com as famílias dos 
estudantes. Ao serem questionados sobre como 
estava sendo a experiência remota, 27% relataram 
estar sendo positiva e 27% relataram estar sendo 
negativa, ou seja, evidenciam que há falhas no 
decorrer da graduação e na formação continuada do 



 

 

  

 
 

professor, impedindo muitas vezes que o docente 
inove na prática escolar através de diferentes 
tecnologias educativas,  de acordo com a nota técnica 
publicada pelo Todos Pela Educação (2020) os 
professores indicaram a necessidade da formação 
complementar, para manusear os meios 
tecnológicos, sendo que 76% buscaram formas de 
melhorar suas habilidades e conhecimentos, 42% 
cursaram disciplinas de tecnologias durante sua 
graduação e 22% participaram de algum curso para 
formação continuada nesse tema. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos dados obtidos, nota-se a dificuldade 
encontrada pelos professores quanto ao manuseio 
dos ambientes virtuais. Usar a tecnologia a favor da 
educação demanda competência digital do professor, 

entretanto, as ferramentas tecnológicas são um 
desafio para os docentes, visto que antes da 
pandemia, o uso era uma opção e hoje assumiu um 
papel importante, de caráter essencial. Com isso, é 
preciso que os professores recebam orientações e 
apoio adequado para atuarem neste cenário de 
mudança e adaptação. Para isso, o uso de TIC deve 
ser trabalhado e fundamentado ainda durante a 
graduação, minimizando as barreiras relacionadas a 
tecnologia, ultrapassando as barreiras da sala de aula 
através da inovação, ampliação de conhecimentos e 
trocas de experiências. Contudo, cabe ao ambiente 
escolar desenvolver uma metodologia para dar 
suporte técnico e prático para esses professores, 
visando auxiliá-los nesse momento de adaptação 
pedagógica. 

Palavras-chave: Professores Escolares. Tecnologia. Pandemia. Inovação. Coronavírus. 

REFERÊNCIAS 

SCHUHMACHER, V. R. N.; ALVES FILHO, J. de P.; SCHUHMACHER, E. As barreiras da prática docente no uso das 
tecnologias de informação e comunicação. Ciênc. educ. Bauru, v. 23, n. 3, p. 563-576, 2017. 
CENTRO DE INOVAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO BRASILEIRA. Planejamento das Secretarias de Educação do Brasil para 
Ensino Remoto. 2020. 
TODOS PELA EDUCAÇÃO. Nota técnica Ensino a distância na educação básica frente à pandemia da covid-19. 2020. 

SILVA, R. Como o mundo, os professores nunca mais serão os mesmos após a pandemia. Rev. Educação. Ed. 269. 
2020. 

CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO (CETIC.BR). 
Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação nos domicílios brasileiros – TIC Domicílios. 
2018.  



 

 

  

 
 

ÁREA TEMÁTICA 
3 Educação e Envelhecimento 

O PAPEL DA FONOAUDIOLOGIA FRENTE A SAÚDE ORAL DO IDOSO.      
Eduarda Maiqueli Rigon1, Bruna Xavier 2, Angelica Savoldi3, Lenita Quevedo4, Digitar O Nome do Autor5 

1 Graduando em fonoaudiologia; acadêmico da UPF, <eduardarigon15@gmail.com> 

2 Graduando em fonoaudiologia; acadêmico da UPF, <brunaxavier6@yahoo.com.br> 

3 Mestre em Distúrbios da Comunicação Humana pela UFSM; Docente no curso de Fonoaudiologia UPF 
<angelicasavoldi@upf.br> 

4 Mestre em Distúrbios da Comunicação Humana pela UFSM; Docente no curso de Fonoaudiologia UPF, 
<lenitaquevedo@upf.br> 

5 Formação e graduação autor 4; Vínculo institucional autor 4, <endereco_e-mail_autor4@xxxx.xxx> 

 

INTRODUÇÃO 

O envelhecimento é um processo importante na vida 
dos seres humanos, de acordo com Rowe e Kahn 
(1998 apud CUPERTINO, ROSA, RIBEIRO 2005): 
"Propõem três trajetórias do envelhecimento 
humano: normal, patológica e saudável. A definição 
de envelhecimento saudável proposta por estes 
autores prioriza baixo risco de doenças e de 
incapacidades funcionais relacionadas às doenças; 
funcionamento mental e físico excelentes; e 
envolvimento ativo com a vida."  

A mastigação é um processo de preparação do 
alimento, onde este é quebrado em unidades 
pequenas para ser deglutido e digerido. Incluindo 
ciclos mastigatórios e movimentos voluntários que 
são responsáveis pela degradação e trituração dos 
alimentos. 

Esta função é de extrema importância desde o início 
da vida, e no envelhecimento não é diferente. Ela é a 

responsável por desenvolver nossos músculos faciais, 
funções do sistema estomagnático e, também, auxilia 
na deglutição evitando, assim, problemas futuros 
como disfagia. Por isso, foi realizada avaliação para 
analisar a mastigação de cada idoso de uma 
instituição de longa permanencia. Foram objetivos 
deste trabalho, identificar as alterações da 
mastigação, capacitar cuidadores do lar, reajustar 
consistências de alimentos ofertados e trabalhar 
adequação da mastigação, quando necessário.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo ocorreu em uma instituição de longa 
permanência, situada na cidade de Passo Fundo, 
estado do Rio Grande do Sul. O mesmo foi realizado 
nas atividades do projeto de extensão Atuação na 
saúde do idoso institucionalizado. A instituição abriga 
19 idosos com idade igual ou superior 60 anos. Foram 
incluídos como voluntários 11 idosos de 60 a 82 anos 
todos residentes da instituição da onde a pesquisa foi 
desenvolvida. Foram excluídos do estudo: aqueles 



 

 

  

 
 

que não se alimentavam por via oral, pois para a 
avaliação da mastigação e deglutição foram utilizados 
alimentos sólidos, pastosos, líquidos e os internos 
com histórico de alterações neurológicas, tais como 
acidente vascular cerebral isquêmico ou 
hemorrágico. 

A coleta de dados ocorreu no mês de maio de 2019 
todos os procedimentos foram realizados na própria 
instituição. Como método de coleta, realizou-se uma 
anamnese clínica composta de perguntas 
relacionadas a saúde, mastigação e alimentação 
atual, com base na anamnese que está disponível na 
clínica de fonoaudiologia da Universidade de Passo 
Fundo. Em seguida, as pesquisadoras realizaram uma 
avaliação, que contemplou os seguintes aspectos: 
tonicidade dos músculos faciais, dentes, mastigação e 
deglutição, dor a palpação. Durante a avaliação das 
estruturas orais, foram utilizadas luvas e espátulas. 
Objetivando avaliar as funções de mastigação e 
deglutição, foram utilizados: bolacha e água mineral 
em temperatura ambiente. Para realização da 
avaliação foi utilizado o protocolo avaliação 
miofuncional orofacial - MBGR. 

RESULTADOS 

Durante aplicação do protocolo, foi observado que 
muitos possuem dificuldade de mastigação, a que se 
referem consistências inapropriadas dos alimentos e 
por possuírem próteses má adaptadas ou antigas.  

Ao analisar observamos que somente 4 de 11 idosos 
possuem a mastigação correta, e com isso obteve-se 

a ideia de realizar uma palestra para os cuidadores e 
cozinheiras sobre as consistências alimentares. Neste 
momento foi realizado uma oficina de orientação de 
como adaptar as consistências alimentares para as 
necessidades de cada idoso. 

Com isso, podemos observar a importância da 
mastigação na vida de cada um, pois ela tem um 
impacto direto na vida social de cada idoso, onde 
muitos deles acabam se isolando da comunidade 
social. Com a aplicação do protocolo, foi possível ter 
uma visão detalhada e rever as necessidades de cada 
um. Por isso a ideia da palestra com adaptações de 
consistências alimentares, promovendo uma 
qualidade melhor e devolvendo uma alimentação 
prazerosa, além de nutritiva.       

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Contudo os idosos relataram compensações dentro 
do processo alimentar como mudanças na 
alimentação, consistência e quantidades menores de 
comida e ingestão de líquido durante a alimentação, 
mas atualmente eles possuem uma alimentação 
satisfatória e composta pelas necessidades 
nutricionais. Constatou-se que o processo de 
envelhecimento precisa de uma atenção maior dos 
profissionais da saúde, como a promoção de 
palestras e ações que agreguem mais conhecimento 
até os lares, sobre a importância da mastigação e 
alimentação adequada para cada idoso. 
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INTRODUÇÃO 

O cenário atual de pandemia trouxe informações de 
forma excessiva e mudanças na rotina da população, 
o que tem repercutido em adoecimento psicológico 
dos indivíduos. Este cenário pode estar influenciando 
na qualidade do sono, expressa em noites mal 
dormidas e privação do sono, o que também pode 
afetar no desempenho intelectual, no raciocínio 
lógico, no humor, na memória, no controle do peso, 
incluindo a redução da imunidade (LIMA et al., 2020). 
Na literatura nacional, está documentado o estresse, 
a ansiedade, o esgotamento e os problemas 
relacionados ao sono como os sintomas que tem 
prevalecido no adoecimento mental dos professores 
em tempos de pandemia. Nesse sentido, uma 
pesquisa realizada pelo Instituto Península (2020) 
com 2.400 professores do ensino básico de todo o 
Brasil mostrou que mais da metade dos entrevistados 
relataram alterações dos fatores psicológicos, dentre 

eles, ansiedade e estresse. Importante destacar a 
importância do sono como um dos determinantes da 
qualidade de vida, pois a privação de sono está quase 
sempre relacionada aos eventos estressores, tendo 
os padrões de sono significativo impacto no estilo de 
vida (BEZERRA; LIMA; DANTAS, 2020). 
Compreendendo que o cenário de pandemia, suas 
incertezas e exigências sobre a carga de trabalho dos 
professores, pode estar resultando em estresse e 
alterações na qualidade do sono, este estudo teve 
como objetivo identificar a autopercepção dos 
professores acerca das alterações no humor e na 
qualidade do sono em tempos de pandemia.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um recorte do estudo transversal, 
exploratório descritivo, de abordagem quantitativa, 
subprojeto do projeto integrado, do tipo guarda-
chuva, intitulado “Educação gerontológica como 
estratégia promotora da interação multigeracional 



 

 

  

 
 

para o viver e envelhecer saudável” aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 
Passo Fundo, parecer 467.889, 
CAAE22094513.4.0000.534. Foram convidados a 
participar, de forma voluntária, professores da rede 
municipal de ensino fundamental de municípios do 
interior do Rio Grande do Sul, no período do mês de 
agosto de 2020. Os critérios de inclusão foram: ser 
professor da zona urbana da rede municipal de 
ensino fundamental, de ambos os sexos, com idade 
igual ou superior a 20 anos, que possuísse um 
notebook ou smartphone, com acesso à internet, 
permitindo responder o questionário online. 
Participaram 22 professores, com idade entre 26 e 63 
anos, com tempo de atuação na área de 6 à 28 anos. 
Todos os participantes marcaram a opção de 
concordância do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido antes de responderem o questionário, 
atendendo as questões éticas em pesquisa. Os dados 
foram coletados por meio de um questionário online, 
criado na plataforma Google Forms, composto por 25 
questões abertas e fechadas, abordando aspectos 
sociodemográficos, e autopercepção sobre a 
qualidade do sono, a prática de atividade física, 
alterações no humor, sobrecarga de trabalho e uso de 
tecnologias durante a pandemia de COVID-19. A 
análise dos dados foi descritiva.  Neste estudo, serão 
apresentados os resultados que se referem a 
autopercepção acerca das alterações no humor e na 
qualidade do sono, atendendo ao objetivo proposto.  

RESULTADOS 

Do que emergiu dos resultados foi possível identificar 
que, neste período de pandemia, 86% dos 
professores relataram ter se aborrecido com 
frequência e mais da metade referiu ter sentido 
tristeza, enquanto 22% relataram ter se sentido 

irritados a maior parte do tempo. Quanto as 
atividades habituais, 64% relataram ter deixado de 
fazer muitos de seus interesses e atividades sociais e 
de lazer em tempos de pandemia. Ainda, quanto ao 
sono, 64% dos professores observaram alterações na 
qualidade do sono quando comparada com o período 
antes da quarentena. As horas de sono das 
participantes variaram entre 5 e 6 horas diárias; 54,4 
% dos professores relataram ter deixado de dormir 
durante a noite para fazer atividades do trabalho, o 
que revela a mudança nos hábitos e na própria rotina 
para adaptação das tarefas do dia-a-dia. 
Corroborando aos achados da pesquisa realizada, 
estudo desenvolvido pelo Instituto da Península 
(2020) durante a pandemia, evidenciou que 35% dos 
professores relataram sobrecarga neste período, 
além de ansiedade (67%) e cansaço (38%). O mesmo 
estudo trouxe que 68,9% dos professores estão 
dedicando seu tempo para atividades domésticas e 
do lar e 51,3% estão trabalhando em casa nas 
atividades da escola, o que acaba desencadeando o 
aborrecimento e a diminuição do tempo para o 
autocuidado e lazer. Além disso, o estudo traz que os 
professores gostariam de receber apoio psicológico e 
emocional, no entanto, quando questionados sobre a 
experimentação remota da quarentena, se havia 
levado a buscar auxílio de psicoterapia ou outro 
auxílio, 77% dos professores responderam que não o 
fizeram. Apesar de não haver conhecimento exato 
acerca da quantidade de sono que necessitamos, 
considera-se que o número normal de horas de sono 
dos 18 aos 64 anos de idade está entre sete e nove 
horas por noite (HIRSHKOWITZ et al., 2015). De 
acordo com Bezerra; Lima e Dantas, (2020),  quando 
o indivíduo é privado do sono, mesmo que durma 
mais tempo em uma ou duas noites, nunca irá 
recuperar o sono que foi perdido, e prejudicará a sua 
capacidade cognitiva pois o cérebro necessita do 
sono para poder funcionar no seu máximo de 
eficiência. Ao associar essas alterações ao processo 
de envelhecimento, nota-se que há possibilidade de 
influenciá-lo. Em condições normais, um organismo 
mesmo que envelhecido poderá sobreviver 
adequadamente, porém,  quando submetido a 



 

 

  

 
 

situações de stress físico e emocional, dificuldades 
em manter a homeostase do organismo podem ser 
encontradas e, desta forma, manifestar sobrecarga 
funcional, a qual pode levar a processos patológicos, 
uma vez que há o comprometimento dos sistemas 
endócrino, nervoso e imunológico (SOUSA; SILVA; 
GALVÃO-COELHO, 2015). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados obtidos, foi avaliado que as 
mudanças que ocorreram neste período de pandemia 

estão afetando a qualidade de vida dos professores. 
Os fatores psicológicos associados aos distúrbios do 
sono dessa população podem repercutir 
negativamente no processo de viver e envelhecer dos 
professores.  Assim, na busca de um envelhecimento 
com saúde, nota-se a necessidade de apoio 
psicológico e emocional aos professores nesse 
período, na busca de melhoria da qualidade de vida 
e, consequentemente, melhora no sono dos 
professores. 
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INTRODUÇÃO 

O sedentarismo traz inúmeros malefícios e sua 
avaliação é importante dentro das estratégias de 
promoção da saúde. Em longevos, pessoas com 80 
anos ou mais, essa condição parece ser mais 
frequente, principalmente entre os homens 
(HARVEY; CHASTIN; SKELTON, 2015). Contudo, ainda 
existem incongruências entre os métodos de 
avaliação do nível de atividade física. O uso de 
acelerômetros seria uma medida mais objetiva, ainda 
não estão disponíveis para grande parte dos serviços 
públicos. Nesse contexto, o número de horas deitado 
(HD), mesmo sem dormir, pode ser relativamente 
fácil de mensurar. Entretanto, é pouco estudado e 
carece de investigação, principalmente entre 
longevos. Os poucos estudos que o investigaram 
avaliaram geralmente adultos e idosos jovens. O 
número de HD foi associado com mortalidade, 
independentemente do nível de atividade física, em 
sujeitos entre 20-79 anos. Comparando com 7 horas, 
ficar deitado entre 11 e 18 horas/dia teve uma chance 
aumentada em 1,9 vezes para morte por causa 

cardiovascular e em 1,6 para todas as causas em 12,3 
anos (HOLTERMANN; MORK; NILSEN, 2014). Em outra 
pesquisa, idosos que passavam em média 9 horas 
deitados, tiveram maior chance de comportamento 
sedentário e mortalidade (BAYÁN-BRAVO et al., 
2018). O isolamento social necessário para conter a 
disseminação da COVID-19 pode alterar a proporção 
de horas deitado (HD). Mensurar essa variável na 
rotina de longevos e sua relação com Desfechos 
Clínicos Adversos em Saúde (DCAS) ao longo do 
tempo permitirá verificar se a relação negativa entre 
o tempo deitado e a mortalidade observada em 
adultos e idosos mais jovens se mantém entre 
longevos. Dessa forma, a problemática levantada 
levou os presentes pesquisadores a testar os 
possíveis efeitos do tempo na postura deitada 
diariamente sobre a incidência de DCAS e investigar 
se houve mudança nessa variável após o início da 
pandemia da COVID-19 em longevos. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo longitudinal (CAAE 57390716.3.0000.5336) 
braço do projeto guarda-chuva Atenção 



 

 

  

 
 

Multiprofissional ao Longevo (AMPAL) da PUCRS 
(CAAE 55906216.0.0000.5336). O tamanho amostral, 
91 (método Kelsey) ou 89 (método Fleiss) foi 
calculado através da ferramenta statcalc do Epi Info 
versão 7.2.2.6 utilizando o estudo de Ueda et al. 
(2003) para uma amostra significativa de longevos 
com peptídeo natriurético do tipo B (BNP) (indicador 
de insuficiência cardíaca) alterado (IC95%, poder 
80%, razão não-expostos:expostos 0,98, percentual 
de desfecho (óbito) em não-expostos 7,3% e em 
expostos, 30,4%). Os participantes foram 
selecionados por conveniência do AMPAL. Incluiu-se 
longevos (≥85 anos), sem hospitalização ou 
exacerbação de doença crônica recente, com 
pontuação mínima de 16 no Miniexame do Estado 
Mental (MEEM) (FOLSTEIN; FOLSTEIN; MCHUGH, 
1975) e deambuladores independentes. Incluíram-se 
longevos em 2016, 2017 e 2018, sendo 
acompanhados por telefone durante um ano, 
bimensalmente, para todos os DCAS, e 26,1 meses 
(DP 7,17) para mortalidade. Entre abril e agosto de 
2020 os sobreviventes foram contatados e o número 
de HD reavaliado. O número de HD, incluindo sono foi 
dicotomizada em 8 horas para análise de sobrevida. A 
incidência de quedas, atendimento médico, 
hospitalização, institucionalização e morte foi 
considerada DCAS. Investigou-se também variáveis 
sociodemográficas, cardiorrespiratórias, função 
pulmonar (microespirometria e manovacuometria), e 
de membros inferiores (teste de levantar e sentar 5 
vezes) e funcionalidade (escore de 0-36 pontos para 
facilidade em 12 atividades funcionais: fácil=3 
pontos; mais ou menos fácil=2; difícil=1; e não 
consegue=0; melhor descrita em Jorge et al. (2019). 
Através dos softwares Epi Info e Stata 16 testou-se a 
sobrevida (Kaplan Meyer e Wilcoxon) para relação de 

HD e tempo do primeiro DCAS, t de student, ANOVA 
e regressão linear para média de horas deitado e 
variáveis independentes para IC95%.      

RESULTADOS 

Participaram do estudo 96 longevos, com idade 
média de 92,5 anos (DP 3,04 anos), 68% mulheres, 
74% com estado conjugal sem companheiro (viúvo, 
ou solteiro, ou separado), 80% com cognição normal 
(pelos critérios de idade, escolaridade e pontuação 
no MEEM) e com média de facilidade para realizar 
atividades básicas e funcionais de vida diária de 26,3 
pontos (DP 8,89). O número médio de HD foi de 10,2 
(DP 2,84) na primeira avaliação. Em relação a 
incidência de DCAS, o número de HD associou-se 
apenas com o tempo para a primeira queda, quando 
dormir acima de 8 horas estava relacionado com uma 
maior sobrevida livre de queda em um ano (p<0,001). 
Dentre as variáveis sociodemográficas, o tempo 
deitado foi maior entre as mulheres, 10,5 horas (DP 
2,89) para 9,3 (DP 2,55) (p=0,031). Faixa etária (<92 
anos ou 92 anos ou mais), idade e estado conjugal 
não apresentaram relação significativa. No que se 
refere ao desempenho funcional, o escore de 
facilidade em atividades funcionais não foi associado, 
porém o desempenho e o tempo no teste de levantar 
e sentar da cadeira de 5 repetições (TLS) foi 
significativamente superior entre os que passavam 
menos horas deitados. A média de HD entre os que 
tiveram desempenho bom no TLS (menor ou igual a 
14,8 segundos) foi de 9,3 horas (DP 1,47) para 10,5 
horas (DP 3,13) entre os que tiveram desempenho 
ruim (p=0,018). Na avaliação cardiorrespiratória, 
sintomas de dispneia e angina, alteração do BNP, 
presença de cardiopatia ou pneumopatia não foram 
associados ao número de horas deitado. Contudo, o 
grupo que se queixou de fadiga apresentou média 



 

 

  

 
 

maior de HD, 11,2 horas (DP 2,88) para 9,8 (DP 2,73) 
(p=0,021). A avaliação da função pulmonar foi 
indicativa de significância, já que sujeitos com valores 
de volume expiratório forçado no primeiro segundo 
abaixo de 80% do recomendado tiveram média de 
11,0 horas (DP 2,34) para 9,9 horas (DP 2,98) dos que 
tinham o valor normal (p=0,099). A média de HD 
também foi maior entre aqueles que apresentavam 
fraqueza muscular inspiratória (valor de pressão 
inspiratória máxima inferior a 70% do esperado), 10,7 
horas (DP 2,83) para 9,6 horas (DP 2,76) entre os de 
força normal (p=0,054). A prática de atividade física 
foi baixa, 30,2%, porém os praticantes tinham média 
de HD de 9,4 horas (DP 2,62) e os não praticantes, 
10,6 horas (DP 2,87) (p=0,048). A condição cognitiva 
também foi relacionada com o número de HD, sendo 
que a cada ponto no MEEM se esperava diminuir em 
0,153 horas o tempo deitado (p=0,040). Finalmente, 
após o início da quarentena, 26 longevos 
sobreviventes puderam ser contatados e a média do 
tempo de HD foi significativamente maior, 11,6 horas 
(DP 2,34) (p=0,021).      

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A média de horas na postura deitada foi próxima aos 
valores observados nos poucos estudos encontrados 

sobre o tema com idosos mais jovens. Entre os 
sobreviventes que permitiram uma nova avaliação 
após o início da pandemia a média desse tempo 
aumentou significativamente. Essa mudança sugere 
que o sedentarismo pode estar aumentando em uma 
população etária já caracterizada por essa condição. 
Mesmo que o número de HD tenha sido associado 
com a incidência de quedas como um fator protetor, 
ao mesmo tempo, foi relacionado com pior 
desempenho na mobilidade e força de membros 
inferiores, sintoma de fadiga, pior capacidade 
cognitiva e pior função pulmonar. Diferentemente 
dos estudos que observaram maior tempo deitado 
em homens, nessa amostra a proporção foi maior em 
mulheres. Além disso, assim como em populações 
idosas mais jovens, o tempo na postura deitada foi 
relacionado com menor prática de exercício físico, 
ainda que esse hábito não tenha sido frequente entre 
os longevos deste estudo. A análise dessa variável 
permitiu observar sua associação com diversos 
componentes da saúde cardiorrespiratória e 
funcional de longevos e reforça que o estudo do 
número de HD pode ser uma ferramenta útil de ser 
incorporada em avaliações de saúde na comunidade. 

Palavras-chave: Idoso de 80 anos ou mais. Infecções por coronavírus. Saúde do Idoso. 
Comportamento Sedentário. Mortalidade. 
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INTRODUÇÃO 

 A COVID-19 é uma doença de alta transmissibilidade 
causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) e se 
disseminou rapidamente por todos os continentes,  
com a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
declarando no dia 11 de março de 2020, estado de 
pandemia da doença (VIANA; SILVA; LIMA, 2020). A 
COVID-19 causa uma síndrome respiratória aguda, 
cuja taxa de letalidade varia, segundo a faixa etária e 
condições clínicas de saúde associadas. A população 
idosa é a que possui maior risco, pois o perfil 
epidemiológico desta é caracterizado pela 
prevalência de condições crônicas, que associadas ao 
vírus, aumentam a sua letalidade (NUNES et al., 
2020). Para evitar a disseminação do vírus, uma das 
medidas de prevenção adotada por órgãos públicos 
foi o distanciamento social. Trata-se de um esforço 
coletivo para reduzir o contato e manter uma 
distância física entre pessoas, incentivando-as para 
que fiquem em casa, com saídas apenas para tarefas 
essenciais, evitando aglomerações (SCHMIDT et al., 
2020). Assim, grande parte das pessoas idosas 
passaram a ficar restritas as suas residências, longe 

do convívio social e familiar. Situações como essas 
podem afetá-las emocionalmente e colocar em risco 
a sua saúde mental (SANTOS; BRANDÃO; ARAÚJO, 
2020). Levantando um sinal de alerta sobre a 
problemática. Neste contexto, surgiu o Tele Cuidado 
à Pessoa Idosa da Universidade de Santa Cruz do Sul-
UNISC, criado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Envelhecimento e Cidadania – GEPEC, que por meio 
de ligações telefônicas buscou acolher as pessoas 
com mais de 60 anos no momento da crise do COVID-
19 e em distanciamento social. O objetivo deste 
presente trabalho é apresentar as características 
observadas nesta população e debater sobre a 
complexidade que o distanciamento social impôs 
sobre a população idosa. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a realização do projeto, fez-se inicialmente o 
levantamento dos contatos das pessoas idosas 
cadastradas em atividades comunitárias realizadas 
dentro da universidade. Em seguida, criou-se um 
roteiro semiestruturado de perguntas para as 
ligações telefônicas a serem feitas, contendo 
questões relativas aos cuidados em relação ao novo 



 

 

  

 
 

coronavírus, estado de saúde e suporte social. Para 
fins de registro das respostas e organização dos 
dados, foi utilizado o Software Aplicativo Google 
Formulário. O Tele cuidado da Pessoa Idosa teve 
vigência de 27 de março a 18 de julho de 2020, 
alcançando 602 pessoas idosas, 463 mulheres e 139 
homens, com idades entre 60 e 93 anos. Dividiu-se 
em duas fases: a primeira buscou oferecer o serviço à 
população idosa do município, acolhendo as 
demandas iniciais e organizando informações sobre o 
perfil destas pessoas. Na segunda fase, todos foram 
contatados novamente, buscando averiguar o estado 
emocional destes e reforçar a importância de seguir 
com as recomendações de distanciamento social.  

RESULTADOS 

Embora o distanciamento social  seja essencial para a 
saúde da população, o mesmo pode impactar a saúde 
mental daqueles aderem esta prática, pois há 
privações de contato social e também de liberdade, 
já que a limitação também sobre os lugares em  que 
se pode ir e quando se pode ir. Esta rápida mudança 
nas atividades cotidianas e a incerteza pelo retorno 
ao “normal”,  pode gerar sofrimento e insegurança, já 
que não há garantias sobre um futuro próximo 
(SCHMIDT, et al., 2020). Para as pessoas idosas isso 
pode ser potencializado, quando a falta do convívio 
social se liga as complicações do avanço da idade 
(SANTOS; BRANDÃO; ARAÚJO, 2020). Em muitas falas 
transcritas, nota-se um receio por parte das pessoas 
idosas de não saber quando o isolamento irá acabar, 
para que suas rotinas sejam reestabelecidas o mais 
breve possível. Além disto, muitos apresentam 
patologias como hipertensão e diabetes, já que 73,5 
% desta amostra sofrem declaradamente com 
doenças crônicas, e o excesso de informações sobre 
o vírus e os constantes alertas acerca do risco as 

pessoas idosas, veiculados na mídia, podem elevar 
seus níveis de ansiedade e insegurança. Estão 
presentes o medo de ser infectado ou de ter 
familiares infectados, o receio para sair de casa e 
comprar suprimentos básicos de alimentação e 
higiene, e o pouco conhecimento sobre doença 
(COSTA, 2020). A maioria da população acolhida no 
projeto, relata que apesar do contexto, se sentem 
bem, e procuram adaptar-se à nova realidade. 
Quando notam desanimo ou tristeza, buscam contato 
com familiares e amigos através de telefonemas. 
Durante o isolamento é importante preservar a 
comunicação constante com familiares e amigos, seja 
através de ligações telefônicas ou via redes sociais, 
como meio de buscar apoio e reduzir o tédio e a 
sensação de solidão (SANTOS; BRANDÃO; ARAÚJO, 
2020). Outro fator que pode ajudar na preservação da 
saúde mental é prática de exercícios físicos. No 
isolamento o sedentarismo tende a crescer, e este 
tem efeitos prejudiciais na saúde (SANTOS; 
BRANDÃO; ARAÚJO, 2020). Porém, aqui aparecem 
números muito positivos, já que a maioria relata 
realizar regularmente alguma atividade física, 84,4 %, 
o que pode contribuir para a boa saúde mental destes 
idosos neste momento de distanciamento social. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Destarte, é possível compreender que o 
distanciamento social é uma eficaz medida no 
combate ao novo coronavírus, entretanto, é 
necessário se atentar aos possíveis efeitos 
prejudiciais à saúde mental de idosos durante esse 
período que ainda é indeterminado. Ressalta-se 
então a importância de projetos como o Tele Cuidado 
a Pessoa, que além de prestar um acolhimento para 
esta população neste momento atípico, também 
pode fornecer informações importantes para 



 

 

  

 
 

estratégias de saúde pública que visam as pessoas 
idosas e os impactos  da COVID-19. 
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INTRODUÇÃO 

A definição mais recente de “envelhecimento 
saudável” proposta pela Organização Mundial de 
Sáude (OMS) (2015, p. 13) é o “[...] processo de 
desenvolvimento e manutenção da capacidade 
funcional que permite bem-estar na idade avançada”.  
Esta definição valoriza a trajetória de saúde ao longo 
da vida, em vez de se concentrar na idade cronológica 
e na ausência de doença (WHO, 2015). O 
envelhecimento saudável supre o envelhecimento 
ativo anteriormente estruturado como uma política, 
em 2002, pela OMS. O conceito atual da OMS baseia-
se nas habilidades biopsicossociais do indivíduo e em 
sua interpelação com ambiente e o bem-estar. Esse 
construto multidimensional é sinônimo de uma 
definição de boa qualidade de vida na terceira idade 
entendida como a percepção do indivíduo sobre sua 
posição na vida no contexto da cultura e de valores 
em que vive, em relação aos seus objetivos (BEARD et 
al., 2016; MICHAEL; SADANA, 2017; WHO, 2015). 

Do ponto de vista da saúde pública o envelhecimento 
saudável surge como um novo paradigma para a 
saúde. Sendo necessário elucidar o conceito de 

envelhecimento saudável para instrumentalizar e 
operacionalizar as ações da equipe de saúde, em 
especial o enfermeiro, quanto a promoção do 
envelhecimento saúdevel.   

É importante a compreensão do conceito de 
“envelhecimento saudável” para uma atuação efetiva 
frente a promoção da saúde do idoso e da população 
que esta envelhecendo. O objetivo deste estudo foi 
analisar o conceito de envelhecimento saudável na 
literatura científica. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma revisão integrativa (RI) da literatura. 
Neste estudo foram seguidas as seguintes etapas: 
elaboração da pergunta norteadora; estabelecimento 
dos critérios de inclusão/exclusão; definição das 
informações a serem extraídas dos estudos 
selecionados; avaliação desses artigos; e 
interpretação e apresentação dos resultados 
(MENDES, SILVEIRA e GALVÃO, 2008).  

Para guiar a RI foi elaborada a seguinte questão: 
“Como o conceito de envelhecimento saudável está 
representado na literatura científica? Para a seleção 



 

 

  

 
 

dos artigos foram utilizadas as seguintes bases de 
dados: CINAHL, PubMed, Web of Science e SCOPUS. 
Utilizou-se o descritor controlado do MeSH “Healthy 
Aging”. Os critérios de inclusão foram: artigos 
completos publicados entre janeiro de 2015 
(publicação  do relatório mundial de envelhecimento 
e saúde da OMS) a março de 2019, disponíveis nos 
idiomas português, inglês ou espanhol, que 
abordassem o conceito de envelhecimento saudável. 
Os critérios de exclusão foram: estudos de revisão, 
carta editorial, teses e dissertações. A RI foi realizada 
entre os meses de abril a maio de 2019. Foram 
identificados no total de 11410 artigos nas bases de 
dados selecionadas, utilizando o descritor “Healthy 
Aging”. A partir dos títulos dos artigos foram 
selecionados 1.793. Após a leitura flutuante dos 
resumos foram selecionados 208 artigos para leitura 
na íntegra. Procedeu-se à leitura de 116 artigos na 
íntegra, já que 92 artigos estavam repetidos. É 
importante destacar que a maioria dos artigos 
excluídos foi por não declararem nos estudos qual foi 
o conceito de “envelhecimento saudável” adotado, 
ou seja, não respondiam à questão norteadora. 
Resultou numa base empírica de 31 artigos para 
análise. Para a etapa da análise elaborou-se um 
instrumento contemplando os seguintes itens: título, 
ano, região de desenvolvimento do estudo, tipo de 
estudo, objetivo, resultados e periódico.  

RESULTADOS 

A amostra final foi composta por 31 artigos 
selecionados que declaram o conceito de 
envelhecimento saudável aplicado no estudo. O 
idioma predominante foi o inglês, exceto um estudo 
em que o idioma original foi o português. Quanto aos 
países, os estudos se concentraram nos continentes 
da Europa, Américas e Ásia. Quanto ao método 

utilizado para desenvolvimento dos estudos 54,84% 
(n=17) foram estudos de coorte, 35,48% (n=11) 
estudos transversais, 6,45% (n=2) estudos 
descritivos/teóricos e 3,23% (n=1) estudo de caso. Os 
estudos foram agrupados em duas categorias 
conforme a perspectiva conceitual abordada nos 
estudos selecionados: perspectiva conceitual 
biomédica (conceito com ênfase na ausência de 
doenças e saúde física) e perspectiva conceitual 
psicossocial (bem-estar psicológico, espiritual e 
social). Os termos mais citados entre os artigos 
referente ao conceito de envelhecimento saudável 
foram: ausência de comprometimento físico 
(83,87%/n=26); ausência de comprometimento 
cognitivo (70,97%/n=22), ausência de doença 
(67,74%/n=21), bem-estar psicológico 
(54,84%/n=17), engajamento social (51,61%/n=16), 
boa autopercepção de saúde (35,48%/n=17), 
ausência de dor limitante de função (22,58%/n=7), 
capacidade para realizar as atividades de vida diária 
(83,87%/n=26), estilo de vida saudável 
(45,16%/n=14), bom nível educacional (29,03%/n=9), 
resiliência (16,13%/n=5), apoio familiar 
(12,90%/n=4), apoio espiritual (6,45%/n=2) e 
autocuidado (6,45%/n=2), qualidade de vida 
(41,93%/n=13), independência (9,68%/n=3) e 
autonomia (9,68%/n=3).     

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conceito de envelhecimento saúdavel identificado 
na literatura é multidimensional e não é consensual. 
Muitas definições estavam voltados a uma 
perspectivas biomédica. Foi observado na RI uma 
escassez de estudos que apresentassem uma 
definição da representatividade do conceito de 
envelhecimento saudável na prática clínica do 
enfermeiro.  
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INTRODUÇÃO 

A velhice é uma fase da vida complexa, de difícil 
definição, que compreende o modo como a pessoa se 
vê e de como os outros lhe veem. É um período 
singular, que remete à subjetividade de cada sujeito 
e o seu modo de envelhecer, sendo compreendida 
em cada cultura de uma determinada forma. O 
processo de envelhecimento acompanha a 
elaboração de perdas e de novas formas possíveis de 
satisfação (CHERIX, 2015). Considerando a teoria Life 
Span de Baltes, o desenvolvimento acontece ao longo 
de toda a vida: é um processo ininterrupto, 
multidimensional e multifatorial de transformações 
influenciadas por fatores socioculturais e genético-
biológicos, em uma interação entre cultura e 
indivíduo (NERI, 2006). Como um processo altamente 
heterogêneo, o envelhecimento pode ocorrer de 
forma bem-sucedida ou envolver alterações 
patológicas, como as decorrentes de doenças 
crônicas (cardiovasculares como a hipertensão e 
Acidente Vascular Cerebral/AVC, neurodegenerativas 

como Alzheimer e Parkinson, doenças metabólicas 
como obesidade e diabetes, e o câncer) que exigem 
modelos de cuidados integrados (biológico, 
psicológico e social) na promoção da saúde: 
prevenção, reabilitação e o bem-estar do indivíduo 
(MALTA et al., 2019; VERAS & OLIVEIRA, 2018). Neste 
sentido, o presente estudo se justifica por ser comum 
o surgimento de doenças crônicas incapacitantes, 
especialmente em adultos de meia-idade e em 
pessoas idosas e pelo crescimento acelerado dessa 
população no Brasil. Desta forma, o objetivo deste 
estudo foi verificar as singularidades do 
funcionamento psicológico de um adulto que está 
chegando à velhice, aliadas às condições crônicas de 
saúde (AVC, hipertensão e colesterol alto), tendo 
como base a teoria Life Span. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a elaboração deste relato de caso de um homem 
de 56 anos, com ensino fundamental incompleto, 
com pseudônimo “C”, utilizou-se como instrumento 



 

 

  

 
 

uma entrevista semiestruturada. A entrevista teve 
duração aproximada de 1 hora e contemplou 
questões relativas à história de vida de C., suas 
condições de saúde e seus sentimentos relativos à 
proximidade da velhice. Com base nos dados obtidos 
por meio da entrevista, recorreu-se aos preceitos 
relacionados às influências normativa (eventos que 
tendem a ocorrer em um mesmo período e com a 
mesma duração na maior parte dos indivíduos, 
causados pelas interações entre organismo e 
ambiente) e não-normativa (eventos imprevisíveis, 
que não atingem todas as pessoas de um grupo etário 
ao mesmo tempo, podem ser de caráter biológico ou 
social e interrompem a sequência e ritmo do curso de 
vida esperado), segundo a teoria Life Span (NERI, 
2006). 

RESULTADOS 

O Senhor C. é aposentado, divorciado e tem dois 
filhos, com quem reside atualmente. Aos 46 anos, 
sofreu um AVC (o qual relatou ser a sua experiência 
de vida mais negativa), que deixou sequelas em sua 
perna esquerda, ficando impossibilitado de caminhar 
por longos trajetos. Além disso, sofre de colesterol 
alto e hipertensão, necessitando do uso diário e 
sistemático de medicamentos. De acordo com a 
teoria Life Span, considerando-se as duas trajetórias 
de influências, é  possível compreender que o AVC 
que ocorreu há cerca de 10 anos, acarretando perdas 
funcionais e psicológicas para C., classifica-se como 
uma influência não-normativa, pois acena para uma 
descontinuidade do curso de vida e pode trazer 
consequências a longo prazo, gerando incertezas e 
desafios. Ao ser questionado sobre o que pensa da 
velhice, o Senhor C. diz não se sentir velho, relata que: 
“As pessoas não são velhas, só têm ‘um pouquinho de 
idade’, a velhice é coisa da cabeça de cada um. Se a 

pessoa começa a falar que está velha e que não pode 
mais fazer nada, isso complica”. Quando questionado 
sobre aspectos relacionados à morte, relata que não 
pensa sobre o assunto e espera que “aconteça de 
repente”. Conta que, no início da doença, 
permaneceu muito tempo refletindo sobre a morte, 
mas acha que “não se deve pensar sobre isso, pois é 
uma coisa que não se sabe quando virá” e que “a vida 
tem a vantagem que ninguém sabe o dia e a hora da 
partida”. Aliado a isso, percebeu-se que, embora o 
Senhor C. seja portador de uma condição crônica e, 
no início da doença, não aceitasse o fato de ter ficado 
impossibilitado de viver como antes, hoje considera 
sua saúde como boa, percebe a importância do 
cuidado físico e mental com intuito de prevenir o 
surgimento ou agravamento das enfermidades e 
proporcionar um bem-estar. Relatou refletir que o 
modo como cada sujeito vive pode influenciar se irá 
viver mais ou não, desta forma, busca manter sua 
rotina de exercícios físicos, cuida da alimentação, vai 
à missa, cultiva amigos e parentes e mantêm 
relacionamentos sociais de forma independente, 
alcançando um sentimento de autoconfiança, 
autonomia e autoestima aumentada, apesar das 
limitações físicas a ele impostas. Diante do exposto, 
percebeu-se por estas formas de comportamento 
que o Senhor C. apresenta recursos de ego, 
evidenciando capacidade de enfrentamento ao 
stresse e resiliência diante das adversidades, o que 
confirma os pressupostos da teoria Life Span, de 
haver ganhos no desenvolvimento em todo o curso 
de vida. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É possível considerar que, de maneira geral, o Senhor 
C. está envelhecendo com bem-estar, obtendo 
integridade do ego e enfrentando com sabedoria as 



 

 

  

 
 

dificuldades impostas pela vida. Mesmo diante da 
emergência das doenças crônicas, este relato de caso 
mostra que o envelhecimento humano é 
heterogêneo e singular e que é possível a ocorrência 
de bem-estar mesmo diante de situações de saúde 
limitadoras. Além disso, podem ocorrer esforços 
adaptativos e capacidade de resiliência, o que 
contribui para uma minimização dos efeitos adversos 
das doenças crônicas e das perdas no processo de 
envelhecimento. Portanto, para colocar em prática as 
ações necessárias para um envelhecimento com 

qualidade de vida, é preciso desenvolver programas 
de pesquisa-ação que gerem conhecimentos, 
possibilitem a intervenção precoce e possam 
implementar e potencializar as condições de 
desenvolvimento do indivíduo e o fortalecimento da 
sua resiliência psicológica em direção ao 
envelhecimento bem-sucedido, como por exemplo, o  
projeto "Coletivos on-line em Saúde Mental" 
(https://coletivosaudemental.com.br/). 
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INTRODUÇÃO 

Muitos são os fatores que contribuem com a visão de 
que a velhice é um estágio da vida associado a 
doenças ou à dependência em relação às atividades 
como necessidade de auxílio para locomoção e 
demais necessidades.  

Embora os eventos de vida não normativos  possam 
ser encarados como imprevisíveis, inesperados, 
incontroláveis e, por isso, mais estressantes do que os 
normativos, a despeito do fato de parecerem frutos 
do acaso ou do destino, esses são fruto de processos 
mais ou menos longos de maturação (Neri;Borim; 
Assumpção, 2019). Entender os aspectos 
biopsicossociais da velhice é extremamente 
importante para a promoção da qualidade de vida 
desta população. Nesse contexto, as respostas dos 
idosos às circunstâncias estressantes apresentadas 
(como aposentadoria obrigatória, adoecimento, 
exclusão social, perda do respeito e prestígio na 
família e/ou no ambiente de trabalho) se dão de 

forma reativa, dependendo da sociedade e da cultura 
em que ele vivencia e das representações ou imagens 
empregadas pela sociedade onde está inserido 
(Guerra;Caldas, 2010). 

Além disso, a singularidade existente no processo de 
envelhecimento nos faz refletir sobre o impacto de 
eventos estressores e sua interferência na saúde 
física e mental (Fortes-Burgos et al., 2008; Soares et 
al., 2019). Compreender os fatores que interferem no 
desempenho físico dos idosos pode auxiliar os 
planejadores de políticas públicas na (re)organização 
de estratégias preventivas mais eficazes que irão, 
consequentemente, reduzir os custos com o serviço 
de saúde e minimizar a carga sobre a família e seus 
cuidadores (Alves et al., 2007). 

Desta forma, o presente estudo teve como objetivo 
compreender a relação de enfrentamento de eventos 
estressantes com a qualidade de vida e desempenho 
físico de idosos com mais de 80 anos. 

 



 

 

  

 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo é parte integrante do projeto intitulado 
“Padrões de envelhecimento físico, cognitivo e 
psicossocial em idosos longevos que vivem em 
diferentes contextos” proposto pela Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP) e aprovado porseu 
Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 
49987615.3.0000.5404) oriundo do Processo No. 
88881.068.447/2014-01 CAPES/PROCAD em parceria 
com a Universidade Católica de Brasília e 
Universidade de Passo Fundo. Trata-se de um estudo 
transversal de caráter descritivo.  

Os instrumentos utilizados foram: questionário sócio 
demográfico; questionários de qualidade de vida 
Whoqol-Brief e Whoqol-Old; questionário de 
enfrentamento de eventos estressantes e Short 
Physical Perfomance Battery (SPPB) que avalia 
desempenho físico: equilíbrio, marcha e força 
muscular de membros inferiores.  

Os idosos foram recrutados em quatro instituições 
localizadas no Estado de São Paulo, dentre elas a Casa 
do Idoso Norte (São José dos Campos), Centro 
Integrado de Saúde e Educação Moacyr Rodrigues 
(São Caetano do Sul) e Escola Superior de Educação 
Física (Jundiaí) e em eventos promovidos pela USJT –
Campus Mooca.  

Foram avaliados 104 idosos com idade ≥ 80 anos, de 
ambos os gêneros, capazes de realizar os testes 
físicos e preencher os questionários.  

Foram excluídos os idosos que apresentaram 
dificuldade de compreensão (auditivas ou cognitivas) 
para o fornecimento das informações necessárias 
para o estudo. Todos assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e as coletas 

foram realizadas por um período de 
aproximadamente duas horas por uma equipe 
multiprofissional devidamente treinada.  

Os dados foram analisados por meio do programa 
IBM SPSS Statistics 24 e apresentados por meio de 
médias e desvio padrão, frequência e porcentagem. 
Foi realizado o teste Kolmogorov-Smirnov para 
verificar se as variáveis apresentavam distribuição 
normal. O teste de correlação de Spearman foi 
utilizado para avaliar a correlação bivariada. 

RESULTADOS 

A maior parte dos idosos (99%) apresentou entre 80 
e 90 anos, 83% eram branco, 69% eram do sexo 
feminino, 61% eram viúvos, 54% estudaram entre 1 e 
4 anos, sendo que 12% não tinham nenhuma 
escolaridade. A maioria (69%) morava com outra 
pessoa e a renda distribui-se de maneira semelhante 
entre 1 salário mínimo (31%),  1 e 2 (26%), 3 e 4 (24%) 
e mais que 4 (19%) indicando que todos tinham 
renda. 

Grande parte dos participantes (52%) apresentava 
hipertensão sistêmica arterial e 18% apresentavam 
artrite/artrose. Além disso, 14% apresentavam 
diabetes mellitus (tipo ou 2), 7% câncer, 5% 
ostoporose, 1,5% Doenças Pulmonares Obstrutivas 
Crônicas (DPOC) e 2% afirmaram ter diagnóstico de 
depressão. 

Houve correlação negativa entre desempenho físico 
e finitude (r=-283, p=0,006) e transição (r=-210, 
p=0,042), mas não houve correlação com 
descendência, cuidado e bem estar indicando que  
idosos com menor desempenho físico apresentam 
maior intensidade de estresse em relação ao 
enfrentamento de perdas e de eventos marcantes. 



 

 

  

 
 

Foi observada correlação positiva entre desempenho 
físico e participação social (r=291, p=0,009), 
indicando que o melhor desempenho físico interfere 
positivamente na participação social. 

Os domínios físico e meio ambiente do Whoqol-Brief 
indicaram correlação negativa com bem-estar e,  
quanto pior o domínio físico (r=- 260, p=0,01) e o 
meio ambiente (r=-0,237, p= 0,02) maior a 
intensidade dos estressores que interferem no bem-
estar. O Whoqol-Old evidenciou correlação positiva 
(r= 303. p= 0,004), demonstrando que, quanto maior 
a autonomia, melhor o idoso saberá lidar com 
eventos incontroláveis que afetam descendentes 
e/ou entes queridos.  

 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É notória a importância de um bom desempenho 
físico para a promoção de qualidade de vida de idosos 
octogenários. Foi possível relacionar  que um bom 
desempenho físico está diretamente ligado à 
qualidade de vida, uma vez que a prática de 
atividades e exercícios físicos são capazes de afetar a 
maneira com que os idosos lidam com eventos 
estressores. O desempenho físico também está 
atrelado à capacidade de sociabilidade, uma vez que 
o afeto construído na participação das atividades 

físicas tem a capacidade de promover motivação 
entre os idosos. 

Os efeitos de um bom desempenho físico interferem 
diretamente na saúde psicológica do indivíduo, uma 
vez que a realização das atividades físicas promove 
maior participação social, bem-estar, melhor 
enfrentamento no que diz respeitos aos eventos 
estressores, promovendo ao indivíduo idoso um 
envelhecimento mais saudável e melhor qualidade de 
vida. 

Assim, promover e engajar o idoso a realizar 
atividades físicas é um importante fator para o curso 
do envelhecimento saudável, uma vez que o 
desempenho físico além de promover melhor 
interação social também afeta positivamente no 
enfrentamento de eventos estressores.  

Além disso, é importante destacar que os resultados 
obtidos nesse estudo também revelam que o idoso 
que possui autonomia é capaz de lidar melhor com 
eventos incontroláveis que afetam seus entes 
queridos. 
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INTRODUÇÃO 

A mulher vem buscando seu espaço no 
mercado de trabalho a partir do século XVII, no 
entanto, ainda são chamadas para ocupar cargos que 
se assemelham ao educar e cuidar dos seus lares 
(SANTOS et al., 2018). Dados da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) apontam que, nas 
atividades de afazeres domésticos, as mulheres 
trabalham, em média, pelo menos o dobro do que os 
homens (ILO, 2016). No Brasil, essa diferença é ainda 
mais expressiva. Enquanto os homens dedicam 
aproximadamente onze horas semanais a afazeres 
domésticos, as mulheres dedicam em média, vinte e 
seis horas dedicadas a essas atividades (IBGE, 2015). 
No mercado de trabalho, os homens brasileiros 
trabalham, em média, quarenta e três horas por 
semana, enquanto as mulheres trabalham em torno 
de trinta e seis horas por semana. À partir deste 
cenário que mostra a prevalência do feminino na 
dedicação de tempo de trabalho, este estudo teve 

como objetivo identificar a presença do feminino no 
ambiente escolar e a percepção dos professores sobre 
as horas trabalhadas na docência da rede básica de 
ensino do interior do Rio Grande do Sul. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um recorte de estudo exploratório, 
descritivo, de abordagem quantitativa, subprojeto do 
projeto integrado, do tipo guarda-chuva intitulado 
“Educação gerontológica como estratégia promotora 
da interação multigeracional para o viver e envelhecer 
saudável” aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade de Passo Fundo, parecer 467.889, 
CAAE22094513.4.0000.534. Foram convidados a 
participar, de forma voluntária, professores da rede 
municipal de ensino fundamental dos municípios do 
interior do Rio Grande do Sul, no mês de agosto de 
2020. Atendendo aos aspectos éticos, todos os 
participantes marcaram a opção de concordância do 



 

 

  

 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes de 
responderem o questionário. Os dados foram 
coletados através de um questionário online, criado 
através da plataforma Google Forms, composto por 25 
questões abertas e fechadas, abordando aspectos 
sociodemográficos, e o auto relato sobre a qualidade 
do sono, prática de atividade física, estresse, 
sobrecarga de trabalho e uso de tecnologias durante 
a pandemia de COVID-19. A análise dos dados foi 
descritiva. Para investigação da sobrecarga de 
trabalho foram feitas análises de três questões do 
questionário e em relação aos professores, foram 
analisadas as variáveis de sexo, idade, cidade e 
quantas horas por dia trabalha na docência. 

RESULTADOS 

Participaram 22 professores, com idades entre 26 e 63 
anos, com tempo de atuação na área de 6 a 28 anos. 
Todos os participantes eram do sexo feminino, 
revelando a presença significativa do feminino na 
escola, de acordo com a perspectiva histórica 
conhecida do reconhecimento da extensão do papel 
doméstico da mulher para a formação do cidadão 
social. A percepção de 63,6% dos professores 
participantes deste estudo, acerca das horas 
trabalhadas na docência, é que trabalham mais do que 
deveriam. Quando perguntado se sentem cansaço 
sem motivos aparentes, 72,7% responderam que sim. 
Na pesquisa feita pelo Instituto da Península (2020), 
foi possível analisar que 75% dos professores 
respondentes eram do sexo feminino, sendo 35% com 

faixa etária entre 30 e 39 anos, 32% com idades entre 
40 e 49 anos, e 19% com mais de 50 anos, 
prevalecendo 45% professores da rede municipal de 
ensino. O estudo de Assunção e Abreu (2019), 
mostrou que os professores cumprem sua carga 
horária em sala de aula e tem a demanda das 
atividades extraclasse, o que os impede de desfrutar 
dos momentos de lazer, praticar o autocuidado, ter 
relações com os amigos e familiares e que longas 
jornadas de trabalho podem interferir na recuperação 
das energias e no repouso, aumentando a 
possibilidade de adoecer. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de ser um grupo pequeno de professores 
participantes, o que limita o estudo, todos eram do 
sexo feminino e, mais da metade, tinha à percepção 
de que as horas trabalhadas excedem as demandas da 
docência, repercutindo em cansaço sem motivo 
aparente. Observa-se que, na docência, uma postura 
fortemente tradicional, que compreende a mulher 
como  referência em casa, nas atividades domésticas 
e do lar, soma-se ao papel atribuído de 
comprometimento com o trabalho. Esta alta demanda 
de responsabilidades pode acarretar em diversos 
fatores estressores, contribuindo negativamente no 
desempenho da sua função dentro da escola, na sua 
saúde e, consequentemente, no processo de viver e 
envelhecer com bem-estar e saúde. Assim, nota-se 
que esses professores merecem mais atenção, 
principalmente quanto a distribuição da carga horária 
de trabalho, procurando melhorar a qualidade de 
vida.

Palavras-chave: Professores escolares. Mulher. Promoção da Saúde. Saúde escolar. Envelhecimento. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de envelhecimento é algo natural e 
inerente a todo ser humano, esse processo submete 
o organismo a diversas alterações morfológicas, 
funcionais, bioquímicas e psicológicas. Logo, o 
envelhecimento é caracterizado por uma maior 
vulnerabilidade as agressões do meio interno e 
externo, que comprometem todo o organismo (PAZ 
et al., 2006). 

É possível caracterizar o envelhecimento humano 
biológico de duas maneiras, senescência é 
caracterizada como um processo de modificações 
orgânicas, natural do envelhecimento, ou seja, sem 
acarretar qualquer prejuízo a autonomia e a 
independência do indivíduo, com transformações 
que ocorrem normalmente com o passar dos anos. 

Enquanto a senilidade é caracterizada como 
alterações decorrentes de doenças ou alterações que 
possam acometer a saúde do idoso (CIOSAK et al., 
2011). 

Portanto, o envelhecimento populacional afeta o 
sistema de saúde, de modo que os maiores gastos 
entre idosos refletem a maior prevalência de doenças 
deste grupo, o que implica maior consumo de 
serviços de saúde, maiores taxas de internação 
hospitalar, bem como maior permanência em 
internação. Em um contexto em que as demandas são 
crescentes e se tem uma escassez crônica de recursos 
para o financiamento da saúde pública, torna-se um 
desafio para os gestores da saúde pública (DUARTE et 
al., 2016). 



 

 

  

 
 

É preciso ressaltar a importância da estratégia de 
saúde da família (ESF) no cuidado à saúde do idoso, 
privilegiando o atendimento de maneira humanizada 
focado nas necessidades reais dos usuários. 
Mediante a isso, é fundamental conhecer o perfil da 
população que a ESF é responsável. 

O presente estudo tem como objetivo avaliar o perfil 
nutricional, uma vez que permita uma intervenção 
que seja centralizada no usuário, contribuindo para o 
planejamento nas ações que melhore a qualidade de 
vida dos cadastrados na Unidade Básica de Saúde da 
Família Minha Casa Minha de Inoã/Maricá do estado 
do Rio de Janeiro. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo descritivo-exploratório de abordagem 
quantitativa, realizado com idosos cadastrados na 
Estratégia de Saúde da Família de Inoã/Maricá. A 
amostra foi composta por 27 idosos de uma 
microárea da referida ESF de maneira aleatória. 
Considerou-se idosa pessoa com idade igual ou 
superior a 60 anos. 

A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas 
previamente agendadas nos domicílios dos idosos 
realizadas pelos residentes de nutrição do programa 
RESFAM acompanhados pelos agentes comunitários 
de saúde (ACS). Antes do início das entrevistas, os 
participantes eram informados a respeito dos 
objetivos da pesquisa e verbalizaram se concordavam 
em participar.  

As entrevistas foram realizadas através de um 
questionário fechado, entre Maio e Julho de 2020, o 
questionário consistia de perguntas relacionadas a 
idade, sexo, hábitos alimentares e antropométricos. 

As medidas antropométricas aferidas utilizadas neste 
trabalho foram peso e altura a fim de ser calculado o 
Índice de Massa Corporal (IMC – kg/ m²).  

Para definição dos pontos de corte para IMC, adotou-
se aqueles propostos por Lpischitz (1994) e adotados 
no Brasil como referência a Norma Técnica – pelo 
SISVAN (2008), que preconiza os seguintes valores de 
IMC para idoso: menor ou igual a 22,0 kg/m² idoso 
com baixo peso, valores de IMC maior que 22,0 kg/m² 
e menor que 27,0 kg/m² idoso com peso adequado 
(eutrófico), valores de IMC maior ou igual a 27,0 
kg/m² idoso com sobrepeso.  

Para avaliação da circunferência da panturrilha, foi 
adotada a classificação proposta pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), que indica redução de 
massa muscular quando o valor é inferior a 31 cm.  

As variáveis referentes a alimentação foram 
categorizadas da seguinte maneira: consumo regular 
de marcadores saudáveis da alimentação pelo menos 
1x/dia, em relação aos marcadores não saudáveis 
foram considerados aqueles com o consumo de 2-4x/ 
semana. 

A digitação e análise dos dados foram realizadas no 
software Excel versão 2017. 

RESULTADOS 

Participaram 27 idosos, sendo a maior parte 
composta pelo sexo feminino (66,6%), em relação a 
faixa etária (77,8%) dos entrevistados tem entre 60 e 
74 anos.  

Através do presente estudo foi possível identificar 
que consumo de alimentos marcadores da 
alimentação saudável de maneira regular foi: frutas 
(70%), verduras e legumes (63%), Leguminosas 
(81,5%). Analisando os marcadores não saudáveis da 



 

 

  

 
 

alimentação foi possível identificar que (26%) 
consomem hambúrguer ou embutidos regularmente, 
(33%) consomem bebidas adoçadas e biscoito 
recheado, doces ou guloseimas (51,8%). 

O consumo regular de frutas, verduras e legumes 
(FVL), trazem consigo benefícios para saúde, uma vez 
que favorece o suprimento de micronutrientes, 
fibras, antioxidantes, substâncias fitoquímicas, 
estando associada ao menor risco de 
desenvolvimento de doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT’s) e a manutenção do peso 
corporal adequado.  

O consumo regular de feijão também tem sido 
associado a um padrão saudável de alimentação, à 
medida que melhora o aporte de nutrientes na dieta, 
maior teor de fibras e micronutrientes, como ferro, 
potássio e magnésio (NASCIMENTO, et al., 2011). 

De acordo com o Guia alimentar para a população 
Brasileira o consumo de alimentos ultraprocessados 
devem ser evitados, pois de maneira geral são ricos 
em sódio, açúcar e/ou gorduras saturadas e 
transesterificadas, em quantidades quase sempre 
preocupantes, favorecendo o surgimento de 
coronariopatias, diabetes e vários tipos de câncer, 
além de contribuir para aumentar o risco de 
deficiências nutricionais. 

Ainda de acordo com o guia, deve-se privilegiar o 
consumo de alimentos in natura ou minimamente 
processados, predominantemente de origem vegetal, 
tais como legumes, verduras, frutas, embalados, 
fracionados, refrigerados ou congelados, uma vez 
que são boas fontes de fibras e de vários nutrientes 
(BRASIL, 2014). 

De acordo com o índice de massa corporal para idoso, 
a maior prevalência encontrada foi de sobrepeso, que 
representou (48%) da amostra estudada, seguido 
pela eutrofia (37%) e baixo peso (15%). 

Estudos indicam a boa correlação entre o IMC com 
morbidade e mortalidade em idosos, gerando 
impacto negativo na qualidade de vida dos deles. 
Valores de IMC acima dos pontos críticos, 
representam risco aumentado para as DCNT’s, 
principalmente doenças cardiovasculares e diabetes 
(SILVA, et al., 2018). 

Segundo os dados analisados referentes a 
circunferência de panturrilha (CP), a maior 
predominância da população estudada (89%) 
encontra-se com a CP>31, dentro dos parâmetros 
preconizados OMS. 

A CP tem sido considerada uma medida confiável 
para avaliar e monitorar a perda de massa muscular 
em idosos. Constitui um importante parâmetro para 
identificar o risco nutricional nos idosos, dessa forma 
é possível detectar a necessidade de uma intervenção 
dietética.     

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados demonstram que o perfil encontrado 
nos sujeitos, nessa pesquisa, não diverge da 
literatura. Estudos que tratam da saúde dos idosos, 
demonstram o predomínio do sexo feminino, 
refletindo a maior longevidade das mulheres em  

relação aos homens. As estimativas são de que as 
mulheres vivam, em média, de cinco a sete anos a 
mais do que os homens. 

Compreender o perfil nutricional dos idosos, 
influencia diretamente no planejamento e 
implementação de ações que proporcionem um 



 

 

  

 
 

envelhecimento saudável, resultando na melhoria da 
qualidade de vida dessa população. Desta forma, é 
importante ações que possam contribuir para 
estimular hábitos alimentares saudáveis, como forma 
de promoção e prevenção da saúde do idoso. Logo, 
estudos que avaliem o perfil alimentar dos idosos 
brasileiros, contribuem para que medidas possam ser 
implementadas de maneira mais efetivas e eficazes. 

É importante uma atenção voltada à população em 
estudo, uma vez que seja tendência dos próximos 
anos, o envelhecimento da população brasileira. Com 
aumento da expectativa de vida observa-se que os 
idosos apresentam maiores riscos de desenvolverem 
problemas de saúde, influenciando a sua condição de 
vida, sendo fundamental novos estudos que avaliem 
o seu perfil.      
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INTRODUÇÃO 

Qualquer indivíduo hígido entre 16 anos completos 
(mediante consentimento formal) e 69 anos, 11 
meses e 29 dias – tendo realizado a primeira doação 
antes dos 60 anos -, pode se tornar um doador de 
sangue regular. Diariamente, hemocomponentes são 
necessários para transfusão de pessoas que sofrem 
acidente, realizam cirurgias, procedimentos, e 
também para tratamento de anemias e doenças 
onco-hematológicas. Ainda não existe nenhuma 
forma artificial que substitua o sangue, por isso a 
doação de sangue ainda se faz imprescindível para 
manutenção de vidas. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde, para suprir essa demanda 

transfusional, é necessário que 5% da população de 
um país seja doadora. Contudo, de acordo com o 
Ministério da Saúde, atualmente, no Brasil, os índices 
não chegam a 2%, impondo uma situação insuficiente 
e alarmante para a saúde pública pela falta de 
doadores de sangue (BRASIL, 2018).  Ainda, apesar do 
aumento da população idosa e do amplificação da 
faixa etária, ainda persiste um baixo número de 
adesão a doação de sangue entre a faixa etária. 
Diante disso, o Programa ComSaúde – Projeto sobre 
Doação de Sangue, da Universidade de Passo Fundo 
(UPF), em parceria com o Serviço de Hemoterapia do 
Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo 
(SHHSVP) e a Academia Passo-Fundense de Letras 



 

 

  

 
 

vem promovendo ações voltadas à essa parcela da 
população desde 2018. O presente trabalho tem por 
objetivo expor as atividades voltadas à população 
idosa realizadas pelo projeto durante o período de 
2018 e 2019, a partir de uma análise do perfil dos 
doadores de sangue do SHHSVP.   

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo exploratório, retrospectivo e descritivo com 
análise do banco de dados do sistema informatizado 
e-Delphyn, com abordagem quantitativa dos 
doadores de sangue dos 18 aos 69 anos, que 
realizaram doações entre março de 2011 a dezembro 
de 2019 no SHHSVP. 

RESULTADOS 

Analisou-se um total de 124.773 doadores, entre os 
18 e 69 anos entre marços de 2011 e dezembro de 
2019 no SHHSVP, sendo 69340 (55,57%) homens e 
55433 (44,43%) mulheres. Destes, 7992 eram idosos 
entre 60 e 69 anos, 4822 (60,33%) do sexo masculino 
e 3170 (39,66%) do sexo feminino, o que representou 
6,40% do total dos doadores, enquanto as demais 
faixas etárias refletem 93,60% do total. Na análise da 
porcentagem de doações de idosos por ano, 
obtivemos em 2011 uma média de 4,02% do total de 
doadores, em 2012/ 10,52% , em 2013/ 8,76%, em 
2014/ 7,73%, em 2015/6,21%, em 2016 /5,67%, em 
2017 /4,90%, em 2018 / 4,70% e em 2019 foi de 
3,59%.  

Baseado nos dados obtidos, em conformidade com as 
atuais taxas de doadores do país disponibilizados pelo 
Ministério da Saúde, percebe-se pouca adesão à 
doação de sangue por indivíduos da terceira idade 
apesar da mudança na portaria sobre o tema ocorrida 
no final do ano de 2013. Assim como outros países 

que passaram pela envelhecimento populacional, foi 
implantada a estratégia de prolongar a idade de 67 
para 69 anos, buscando aumentar o número de 
doadores disponíveis para atender à crescente 
demanda de hemocomponentes no país (GODIN et 
al., 2005; ZEILER, et. al., 2011, CARVALHO, et al. 
2019). Contudo, apesar da população idosa ser a que 
mais cresce no Brasil e representarem potenciais 
doadores de sangue, a maior parte dos doadores 
ainda é composta por jovens com menos de 30 anos 
de idade (BRASIL, 2017, BRASIL, 2018). 

Nesse sentido, o Projeto “Doação de Sangue” 
desenvolve ações com o objetivo de sensibilizar essa 
parcela da população, propagar informações de 
qualidade sobre a prática, estimulá-los a se tornarem 
doadores fidelizados e, com isso, contribuir para uma 
cultura de doação de sangue.Desde 2018 são 
realizadas ações direcionadas aos idosos que 
frequentam o Centro de Referência e Atenção ao 
Idoso da UPF (CREATI/UPF). Envolvendo atividades 
com abordagens informativas sobre a doação de 
sangue, o envelhecimento e a importância da 
participação dos idosos. Além disso, são realizadas 
aulas expositivas sobre o processo de coleta e de 
transfusão, elucidação de indicações e restrições, 
assim como a conscientização das reações adversas 
mais comuns nessa faixa etária. Também, ocorreu a 
entrega de livros direcionados ao tema “Mensagens 
de amor sem olhar a quem” com compartilhamento 
de motivação dos doadores de sangue e com a visão 
e mensagens de agradecimento de pacientes que 
recebem sangue e valorizam a ação solidária. Além 
deste, foi desenvolvido e lançado um livro “O dia em 
que o avô de Pedrinho completou seu ciclo como 
doador de sangue”, enfatizando especificidades da 
doação em idosos, indicações, condições para doar 



 

 

  

 
 

até a faixa etária máxima permitida e lançado na 33ª 
Feira do Livro de Passo Fundo, que ocorreu no ano de 
2019. A longo prazo, ainda, pretende-se realizar 
oficinas de literatura e artes visuais e atividades sobre 
o tema. O projeto funciona para difundir informações 
de qualidade e captar novos doadores.   

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dessa forma, levando em conta que o Brasil passa por 
uma transição demográfica, com o envelhecimento 
da população, ressalta-se que, com o crescimento 
populacional dos idosos, a sua importância deve ser 
lembrada com relação a manutenção dos estoques de 
sangue do país, pois o mesmo indivíduo idoso poderá 

ser um doador de sangue e num futuro próximo ser 
um receptor de algum tipo de hemocomponentes 
sanguíneo. Considerando-se que, em alguns anos, 
essa população será predominante no Brasil e a 
demanda transfusional crescerá, estamos já nos 
preparando, a exemplo, das ações do Projeto 
“Doação de Sangue” que empenham-se em 
atividades de incentivo, de orientações e de 
fidelização desses doadores mediante trabalhos 
sociais com diferentes parcerias institucionais em 
prol de atividade, como é realizado no CREATI/UPF. 

 

Palavras-chave: Doação de Sangue. Envelhecimento Humano. Educação. 
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INTRODUÇÃO 

Com o avançar da idade, o metabolismo basal é 
reduzido, levando à consequente redução da massa 
magra e em específico, das fibras musculares 
metabolicamente ativas. A redução da ingestão 
alimentar é consequência de diversos fatores, entre 
eles a redução do apetite, idade avançada, 
fragilidade, problemas odontológicos, demência, 
saciedade precoce, fatores econômicos e uso de 
medicações. Estima-se que de 5-20% dos idosos 
inseridos na comunidade encontram-se desnutridos, 
já em idosos institucionalizados ou em âmbito 
hospitalar, esse número é superior à 60%.  

No âmbito das cirurgias ortopédicas, a desnutrição 
leva à um aumento no número de infecções, devido à 
redução da cicatrização, pelo tempo prolongado do 
processo inflamatório, elevando assim o catabolismo 
energético, e consequentemente, a perda de peso e 
massa muscular.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo de caso descritivo, realizado 
em um hospital de alta complexidade do Norte do Rio 
Grande do Sul. Paciente E. R. R., do gênero masculino, 
68 anos, viúvo, residente de um instituto de longa 
permanência, encaminhado ao hospital relatando dor 
em quadril esquerdo. Com diagnóstico prévio de 



 

 

  

 
 

hemiparesia após Acidente Vascular Cerebral (AVC). 
Ao ser submetido ao exame de raio X, evidenciou-se 
deslocamento de fixador utilizado em cirurgia 
realizada para fixação de fratura de fêmur 
previamente.  

Inicialmente foi realizada triagem nutricional durante 
as primeiras 48 horas de internação através da 
ferramenta Nutritional risk Screening (NRS-2002), 
tendo como resultado 3 pontos, classificando o 
paciente como risco nutricional. Foram realizadas as 
medidas de circunferência do braço e altura do joelho 
para estimar o peso pela fórmula de Chumlea, 
resultando em 66Kg e altura recumbente de 1,65m. O 
Índice de Massa Corporal (IMC) calculado foi de 
24,2Kg/m², classificado como eutrófico de acordo 
com Lipschitz, 1994.  

Ao exame físico, apresenta regular estado geral, 
encontra-se desidratado, descorado, e com 
evidências de perda de massa muscular e adiposa. 
Abdômen plano, com ruídos hidroaéreos presentes, 
indolor ao exame.  

Foi verificado através do Recordatório 24 horas que a 
ingesta alimentar não era suficiente para atingir suas 
necessidades nutricionais. Então, adaptou-se a 
consistência da dieta via oral para consistência 
pastosa e iniciou-se a Terapia Nutricional Oral (TNO) 
hipercalórica e hiperproteica, três vezes ao dia, 
oferecendo um aporte adicional de 900kcal e 60g de 
proteína ao dia, a fim de complementar a ingesta 
calórica-proteica do paciente.  

RESULTADOS 

Após 40 dias recebendo TNO foram realizadas 
novamente as medidas de circunferência do braço e 
altura do joelho para estimativa do peso. Evidenciou-

se perda de 14Kg, resultado do elevado estado de 
catabolismo em que o paciente encontrava-se. 
Conforme discussão com a equipe médica foi optado 
pelo início de Terapia Nutricional Enteral (TNE), via 
sonda nasoenteral que foi passada via endoscopia 
digestiva, visando maior conforto para o paciente. 
Iniciou-se a TNE com fórmula polimérica, 
hipercalórica e hiperproteica. O paciente apresentou 
diarreia, sendo necessária adaptação para uma 
fórmula normocalórica e normoproteica com mix de 
fibras. Após normalização dos sintomas 
gastrointestinais evoluiu-se a dieta enteral para 
fórmula polimérica, hipercalórica e hiperproteica, 
atingindo suas necessidades nutricionais e 
energéticas. Ao realizar a mobilização do paciente, o 
dispositivo de sonda enteral foi tracionado, sendo 
necessária a retirada. Novamente em conjunto com a 
equipe médica, optou-se por manter o paciente 
apenas com dieta via oral e TNO, visando maior 
conforto. Optou-se por manter TNO hipercalórico e 
hiperproteico, 3x ao dia, associado à vitamina de 
frutas, objetivando uma maior tolerabilidade e 
palatabilidade.  

Após um período de 60 dias de internação, 
evidenciou-se através de nova estimativa, perda de 
peso de 16Kg. Além disso, os exames laboratoriais de 
albumina, hematócrito e hemoglobina associados ao 
exame físico evidenciaram estado nutricional 
depletado, resultando em redução da independência, 
força, mobilidade e consequentemente, qualidade de 
vida.  

Após 92 dias de internação, o paciente teve condições 
clínicas para receber alta hospitalar, sendo 
encaminhado à instituição em que residia 
previamente. Recebeu laudo nutricional a fim de 
conseguir os suplementos alimentares via Secretaria 



 

 

  

 
 

de Saúde do Estado e orientação nutricional para 
adequação das consistências da dieta para manter 
suas necessidades calórico-proteicas na instituição 
em que residia previamente. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A desnutrição hospitalar é assunto relevante e 
conhecido pelos profissionais da área saúde. 
Inúmeros fatores contribuem para um desfecho 
desfavorável durante o período de hospitalização, 
como o hipercatabolismo e infecções associadas. A 
Terapia Nutricional (TN) é fator determinante para a 
redução da desnutrição e suas consequências. 
Pacientes idosos necessitam de uma maior ingestão 
de proteínas, visando a melhora da funcionalidade 

dos músculos, ossos e sistema imune. Assim, a 
adequação do tipo de TN bem como a adaptação das 
consistências alimentares, visam maior aceitação da 
dieta pelo paciente, levando à redução da 
mortalidade, inflamação e complicações. 

A desnutrição nos pacientes idosos irá gerar fraqueza 
e atrofia muscular, redução na cicatrização de feridas, 
aumento do risco de mortalidade e do tempo e custos 
de internação. Ainda, causa redução da 
independência e também aumento dos níveis de 
depressão e demência, consequentemente, 
reduzindo a qualidade de vida destes pacientes. 

 

Palavras-chave: Cicatrização. Desnutrição hospitalar. Terapia Nutricional. Idosos. Fratura de Fêmur. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de envelhecimento esta associado a 
múltiplos fatores, tais como, moleculares, celulares, 
cognitivos, comportamentais e sociais. Essa etapa da 
vida é caracterizada por uma série de fatores que 
acabam influenciando os idosos na visão sobre seu 
corpo quando são relacionados aos fatores estéticos 
e biológicos (TEIXEIRA; CORRÊA; RAFAEL, 2012). 

O processo de envelhecimento se torna uma etapa 
difícil, pois se trata de um momento com estigmas no 
qual sua imagem corporal (IC) é repudiada em uma 
sociedade que valoriza a imagem da juventude 
(FONSECA et al., 2012). 

A IC pode ser entendida como a representação 
mental do próprio corpo, sendo dinâmica e singular, 
é um constructo multifacetado constituído por 

componentes atitudinais e perceptivos, emocionais, 
cognitivos e comportamentais (SOUTO, 2016). Desse 
modo, a IC é um fenômeno complexo que deve ser 
visto sob múltiplas perspectivas e engloba todas as 
formas pelas quais a pessoa vivencia e conceitua seu 
próprio corpo, desde a transformação durante a 
gestação até o envelhecimento (GONÇALVES; 
CAMPANA; TAVARES, 2012). Desta forma o estudo 
teve como objetivo, avaliar a imagem corporal de 
idosas conforme o número  e tipo de parto. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo de natureza quantitativa, explicativa e 
retrospectiva com 131 mulheres com 60 anos ou 
mais, sexualmente ativas e que praticam atividade 
física no Núcleo Integrado de Estudo e Apoio à 
Terceira Idade (NIEATI) de uma universidade pública 



 

 

  

 
 

do interior do Rio Grande do Sul (Número 2.472.098 
CAAE: 80587517.0.0000.5346). Exclui-se aquelas com 
déficit cognitivo (avaliado pelo Miniexame do estado 
mental), e com qualquer patologia genital 
autorreferida ativa.   

Para participar do estudo foi realizado o convite e 
apresentado os objetivos, procedimentos, riscos e 
benefícios bem como os aspectos éticos para 
posterior obtenção do termo de consentimento livre 
e esclarecido (TCLE) e termo de confidencialidade. 
Após, a amostra foi avaliada em relação a história 
ginecológica e obstétrica através de  uma ficha de 
avaliação adaptada.  

A imagem corporal foi avaliada pelo Body 
Appreciation Scale (BAS) o qual possui oito itens e é 
considerado com uma boa imagem corporal aquela 
com pontuação maior ou igual a 3,5 pontos 
(SOULLIARD et al., 2019). Foram definidos domínios 
conforme as perguntas, sendo eles: respeito, 
satisfação, aceitação, qualidades, atitudes positivas, 
necessidade, sentimentos e comportamentos. 
Nopara cada domínio, ficando definido que quanto 
maior o escore melhor é a imagem corporal.  

RESULTADOS 

A amostra (131) foi dividida em primíparas, 
multíparas e nulíparas. As primíparas foram 
compostas por sete idosas com média de idade de 

64,9±4,7 anos, com predomínio de parto cesárea 
(87,5%). As idosas apresentaram uma média no BAS 
no valor de 4,6±0,8 pontos e 85,7% apresentaram 
uma boa imagem corporal, onde os melhores 
domínios foram qualidades e necessidade com 
4,7±0,8 pontos cada.  

As multíparas foram compostas por 115 mulheres 
com uma média de idade de 69,8±6,9 anos, sendo 
predominante o parto vaginal (83,5%). A média no 
BAS destas multíparas foi no valor de 4,8±0,4 pontos, 
97,4% apresentaram uma boa imagem corporal e os 
melhores domínios foram qualidades, atitudes 
positivas e comportamentos com 4,9±0,4 pontos, 
respectivamente.  

As nulíparas foram compostas por nove mulheres 
com uma média de idade de 69,2±5,4 anos. As idosas 
apresentaram uma média no BAS de 4,6±0,5 pontos,  

onde todas elas apresentaram uma boa imagem 
corporal e os melhores domínios foram respeito e 
satisfação com 4,9±0,3 pontos cada.   

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse estudo permitiu identificar que as idosas 
investigadas apresentaram boa imagem corporal, 
entretanto, diferenciaram quanto aos domínios. Isto 
nos remete a pensar na possibilidade de que a 
quantidade de filhos pode a vir interferir na IC.  

Estes dados são importantes visto que a IC é uma questão considerável na qualidade de vida e está relacionada ao 
bem-estar físico, psicológico e social.  Diante disso, é necessário cada vez mais estudos que abordem sobre a IC das 
idosas e suas interações. 

Para novas pesquisas sugere-se comparar as variáveis imagem corporal, tipo de parto e número de filhos com 
amostras estratificadas, como faixa etária, classe econômica e escolaridade. 

Palavras-chave: Imagem corporal. Faixa etária. Parto Cesária. Parto vaginal. Idoso. 
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INTRODUÇÃO 

A literatura científica  apresenta que intervenções 
envolvendo música são capazes de estimular a 
comunicação, aprendizagem, mobilidade, expressão 
e trazem benefícios emocionais, sociais e cognitivos 
(SOUZA, LANDRINO, VIANNA, 1988).  Este trabalho 
apresenta o relato de uma intervenção musical e da 
construção dos seus  instrumentos , nas funções 
cognitivas e no humor de idosos com e sem doença 
de Alzheimer no estágio leve, moradores de uma 
Instituição de Longa Permanência. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Participaram dessa experiência quatro idosos com DA 
no estágio leve da doença e seis idosos sem DA, 
moradores de uma Instituição de Longa Permanência. 
O protocolo de atividade foi planejado objetivando 
estimular funções cognitivas e de humor e foi 
desenvolvido por  psicológas. As intervenções  foi 
dividida em  16 sessões para o grupo com DA  e 17 

sessões para o grupo sem DA. Todos os participantes  
passaram por avaliação das funções cognitivas: Mini 
Exame do Estado Mental (BRUCKI et al., 2004), Teste 
do de Desenho do Relógio- (TDR) (SUNDERLAND et 
al.,1989); Montreal Cognitive Assessment (MoCA); 
Pares Verbais Associados (WECCHSLER, 1997)  e de 
humor GDS –Escala de Depressão 
Geriatrica(YESAVAGE et al., 1983). Os encontros eram 
realizados uma vez na semana no mesmo período do 
dia para ambos os grupos. Durante as sessões os 
participantes ouviam música, trocavam experiências 
a respeito de suas emoções  e realizaram construção 
dos  instrumentos musicais para acompanhar as 
músicas que eram tocadas. 

RESULTADOS 

Os resultados mostraram manutenção das funções 
cognitivas para os participantes de ambos os grupos. 
Para o grupo com DA os escores no MEEM passaram 
de 19,8 no pré teste para 21,5 no pós. A Fluência 
Verbal de 7,0 para 6,0. O teste do relógio de 1,0 para 



 

 

  

 
 

2,0 e o MoCa de 13,8 para 16. Para o grupo sem DA 
os escores no MEEM no pré e pós teste foram 24,4 e 
24,2. Na Fluência Verbal foram 8,3 e 8,8. O teste do 
relógio 1,7 e 2,2 e o MoCa de 18,4 e  21. Em relação 
ao humor, houve piora na pontuação no GDS-30 para 
os idosos com DA, que passaram de 3,3 para 5,3 
pontos. Já os participantes sem DA apresentaram 
melhora na pontuação, passando de 9,3 para 6.  

 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A literatura indica que a institucionalização está 
correlacionada com diminuição na capacidade 
cognitiva e piora no humor. Assim, intervenções com 
músicas, representam um importante recurso 
terapêutico, tanto em idosos que apresentam DA ou 
idosos cognitivamente preservados. O presente 
relato de experiência apresenta um exemplo de como 
uma intervenção em grupo com música pode auxiliar 
na manutenção das funções cognitivas de idosos 
intitucionalizados, e consequentemente melhora na 
qualidade de vida. Pesquisas futuras podem 
investigar, de forma experimental, o papel específico 
da construção dos instrumentos nas funções 
cognitivas e de humor em idosos intitucionalizados.  
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INTRODUÇÃO 

A divulgação e a disseminação de estudos tanto na 
área do Serviço Social quanto na do envelhecimento 
tem crescido nos últimos. No primeiro caso destaca-
se, entre outros, o estudo de Goldstein (1999) que 
estudou a produção científica brasileira na área da 
gerontologia de 1975 a 1999. A autora analisa apenas 
as teses e dissertações produzidas; encontramos 
ainda estudos específicos sobre um determinado PPG 
em gerontologia comparando com a produção geral 
em universidades brasileiras.  Existem também 
estudos sobre Revistas especificas, dentre os quais 
dois sobre a produção da Revista Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia publicada pela Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro e outra sobre a Revista 
Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano 
que é publicada pela Universidade de Passo Fundo.  

Sobre a disseminação do conhecimento na área do 
Serviço Social a situação não é diferente. Foram 
encontrados os estudos: a) Lewgoy et al. (2013) sobre 
a formação profissional publicada de 2000 a 2010; b) 
Sposati (2007) e Silva; Carvalho (2007) sobre a 
produção dos programas de pós-graduação na área a 
partir dos relatórios DATA/CAPES. Há referências à 
temática do envelhecimento, ora identificada como 

"terceira idade, envelhecimento", ora "pessoas 
portadoras de necessidades sociais, terceira idade, 
envelhecimento", o que inviabiliza saber o número 
exato da produção da área sobre a temática 
envelhecimento.  

Não foram localizados estudos sobre a disseminação 
da produção realizada por assistentes sociais 
brasileiros sobre a temática do envelhecimento. Essa 
constatação leva-nos a investigar a disseminação 
através de teses produzidas por assistentes sociais 
brasileiros com a temática do envelhecimento. O 
objetivo é mapear a produção brasileira de teses 
envelhecimento produzidas por assistentes sociais 
brasileiros. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta pesquisa é do tipo bibliométrico e descritiva.  
Analisará parte da literatura comumente 
denominada cinzenta por diversos autores que inclui 
as teses doutorais.  

A localização das mesmas foi feita através do Banco 
de Teses e Dissertações da CAPES e na Biblioteca 
Digital Brasileira de Teses e Dissertações do IBICT 
utilizando os termos: velhice, longevidade, terceira 
idade, idoso, gerontologia e envelhecimento.  Foram 



 

 

  

 
 

excluídas as teses duplicadas, as que não abordavam 
o envelhecimento humano e as não produzidas por 
assistentes sociais. Inicialmente foram localizadas 
2.116 teses. 

Aplicando-se os critérios de inclusão e de exclusão o 
corpus foi composto por 59 teses. Os critérios de 
inclusão utilizados foram ter sido produzida em uma 
das IES brasileira, o autor ser brasileiro ou residir no 
Brasil, ter sido produzida por Assistente Social, seu 
conteúdo estar relacionado ao envelhecimento 
humano. Já os critérios de exclusão: ter sido 
produzida em Instituições de Ensino de outros países, 
o autor não ser brasileiro ou sendo brasileiro não 
residir no Brasil, sua formação profissional ser outra 
que não Assistente Social ou a temática da tese ou 
dissertação não estar relacionada com o 
envelhecimento humano.  

A análise foi eminentemente descritiva construída 
utilizando-se de uma planilha Excel e do software 
NVivo 12. Utilizou-se dados bbliométricos 
construídos a partir de Carvalho (2005): a) 
distribuição temporal e geográfica, b) sexo tanto 
do(a) autor(a) quanto orientado, c) vinculação dos(as) 
mesmos(as), d) instituições onde os trabalhos foram 
desenvolvidos e respectivos programas de pós-
graduação, e) palavras-chave indicadas na tese. Para 
tal utilizou-se de uma planilha Excel e do software 
NVivo 12. 

RESULTADOS 

Um total de 59 teses com a temática envelhecimento 
foram produzidas em 24 PPGs, principalmente nos 
estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do 
Sul. Destes 40 (67,80%) estão registrados pela CAPES 
na área de Serviço Social, 07 (11,86) na de Ciências 
Sociais, 08 (13,56) Saúde e 04 (6,78) Educação. Os 

programas de doutorado na área de Serviço Social 
foram criados a partir de 1980, quando a PUCSP 
oferece sua primeira turma. A primeira tese 
localizada foi produzida em 1995 por Cilene Swain 
Canoas, assistente social do SESC/SP e orientada pela 
Dra. Suzana Aparecida da Rocha Medeiros na PUCSP. 
O fato de assistentes sociais cursarem seus 
doutorados em outras áreas não significa a 
inexistência de cursos na área de Serviço Social, mas 
pode indicar o interesse pessoal e/ou a presença de 
orientadores especializados em abordagens não 
contempladas nestes cursos.  

 A maior produção de teses redigidas por 
assistentes sociais sobre a temática envelhecimento 
acontece a partir de 2009. Foram 40 teses produzidas 
de 2009 a 2019, o que representa 67,79% do total.  
Este fato pode estar relacionado ao aumento do 
número de Programas na área e, portanto, ao 
aumento geral do número de teses, mas também ser 
uma resposta ao envelhecimento da população 
brasileira. 

Encontramos 57 (96,61%) das teses produzidas por 
mulheres e 02 (3,39%) por homens. Fato que, de 
certa maneira, reproduz a realidade da distribuição 
dos assistentes sociais brasileiros quanto ao sexo. 
Estudo realizado pelo Conselho Federal de Serviço 
Social em 2004 afirmava que a categoria continuava 
a tendência histórica de ser uma profissão 
predominantemente de mulheres.  

Situação semelhante em relação aos 42 orientadores: 
83,33% do sexo feminino e 16,67 masculino. Deve-se 
ressaltar que 54,76% são graduados em serviço social 
enquanto os demais 45,24% o são em Ciências 
Sociais, Psicologia, Medicina, Enfermagem, 
Pedagogia, Educação Física, Educação Musical, 



 

 

  

 
 

Comunicação Social e Economia. Os PPGs onde se 
vinculam quase 50% estão no eixo Rio-São Paulo. 
Dentre as Universidades com maior percentual de 
teses está uma gaúcha. São: PUCSP, PUCRS, UNESP, 
UFRJ E USP. Não é de admirar esta distribuição 
geográfica, pois é na região Sudeste onde está 
concentrado o maior número de Programas de Pós-
Graduação.  

Analisando as palavras-chave das teses, informadas 
pelos(as) autores(as) observa-se que as mesmas 
refletem tanto as tendências dos temas que são 
preocupações dos estudiosos do processo de 
envelhecimento quanto do Serviço Social. 
Encontramos uma grande diversidade. Foram 
coletadas 106 palavras diferentes entre as 289 
referidas nas teses. As oito mais frequentes foram: 
envelhecimento, idoso, família, Serviço Social, 
Política Pública, velhice, cuidado/cuidadores e 
violência. Dentre o total de palavras observa-se uma 
diversidade de termos para designar a pessoa mais 

velhas, o que não é específico dos assistentes sociais 
como entre geriatras e gerontólogos. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo é parte de um projeto maior sobre a 
produção de assistentes sociais brasileiros sobre a 
temática do envelhecimento. A análise das teses 
produzidas entre 1995 e 2019 mostra que existe um 
aumento nos últimos anos e que a produção está 
concentrada em algumas Universidades, 
principalmente no eixo São Paulo/Rio de Janeiro. 

Pode-se afirmar que existe um aumento do interesse 
dos assistentes sociais pela temática que pode ser 
uma resposta às questões que emergem a partir do 
processo de envelhecimento da população brasileira 
que vem se intensificando dia a dia. Resposta que é 
buscada em diversas áreas do conhecimento 
corroborando o caráter multidisciplinar da temática 
já enfatizada por estudiosos do tema.  

 

Palavras-chave: Envelhecimento. Assistentes Sociais. Bibliometria. Teses.      . 
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INTRODUÇÃO 

Diante da realidade do aumento da expectativa de 
vida e diminuição das taxas de natalidade e 
mortalidade, ocasionando importantes mudanças na 
estrutura populacional, o rápido crescimento da 
população idosa evidencia a importância de garantir 
a essa população um envelhecimento bem-sucedido 
e com qualidade de vida (CASTRO; AMORIM, 2016) 
Nesse novo cenário a institucionalização pode ser 
uma alternativa de cuidado ou a melhor opção para a 
pessoa idosa sem família e que vive em condições de 
vulnerabilidade. As residências coletivas tornam-se 
mais que uma instituição de apoio, pois servem de 
local de moradia, fornecem cuidados à saúde. Além 
de uma forma de abrigo, oportuniza uma vivencia 
mais tranquila, por vezes, de inclusão social que 
remeta aos idosos convívio com seus pares e novas 
relações de amizade, ressaltando nesse processo a 
importância da presença da família (FIGUEIREDO, 
2019). Os vínculos familiares e afetivos têm um 
importante papel na adaptação do idoso no processo 
de institucionalização, o bem estar através de visitas 
de pessoas próximas, a fim de evitar o estado de 

solidão e isolamento que muitos se encontram pelo 
fato de estarem distantes destas pessoas. O convívio 
com familiares e amigos faz com que o idoso se sinta 
importante e cultive a vontade de continuar a viver 
sabendo que não estão abandonados (CAMARGOS et 
al; 2016). A institucionalização da pessoa idosa, 
muitas vezes, ocorre em meio a tensões familiares, 
conflitos de toda ordem, como consequência, 
sentimentos de culpa compartilhados pela família, e, 
que, muitas vezes, levam ao abandono, isolamento e 
dificuldades de adaptação na instituição (CARVALHO; 
DIAS, 2011). Nesse contexto, o objetivo deste estudo 
é investigar a continuidade de visitas à pessoa idosa 
institucionalizada e fatores associados. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal, recorte da 
pesquisa Padrões de Envelhecimento e longevidade: 
aspectos biológicos, educacionais e psicossociais, 
desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em 
Envelhecimento Humano, vinculado ao Programa 
Nacional de Cooperação Acadêmica PROCAD/CAPES 
edital nº 71/2013 realizado com 470 idosos 
residentes em Instituições de Longa Permanência 



 

 

  

 
 

para Idosos (ILPI), nos municípios de Passo Fundo 
Carazinho e Bento Gonçalves. Tendo como critério de 
inclusão ter idade igual ou superior a 60 anos. 
Considerou-se como variável dependente receber 
visitas, independente da frequência dessas visitas, 
em relação a quem as realizava, estas foram 
agrupadas entre marido/esposa/companheiro, 
filhos/enteados, netos, bisnetos, outros parentes e 
amigos. As variáveis sociodemográficas 
independentes foram: sexo (masculino e feminino), 
faixa etária (60 - 79 anos/80 anos ou mais) cor/raça 
(branca/não branco), estado civil (casado 
(a)/companheiro (a), solteiro (a), divorciado 
(a)/separado (a), viúvo (a)), escolaridade (analfabeto, 
um à oito anos de estudo, nove anos ou mais), tipo de 
ILPI (privada fins lucrativos, filantrópicas). Quanto as 
condições de saúde as variáveis independentes são: 
hipertensão arterial sistêmica (sim/não), diabetes 
Mellitus (sim/não), sarcopenia (sim/não), acidente 
vascular encefálico (sim/não), câncer (sim/não), 
reumatismo (sim/não), doença pulmonar (sim/não), 
depressão (sim/não), osteoporose (sim/não), 
Parkinson (sim/não), declínio cognitivo (sim/não), 
rastreio pelo mini exame de estado mental (MEEM). 
As variáveis categóricas (nominais e ordinais) foram 
apresentadas quanto a distribuição de frequência 
absoluta e relativa. As variáveis quantitativas foram 
descritas por medida de tendência central e 
variabilidade. Para testar a associação entre receber 
visitas e as variáveis independentes, realizou-se 
análise bivariada pelo teste de Qui Quadrado de 
Pearson e nível de significância de 5%. 

RESULTADOS 

Entre os idosos analisados a média de idade foi de 
80,2 (DP=9,7), 71,2% eram do sexo feminino, 88,9% 
brancos, 50,0% são viúvos, 15,7% são analfabetos e o 

tempo mediano de internação é de 27 meses, 
variando entre 1 mês e 726 meses de 
institucionalização. Em relação a variável desfecho 
411 idosos, totalizando 87,4% recebem visitas de 
familiares e/ou de amigos. No que tange aos aspectos 
relacionados a saúde, mais de 70% tem declínio 
cognitivo, além disso houve maior prevalência de 
sarcopenia (57,3%) e hipertensão arterial sistêmica 
(54,8%). Porém nenhuma das condições de saúde 
mostrou-se associada com a continuidade ou não das 
visitas. Em relação a quem realiza as visitas a maior 
proporção é de filhos e enteados (80,1%). Foi possível 
observar em nosso estudo que apenas 14,3% 
recebem visitas de seu companheiro ou 
companheira, isso ocorre pelo fato da maior parte 
dos idosos serem viúvos ou solteiros. Dentre os 
idosos que recebem visitas, 32,1% relatam estar 
pouco satisfeitos com as visitas de amigos e 67,9% 
estão muito satisfeitos com essas visitas. Já em 
relação a visitas familiares 25,0% estão pouco 
satisfeitos e 75,0% se apresentam muito satisfeitos. O 
estudo apontou que 87,4% dos idosos recebem 
visitas de familiares e/ou de amigos, e está associado 
com não receber visitas não ser branco, ser solteiro, 
analfabeto, residir em instituição filantrópica e estar 
a mais de 3 anos institucionalizado. O presente 
estudo tem como limitação não avaliar a frequência 
de visitas, porém o objetivo era investigar se há a 
presença de algum familiar e/ou amigo, mesmo que 
fisicamente pouco presente. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos que a maioria dos idosos 
institucionalizados recebem visitas de familiares e/ou 
amigos, o que favorece fortemente a manutenção 
dos vínculos, ainda, receber visita está associado a 
cor/raça, estado civil, escolaridade, tipo de ILPI e 



 

 

  

 
 

tempo de institucionalização. Deste modo, percebe-
se com os idosos neste estudo não estão em um 
contexto de abandono na instituição e sim ali estão 
pela necessidade de cuidado. Portanto se faz de 
grande valia incentivar os vínculos sociais e afetivos 
entre os idosos institucionalizados e seus amigos e 

familiares, bem como cabe as ILPI propiciarem um 
ambiente favorável para que isto ocorra nas 
melhores condições possíveis. 

 

Palavras-chave: Instituição de longa permanência para idosos. Relações familiares. Idosos. Afeto.  
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INTRODUÇÃO 

A queda nas taxas de fecundidade e de mortalidade, 
nas últimas décadas, associada ao aumento da 
expectativa de vida, reflete o atual cenário de 
envelhecimento da população brasileira e mundial 
(BASTOS et al., 2012).  

Diante disso, são notórias as mudanças referentes à 
qualidade de vida e à saúde dos idosos, a exemplo das 
modificações do comportamento sexual, de modo a 
ficarem mais suscetíveis ao aparecimento de 
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).  Tal fato 
interfere diretamente na saúde e no envelhecimento 
dessa população, uma vez que lhe causa insegurança 
e prejuízos quanto ao bem-estar biopsicossocial 
(VIEIRA, COUTINHO, SARAIVA, 2016). Nessa 
perspectiva, por vezes, os idosos enfrentam 
preconceitos e estereotipação, pois se induz 
socialmente um quadro em que a população acima de 
60 anos de idade não se encontra ativa sexualmente, 
não podendo, portanto, estar suscetível a quadros 

clínicos de saúde relacionados ao comportamento 
sexual de risco (ANDRADE et al., 2017)  

Isso pode gerar consequências para os idosos, uma 
vez que ficam mais propensos a contraírem uma IST e 
a não procurarem ajuda de profissionais de saúde, 
contribuindo para a perpetuação de uma 
problemática na saúde pública brasileira. Nesse 
sentido, o atual estudo tem o objetivo de analisar a 
autopercepção do comportamento sexual de risco 
em idosos usuários da Atenção Primária à Saúde 
(APS) de um município do norte do Rio Grande do Sul 
(RS). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal realizado em 34 
unidades urbanas de APS de Passo Fundo, RS. A coleta 
de dados ocorreu de maio a agosto de 2019, por 
estudantes do Curso de Medicina, previamente 
treinados, por meio da aplicação de questionário a 
idosos que aguardavam atendimento nesses locais. 
Após dupla digitação e validação, foi realizada 



 

 

  

 
 

estatística descritiva, calculada a prevalência da 
autopercepção do comportamento sexual de risco e 
verificada a sua distribuição em relação às variáveis 
sexo, cor da pele autorreferida, escolaridade, renda, 
situação conjugal, número de parceiros sexuais nos 
últimos 12 meses e uso de preservativo (teste do qui-
quadrado, admitindo-se erro α de 5%). O desfecho foi 
aferido por meio da pergunta (aos sexualmente 
ativos): “Em relação às doenças sexualmente 
transmissíveis, o seu comportamento é: sem risco; de 
risco médio; de alto risco; não sabe informar”. Para 
fins de análise, a variável foi dicotomizada, sendo 
consideradas positivas para o desfecho, todas as 
respostas exceto “sem risco”. Para composição da 
amostra selecionou-se como critérios de exclusão: 
acamados e pessoas com deficiências que as 
impedissem de responder o questionário, e de 
inclusão: idade de 60 anos ou mais e ambos os sexos. 
O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) sob 
Parecer de nº 3.219.633. 

RESULTADOS 

A amostra foi constituída de 403 usuários e, quanto 
ao perfil observou-se predomínio de mulheres 
(61,3%), cor da pele branca (67,6%), até 8 anos de 
escolaridade (64,7%), com cônjuge (62,3%), renda de 
até um salário mínimo (61,4% - R$ 998,00), com 
apenas um parceiro sexual nos últimos 12 meses 
(93%) e o não uso de preservativos (75%). A 
prevalência de comportamento sexual de risco em 
idosos foi de 15,5% com diferença significativa 
apenas em relação à cor da  pele, sendo que entre 
aqueles que se referiram brancos observou-se 10,1%, 
ao passo que entre os demais o desfecho foi de 24,6% 
(p=0,006). Tal achado vai de encontro à literatura, a 

qual mostrou que a cor branca foi predominante em 
relação à autopercepção de comportamento sexual 
de risco (ANDRADE et al., 2017). Nesse contexto, 
verifica-se que a prevalência encontrada foi superior 
aos 3,4% descritos na literatura (ANDRADE et al., 
2017), diferença que pode estar relacionada à falta de 
confiança em buscar informações sobre sexualidade, 
junto aos profissionais de saúde, tendo em vista que 
muitos médicos e enfermeiros não vinculam a prática 
sexual aos idosos (BASTOS et al., 2012). Interessante 
observar que além de a maioria (75%) mencionar o 
não uso de preservativo sexual, não se observou 
diferença em relação à autopercepção de 
comportamento de risco, o que pode levar ao 
aumento na incidência de IST  entre os idosos (XIAO 
et al., 2019). Fato esse descrito em outro estudo, em 
que 87,7% dos entrevistados afirmaram saber a 
importância do uso de preservativos, porém apenas 
42,8% relataram utilizar o método protetivo 
(MASCHIO et al., 2011). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É notório que o processo de envelhecimento da 
população brasileira e mundial não se relaciona 
necessariamente ao bem-estar dos idosos, sobretudo 
no que tange à autopercepção do comportamento 
sexual de risco. Assim, faz-se necessário que os 
profissionais de saúde indaguem a população idosa 
sobre as suas atividades sexuais, visando à criação de 
um vínculo centrado na pessoa e à melhor qualidade 
de vida dessa população, de modo a fazer com que 
esses indivíduos recebam aconselhamentos e 
atendimentos adequados, criando laços de confiança 
com os profissionais de saúde. Desse modo, o 
comportamento sexual de risco tende a se atenuar 
dentro desse grupo de indivíduos. Ademais, o 
presente estudo é importante para a literatura e para 



 

 

  

 
 

a APS uma vez que há escassez de dados sobre essa 
temática. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (2018), estima-se que em 2060 um em 
cada quatro brasileiros terá 65 anos ou mais, 
correspondendo a 58,2 milhões de pessoas, 25,5% do 
total da população. Este aumento da proporção de 
idosos traz consigo outras problemáticas, como a 
elevação dos casos de doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT). Dentre a ocorrência de 
doenças crônicas, destaca-se o Diabetes Mellitus Tipo 
II (DM2), que consiste no inadequado 
aproveitamento da insulina produzida pelo corpo, e 
está associado ao sedentarismo, obesidade, maus 
hábitos alimentares e envelhecimento populacional 
(International Diabetes Federation, 2015). O 
diagnóstico e a vivência do DM 2 exigem importantes 
alterações no cotidiano dos pacientes e familiares. Os 
indivíduos acometidos tendem a ter seu estado de 
saúde atual deteriorado com o passar do tempo, por 
se tratar de uma doença progressiva, quando 
complicações devido ao mau controle glicêmico 
começam a surgir (Silva, Lopes, Feitosa, Sousa & 

Oliveira, 2017). Estas alterações podem 
comprometer o curso e a administração da doença, 
de modo a interferir nas vivências emocionais destes 
indivíduos. O objetivo do estudo é compreender e 
analisar as percepções e vivências emocionais de 
idosos portadores de DM 2. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, transversal de 
multicasos, com grupo único e de abordagem 
qualitativa. O estudo é baseado na busca da 
compreensão da dinâmica do ser humano, partindo 
do significado vivenciado para o indivíduo (Turato, 
2013). A amostra é comporta por 2 idosos, sendo um 
homem e uma mulher, oriundos do Ambulatório de 
Diabetes do Hospital das Clínicas da Faculdade 
Medicina da Universidade de São Paulo (HCFM-USP). 
Foi utilizado um questionário com perguntas relativas 
aos dados de caracterização sociodemográfica, 
entrevista semidirigida e o Teste de Apercepção 
Temática para Idosos (SAT) (Bellak & Abrams, 1998). 



 

 

  

 
 

O SAT é um teste projetivo que possibilita a 
investigação de questões e problemáticas específicas 
desta etapa da vida. Foi utilizada a prancha de 
número 14 que é denominada “no banheiro” e 
retrata uma pessoa frente a um armário de banheiro 
e evoca temas como autonomia e independência 
para cuidar de si, cuidados pessoais e necessidade de 
tomar remédios frente ao adoecimento.  

RESULTADOS 

Para melhor compreensão dos resultados do estudo, 
ressalta-se que por questões éticas foram utilizados 
nomes fictícios para preservar a identidade dos 
participantes. 1. João 1.1 Descrição dos dados 
sociodemográficos O participante tem 64 anos de 
idade, aposentado, solteiro, possui ensino 
fundamental incompleto, mora sozinho, é o principal 
responsável financeiro de sua residência. Possui 
rendimento mensal de 1 a 2 salários.1.2 SAT No SAT 
o participante relata que observa um senhor de 
idade, que está sozinho e pega um medicamento, diz 
“ele não está enxergando bem”. Repete 
posteriormente que está vendo “uma pessoa de 
idade pegando um frasco de medicamento”. Segundo 
ele essa pessoa está doente e, mora sozinha e que 
depois “irá acontecer o pior”, pois não há quem cuide 
dele. Considera que o “pior” é a tristeza e a solidão, 
permanecer sozinho sem que haja alguém para 
conversar. Pelo fato de não haver quem cuide dele o 
“pior” acontece porque “A pessoa fica isolada”.As 
questões emocionais não são relatadas por João, a 
autopercepção em relação à doença diz respeito 
apenas às mudanças de hábitos comportamentais e 
alimentares. João considera que não enfrenta 
dificuldades no tratamento e refere-se ao processo 
como sendo “tranquilo” e “normal”, porém na 

projeção realizada através da situação apresentada à 
João, houve conteúdos emocionais, afetivos e 
familiar envolvidos no processo. 2. Ana  2.1 Descrição 
dos dados sociodemográficos  A participante possui 
78 anos, é casada, reside com familiares, possui renda 
mensal em torno de 1 a 2 salários mínimos. Nunca 
frequentou a escola e relata ser analfabeta.  2.2 SAT 
Ana observa no SAT “uma pessoa que tem tristeza na 
vida e se joga no lado errado”. Ela atribui a expressão 
“lado errado” o significado de “morar na rua” ou 
“ficar quieta num canto debaixo de uma ponte, lá 
naquela pobreza”. Segundo ela, a pessoa está 
mostrando um vidro de remédio, com o braço 
levantado, erguendo o frasco. Essa pessoa irá se 
“jogar na tristeza e vão matar”. E complementa 
dizendo que “é a vida assim”, “não tem mais benção 
pra ela”. A identificação com o estímulo se dá quando 
Ana diz que acredita que a pessoa está “mostrando 
um vidrinho de remédio” situação corriqueira na vida 
dela. Atribui limitação ao que diz respeito a melhora 
quando diz que a “pessoa” que observava na figura 
“não tem mais benção pra ela” como ela comentou 
sobre perspectivas futuras mostrando-se bem 
pessimista “diabetes, acho que a cura é a morte”, 
semelhante a visão que tem para si própria no que diz 
respeito a DM 2.  Além disso, esse conteúdo 
apresentado por Ana possui duplo sentido, pois ela 
expõe sentimentos ambíguos que se referem tanto à 
doença enfrentada por ela quanto a tristeza que 
sente ao relatar sobre o falecimento dos netos. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verificou-se que, em relação à visão da doença do 
Diabetes e as interferências desta na vida do 
indivíduo, perdas e adaptação foram destacados 
pelos participantes. Além disso, foi hegemônico a 



 

 

  

 
 

incorrência de mudança no estilo de vida e a 
necessidade do autocuidado para o tratamento do 
diabetes. Os idosos evocaram, principalmente, as 
dificuldades enfrentadas no que diz respeito ao 
diagnóstico e convivência com a DM 2. Destacam-se 
os conteúdos associados à privação, restrição em 
relação ao estilo de vida que levava anteriormente, 
limitações e a relação com os familiares. 

Destaca-se que o instrumento projetivo utilizado 
contribuiu de modo relevante para esta pesquisa, 
pois possibilitou a emersão de conteúdos latentes 
relacionados ao DM 2, que não puderam ser 
atribuídos de modo manifesto, servindo como 
mediadores e facilitadores nesses aspectos

. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento populacional é um fenômeno 
observado mundialmente, e a definição de uma idade 
ou fase que indique o começo da velhice é relativa e 
abrangente, e envolve vários fatores, contudo é 
importante adotar critérios para nortear as ações e os 
serviços para a pessoa idosa, para tanto, a Política 
Nacional do Idoso Brasileira considera os idosos as 
pessoas com mais de 60 anos de idade. No cenário 
atual, é importante considerar que existem ainda 
disparidades quando se associa envelhecimento e 
sexo, pois é notório que há diferenças no contexto de 
envelhecimento de homens e mulheres. Destaca-se 
ainda, a superioridade numérica de mulheres na 
população brasileira, muitas vezes relacionada à 
mortalidade por causas externas, que atinge mais os 

homens. Pois, na constituição de novos laços 
familiares após o envelhecimento, percebe-se que os 
homens possuem uma tendência maior de se 
casarem do que as mulheres idosas, que em sua 
maioria se mantém viúvas ou solteiras, vivendo com 
familiares, com presença de comorbidades e, muitas 
vezes, com incapacidades funcionais. Sendo assim, o 
crescimento da população idosa, tanto no Brasil 
como no mundo, está ocasionando modificações nas 
organizações, sejam sociais, econômicas, no lazer, na 
saúde, inclusive nos vínculos afetivos, familiares ou 
não, indicando a necessidade de um maior suporte 
familiar a mulher idosas, com o objetivo de garantir 
um ambiente seguro e confiável, no qual a pessoa 
consiga permanecer independente e autônoma. Por 
isso, torna-se importante compreender as relações 
familiares das idosas, e como a presença ou ausência 



 

 

  

 
 

da família interfere na qualidade de vida dessas 
mulheres. Nessa perspectiva, o presente estudo 
objetivou refletir sobre as implicações das relações 
familiares e a qualidade de vida das mulheres idosas. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Tratou-se de quantitativo, descritivo e exploratório. 
As participantes da pesquisa foram mulheres idosas 
residentes da cidade de Guanambi - Bahia. A seleção 
da amostra ocorreu através de amostragem 
probabilística simples, sem reposição. O cálculo 
amostral foi considerando o número total de 
mulheres do município de Guanambi (N= 40 352), 
adotando a frequência esperada de mulheres idosas 
de 12%, precisão de 3% e nível de significância de 
95%, o que resultou em 485 idosas. Considerando as 
perdas acrescentou-se 20%, que resultou em 582 
mulheres, a partir da amostra, incluindo a perda de 
32 participantes por desistência e óbito, no final do 
estudo foram incluídas 550 idosas. Os critérios de 
inclusão do estudo foram: mulheres com idade maior 
ou igual a 60 anos e que aceitaram participar da 
pesquisa. A coleta de dados foi realizada com base no 
cadastro das 15 Unidades de Saúde da Família (USF) 
do município, de forma aleatória e proporcional pelo 
número de usuárias cadastradas nas unidades. A 
idosa foi abordada em sua residência pela equipe de 
coleta de dados, composta por nove estudantes do 
quinto ao nono semestre do curso de graduação em 
Enfermagem, previamente treinados na aplicação 
dos instrumentos de coleta de dados. Os dados foram 
coletados no período de fevereiro a junho do ano 
2016, sendo que, cada entrevista, com todos os 
instrumentos, durou em média 40 minutos. Utilizou-
se para a coleta de dados um diagnóstico situacional 
e o World Health Organization Qualityof Life-Bref. Foi 
realizada a análise univariada e a bivariada, através 

do teste x², em seguida a regressão logística múltipla 
para avaliação simultânea das variáveis estudadas, 
considerando o nível de confiança de 95%, com o 
programa Stata na versão 10. A pesquisa foi aprovada 
pelo Comitê de ética e Pesquisa da Faculdade 
Independente do Nordeste (FAINOR), sob o protocolo 
CAAE: 50695415.5.0000.5578. 

RESULTADOS 

A amostra foi de 550 idosas, a maioria 292 (54%) 
estava na faixa etária de 60 a 75 anos de idade, sem 
companheiro (53,8), com escolaridade menor que 08 
anos de estudos (93,3%), negras (54,4) e com renda 
de até um salário mínimo (60,4%), 12,5% ainda tem 
ocupação remunerada e 80,9% estão aposentadas. 
Quanto aos filhos, 96, 4% possuem filhos, no entanto 
apenas 48,7% moram com os filhos. Em relação à 
percepção da qualidade de vida 373 (68,4%) das 
idosas considerou adequada, e dentre as 
características sociodemográficas apenas a renda 
familiar (p=0,002) apresentou associação com a 
qualidade de vida. As mulheres estão em maior 
número entre a população de idosos de todas as 
regiões do mundo, e as estimativas apontam que elas 
vivem em média, de cinco a sete anos a mais do que 
os homens. No entanto, entende-se que viver mais 
nem sempre é sinônimo de viver melhor, pois as 
mulheres ainda possuem diferenças e desvantagens 
historicamente construídas em relação aos homens, 
como salários inferiores, dupla jornada de trabalho, 
discriminação, violência, solidão pela viuvez, uma vez 
que uma boa parte das mulheres idosas são viúvas. 
Sabe-se ainda que o nível de escolaridade da idosa 
pode interferir de forma direta ou indireta na sua 
autonomia e independência.  As idosas com baixo 
nível de escolaridade apresentam uma maior chance 
de adquirir um problema de saúde, resultando no 



 

 

  

 
 

decréscimo da sua capacidade funcional. 
Consequentemente terão maior dependência e 
necessitarão de mais cuidados por parte dos 
familiares. Em relação ao suporte familiar foi 
observado que a maioria das idosas não tem 
cooperação do familiar com 71, 8%, 72,2% e 72,4% de 
não cooperação com recursos financeiros, 
tratamento medicamentoso e redução do risco para 
acidentes domésticos, respectivamente. Apesar da 
maioria das idosas terem uma percepção de 
qualidade de vida como adequada se observou uma 
diferença significativa para associação com 
cooperação da família em reduzir risco de acidentes 
domésticos (p=0,002), com segurança na vida diária 
(p= 0,000), com satisfação nas relações pessoais 
(p=0,000) e na satisfação quanto apoio recebido 
(p=0,000). Na análise multivariada, permaneceram 
no modelo final as seguintes variáveis: renda, 
cooperação familiar quanto ao risco de acidentes 
domésticos, satisfação com a vida diária e satisfação 
com as relações sociais. O modelo final obtido 
revelou estar bem ajustado aos dados através do 
teste de Hosmer e Lemeshow, Curva ROC e análise 
dos padrões das variáveis. Os estudos têm mostrado 
que as idosas vêm assumindo cada vez mais a função 
de “chefe de família”, responsabilizando-se pelas 
despesas da família, como única fonte de renda, 
sendo essa renda proveniente principalmente de 
aposentadoria e pensões. Verifica-se também um 
alto percentual de filhos que continuaram morando 
ou voltaram a morar com os pais, devido a alguns 
fatores, tais como divórcios ou desemprego, ou à 
crise financeira, o que muda a configuração do 
provimento da família, com as idosas ou ido 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verificou-se nesse estudo que as mulheres idosas têm 
uma boa percepção de qualidade de vida, o fator 
relacionado foi à renda familiar mesmo essas idosas 
recebendo apenas um salário mínimo, e sendo 
responsável pelo o sustento familiar. No entanto as 
idosas relataram não terem uma cooperação por 
partes dos familiares, ficando assim mais suscetível a 
um acidente doméstico e a solidão, pois a maioria das 
idosas são viúvas e residem sozinhas. Diante do 
discutido, vê-se que é de suma importância que os 
familiares estejam preparados para atender as 
demandas de cuidados da população idosa, que não 
para de crescer em todo o mundo. Destaca-se a 
necessidade de um olhar atento sobre a família, pois 
ao longo desse último século ocorreram grandes 
transformações nas configurações familiares, e 
muitas vezes as idosas assumindo a posição de chefes 
de família. Ressalta-se a importância da promoção de 
formas de envelhecimento ativo na sociedade, que 
permanecem com a percepção da idosa sedentária, 
isolada socialmente e completamente dependente. É 
importante salientar que as políticas públicas sociais 
e de saúde referentes ao envelhecimento destaquem 
e incluam o cuidado ao idoso e o preparo das famílias 
para esse processo, e à família enquanto sinônimo de 
cuidado deve estar preparada para atender as 
demandas das idosas. Sugere-se que outros estudos 
investiguem a percepção da mulher sobre o 
envelhecimento na sociedade brasileira, além de 
estudos que comparem as relações familiares e a 
qualidade de vida por sexo. 

 

 

Palavras-chave: Envelhecimento. Relações Familiares. Qualidade de Vida. Saúde da mulher. Família. 
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INTRODUÇÃO 

No processo de envelhecimento emergem 
experiências e características próprias, frutos do 
passar do tempo, compreendendo assim a formação 
do indivíduo idoso (MENDES et al, 2005). No contexto 
do modo de produção capitalista,  que valoriza a 
produtividade, ocorre a marginalização do sujeito 
idoso e do reconhecimento do seu papel social. No 
caso das comunidades de matrizes afrocentradas, o 
idoso é marcante expressão de resistência e união 
entre seus membros, sendo guardiões do orgulho em 
pertencer à sua comunidade e ao seu povo (SANTOS 
et al., 2014).  

Personificação desse ponto são os Mestres das 
Danças Populares, que guardam o papel de coesão 
social, legitimado pelo seu grupo de manter viva e 
unida as tradições de um grupo e sua identidade, 
contando histórias, ritos, mitos e saberes coletivos 
(HERMANN, 2016). Apesar do papel de destaque 
destes mestres nas suas comunidades, essa posição 
não se reflete no campo da literatura acadêmica. Há 
um afastamento entre o protagonismo do idoso na  

cultura popular e no campo científico, uma vez que a 
transmissão de saberes desses Mestres é feita pela 
oralidade. Além disso, os conhecimentos e culturas 
tradicionais, populares, são por vezes considerados 
de menor valor em uma sociedade que somente 
reconhece e valoriza o conhecimento e a produção 
acadêmico.  

Neste contexto, a Sociopoética pode ser utilizada 
como recurso de valorização e protagonismo dos 
sujeitos da pesquisa pelos saberes produzido, no 
papel da criação artística, no aprender, no conhecer 
e no pesquisar (SILVEIRA et.al. 2008). 

O objetivo deste trabalho é enfatizar a Sociopoética 
como dispositivo de escuta, de produção e de 
reconhecimento do saber popular no campo da 
produção científica, a partir da experiência dos 
pesquisadores em um estudo com os Mestres de 
Danças Populares Afrocentradas. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo é parte do projeto de mestrado do 
primeiro autor, com o tema “Os Mestres das Danças 



 

 

  

 
 

Populares Brasileiras de matrizes africanas: um 
estudo sobre ancestralidade, corporeidade e 
envelhecimento“, em andamento e aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade São 
Judas (parecer nº 4.083.244).  

Foram analisadas as narrativas de dois idosos, 
Mestres da Cultura Popular Afrocentrada: Mestre 
Adailson, Babalorixá, considerado Baluarte do Samba 
de Roda  e das Dança dos Orixás no Brasil; e Mestre 
Vitor da Trindade, presidente do Teatro Popular 
Solano Trindade, professor de toques e danças dos 
orixás em conjunto com as danças populares e 
mestrando em Etnomusicologia na ECA-USP. 

Ao final de um encontro virtual, no qual os Mestres 
narraram sua história de vida e sua vida na cultura 
popular, foi  apresentado um áudio e pedido que 
dançassem da maneira que considerassem adequado 
para aquele ritmo e essa dinâmica foi registrada em 
vídeo em formato digital. O áudio continha uma 
música/ritmo, de origem africana extraído de um 
vídeo  intitulado “The Batwa Dance” disponível na 
plataforma de vídeos YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=OZcqABwDTrU
, e não era  conhecido previamente pelos Mestres.  

O registro da dança produzida pelo Mestre Adailson 
foi analisado pelo pesquisador com relação ao 
repertório rítmico observado. Em um segundo 
encontro, cada Mestre assistiu seu vídeo e foi 
solicitado que primeiramente, perante o que viu,  
relatasse sobre ancestralidade e posteriormente 
sobre os outros eixos da pesquisa, corporeidade, 
envelhecimento e protagonismo. 

Serão aqui destacadas a interpretação inicial do 
pesquisador com relação à dança do Mestre Adailson, 

a narrativa do Mestre Adailson sobre sua dança e a 
narrativa do Mestre Vitor sobre sua percepção com 
relação aos saberes popular e  acadêmico. 

 RESULTADOS 

Ao analisar a dança do Mestre Adailson, o 
pesquisador interpretou que o mesmo 
deliberadamente escolheu uma coreografia das 
Danças dos Orixás a ser executada: a dança de Xangô. 

No entanto, no segundo encontro, o Mestre Adailson 
expressa e esclarece o que executou em sua dança: 

“[...] a dança, a dança de Xangô que eu fiz, justamente 
o limite real da Consciência Humana, que é 
praticamente a dança da natureza [...]Depois eu fiz o 
passo  de Babaleogum, de Ogum que simboliza o 
avanço, a tecnologia, o abre caminho, a desbravação, 
a guerra, a força da locomoção, por que Ogum é a 
força da locomoção. Xangô é o limite da consciência 
humana, Ossain que eu fiz os passos de Ossain (fez 
movimentos tocando os punhos, como na dança) 
Ossain é o deus da cura, através da erva, da medicina, 
que a gente procura recorrer a isso quando a gente 
procura recorrer a isso quando a gente está diante de 
um problema sério, uma doença séria, a gente 
recorre ao “mato” entendeu?” 

Este contraste entre a análise do pesquisador e do 
próprio participante, considerado pela Sociopoética 
um co-responsável pela pesquisa, demonstra que a 
primeira foi superficial, não considerou todo o 
conhecimento do Mestre. Por meio da Sociopoética, 
ao proporcionar escuta, o saber popular do Mestre 
idoso ganhou protagonismo e deixou de ser  
enviesado sob a ótica do pesquisador acadêmico 
apenas.  



 

 

  

 
 

Corroborando com este aspecto, a narrativa do  
Mestre Victor, inserido no meio acadêmico, no 
segundo encontro, apresenta ao pesquisador a 
relação desses saberes, o popular e o acadêmico, 
bem como a valoração do Mestre nesses diferentes 
contextos:  

“[...] Você está fazendo Mestrado? então você vai 
ser Mestre! Mas Mestre formal né? e aí como 
Mestre formal , você vai ter carteira assinada, 
carimbo, cache, e tudo isso né, então eu acho que 
isso é muito mais, uma coisa USPiana[...]Útil para o 
futuro dos Mestres populares, pro futuro dos 
Mestres não graduados, isso é ótimo, porque a 
gente vai conseguir no futuro direitos trabalhistas 
como Mestres.” 

Perante essas análises, narrativas e a construção 
realizada pelo pesquisador em conjunto com os co-
responsáveis, destacamos a abordagem Sociopoética 
como método que sustenta a construção coletiva de 
conhecimento pelos pesquisadores e sujeitos da 
pesquisa, partindo do pressuposto que todas as 
pessoas carregam consigo saberes (emocional, 
sensível, intuitivo, intelectual, prático, gestual, 
teórico), transformando o ato da pesquisa em um 
acontecer poiético (do grego poieses = criação), 
conforme Santos (2005) coloca. Esse ponto também 
se justifica na medida em que o pesquisar com a 
Sociopoética se relaciona diretamente com a poesia, 
a arte, a filosofia, permitindo que esse olhar se 

expanda para além das naturalizações e de suas 
verdades, fazendo os objetos e os sujeitos 
consagrados se tornarem visíveis e dizíveis de outra 
forma (ADAD, 2014). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Perante este panorama, é de grande importância que 
novos estudos a respeito da educação popular, sobre 
esse conhecimento popular, e principalmente sobre 
esses baluartes  da história e cultura brasileira, sejam 
realizados e tomem maior proporção no meio 
acadêmico assim como em outros cenários e 
contextos sociais. 

Isso fica ainda mais evidente por esse conhecimento 
por vezes ser transmitido por meio da oralidade e 
esses Mestres serem patrimônios vivos desses 
conteúdos. 

Há também a questão da invisibilidade no meio 
acadêmico do protagonismo tanto do negro, do 
idoso, como os aspectos que permeiam o 
personagem do Mestre Popular. Com isso, a cada 
geração que se passa há uma perda considerável de 
saberes, pois não se há escuta dos mesmos. A 
Sociopoética se apresentou de suma importância 
para a percepção e exposição desses contrapontos e 
também para dar a devida escuta e protagonismo a 
esses personagem como  co-responsáveis pela 
geração de conhecimento também acadêmico

.
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INTRODUÇÃO 

O ritmo de envelhecimento da população mundial 
cresce de maneira acelerada e, diante dessa 
realidade, crescem também os inúmeros desafios 
individuais e coletivos que sobrevém do 
envelhecimento populacional. Para além dos 
tradicionais programas de educação voltados à 
população idosa como as conhecidas Universidades 
para a Terceira Idade consolidadas como espaço que 
visa à promoção de educação, de socialização, de 
saúde e de bem-estar para os idosos contribuem 
sobremaneira para a promoção do envelhecimento 
ativo com qualidade de vida (ADAMO et al., 2017), 
verifica-se o aumento, embora ainda discreto, de 
idosos e idosas na educação superior (REIS; MEIRA; 
MOITINHO, 2018). A presença do estudante idoso no 
ensino superior, contudo, ainda é pouco pesquisada 
e discutida, mas demonstra a necessidade de estudos 
mais direcionados objetivando conhecer quem são 
esses estudantes e o que esperam com a inserção no 
ambiente acadêmico. Nesse sentido, o objetivo do 
presente estudo foi caracterizar a situação das 
matrículas de estudantes idosos em cursos regulares 

de graduação em uma Instituição Federal de Ensino 
Superior (IFES) localizada no sul do Brasil. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo é parte integrante da dissertação de 
mestrado intitulada “A pessoa idosa no ensino 
superior público: perfil, desafios e expectativas”. 
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e de 
abordagem quantitativa que, a partir de dados 
secundários fornecidos por uma Instituição Federal 
de Ensino Superior (IFES), buscou delinear o perfil dos 
estudantes considerados idosos, isto é, com idade 
igual ou superior a 60 anos a partir das matrículas. Os 
dados foram coletados em outubro de 2019, sendo 
registrados em uma planilha Microsoft Excel® 
contendo dados referentes à matrícula do estudante, 
ano de ingresso, data de nascimento, sexo, curso, 
forma de ingresso, situação da matrícula e 
modalidade de ensino. Os critérios de inclusão foram 
ter idade igual ou superior a 60 anos e ter realizado 
matrícula em qualquer curso superior na instituição, 
na modalidade presencial, entre 2016 e 2019. Os 



 

 

  

 
 

dados fornecidos pela instituição foram digitados em 
planilha Microsft Excel® e após analisados 
estatisticamente no software IBM SPSS Statistics®, a 
partir da estatística descritiva considerando-se as 
seguintes variáveis: curso de graduação, ano de 
ingresso, idade, sexo, situação da matrícula e forma 
de ingresso. A pesquisa possui aprovação pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFSM, 
sob o parecer nº 3.757.364 e está registrado sob o 
número CAAE 26380519.1.0000.5346. 

 

RESULTADOS 

Foram identificadas 67 matrículas atendendo aos 
critérios, sendo que estas estavam associadas a 57 
estudantes. O fato de o mesmo estudante ter mais de 
vínculo registrado se deu em função de migração de 
um curso para outro dentro da instituição o que 
ocorreu com 10 estudantes, os quais tiverem duas 
matrículas ao longo do período estudado. Entre os 57 
estudantes com 60 anos de idade ou mais, 
matriculados em cursos de graduação no interstício 
2016-2019, identificou-se que 57,9% eram homens e 
42,1% eram mulheres. A idade média dos alunos ficou 
em 62,93 anos, sendo o mais jovem com 60 anos e o 
mais velho com 72 anos de idade. Ressalta-se que 
51% dos alunos tinham até 62 anos e 25% mais do 
que 64 anos. Não houve diferença entre a idade 
média de homens e mulheres, sendo cerca de 63 anos 
para ambos. A modalidade de ingresso mais recorrida 
referiu-se ao processo seletivo SiSU/MEC, em que 
cerca de 51% dos alunos ingressaram desta forma. A 
segunda forma de ingresso mais utilizada foi por meio 
do edital de ingresso/reingresso, na modalidade de 

portador de diploma, uma vez que aproximadamente 
30% dos alunos lançaram mão desta modalidade de 
ingresso. Apesar da maioria dos estudantes (68,4%) 
estar em situação regular, um expressivo número de 
estudantes abandou o curso. Entre os 18 (31,6%) 
estudantes que abandonaram o curso, três o fizeram 
pela segunda vez no período pesquisado. Os achados 
desta pesquisa divergem dos achados de Barreto 
(2014) e Ricoldi e Artes (2016) que identificaram a 
preponderância da presença feminina na educação 
superior no Brasil a qual representava, 
respectivamente, 53% e 57% em cada estudo. A 
evasão do sistema educacional que, de acordo com 
Lobo (2012), constitui-se em um dos grandes 
problemas enfrentados em todos os níveis da 
educação formal, sendo também uma realidade no 
ensino superior brasileiro.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo trouxe importantes indicações para 
compreender de que modo se processa o ingresso de 
estudantes idosos em uma instituição pública de 
ensino superior no interior do Rio Grande do Sul. 
Pode-se perceber que a maioria desses estudantes 
são homens, com idade média de 62 anos, que 
ingressaram na instituição por meio de processo 
seletivo. Ainda que a maioria dos estudantes esteja 
vinculada ao curso, identifica-se uma expressiva 
quantidade de acadêmicos que abandonaram o curso 
o que pode denotar dificuldades vivenciadas pelos 
estudantes dessa faixa etária. 

 

 

 



 

 

  

 
 

Palavras-chave: Ensino Superior. Pessoa Idosa. Ingresso. 

 

REFERÊNCIAS 

ADAMO, C.E. et al. Universidade aberta para a terceira idade: o impacto da educação continuada na qualidade de 
vida dos idosos. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Rio de Janeiro, v. 20, n. 4, p. 550-60, 2017. DOI 
10.1590/1981-22562017020.160192. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1981-22562017020.160192. Acesso 
em: 18 jun. 2020. 

BARRETO, A. Mulheres no ensino superior: distribuição e representatividade. Cadernos do GEA, [s. l.], v. 3, n. 6, p. 
7-45, jul/dez. 2014. Disponível em: http://flacso.org.br/?publication=caderno-gea-n6-a-mulher-no-ensino-
superior-distribuicao-e-representatividade. Acesso em: 15 abr. 2020. 

LOBO, M. B. de C. M. Panorama da evasão no ensino superior brasileiro: aspectos gerais das causas e 
soluções. ABMES Cadernos, Brasília, DF, n. 25, p. 9-58, dez. 2012. Disponível em: 
https://pt.calameo.com/read/0044830657857c7b29821. Acesso em: 5 mar. 2020. 

RICOLDI, A.; ARTES, A. Mulheres no ensino superior brasileiro: espaço garantido e novos desafios. Ex Aequo, 
Lisboa, n. 33, p. 149-161, 2016. Disponível em: http://www.scielo.mec.pt/pdf/aeq/n33/n33a11.pdf. Acesso em: 
20 maio. 2020. 

REIS, S. M. A. de O.; MEIRA, A. M. T.; MOITINHO, C. R. História de vida de idosos no ensino superior: percursos 
inesperados de longevidade escolar. Exitus, Santarém, v. 8, n. 3, p. 340-369, set./dez. 2018. DOI 10.24065/2237-
9460.2018v8n3ID649. Disponível em: https://doi.org/10.24065/2237-9460.2018v8n3ID649. Acesso em: 1 ago. 
2019.



 

 

  

 
 

ÁREA TEMÁTICA 
3 Educação e Envelhecimento 

AVALIAÇÃO DA LITERACIA EM SAÚDE EM IDOSOS EM FUNÇÃO DE SEU NÍVEL EDUCACIONAL 
Rosane Clys De Barros Souza1, Josiane Kelly De Barros2, Leonardo Pestillo De Oliveira3 

1 Mestranda em Promoção da Saúde; Centro Universitário de Maringá (UNICESUMAR), e-mail rosaneclys@gmail.com 

2 Mestre em Promoção da Saúde; Centro Universitário de Maringá (UNICESUMAR), e-mail  kellybarrosvv@hotmail.com 

3 Docente do Programa de Mestrado em Promoção da Saúde; Centro Universitário de Maringá (UNICESUMAR),  e-mail 
leopestillo@gmail.com                       

 

INTRODUÇÃO 

A literacia em saúde  se refere  a prática de buscar 
informações, interpretar, compreender, avaliar, bem 
como utilizar as mesmas para a tomada de decisões 
fundamentadas sobre saúde, prevenção da doença e  
promoção de uma vida saudável. A literacia capacita 
o indivíduo para decisões adequadas, favorece a 
responsabilização do mesmo para uma autogestão 
em saúde resultando em melhor qualidade de vida do 
indivíduo na sociedade  (ESPANHA, ÁVILA E MENDES, 
2016; PEDRO, AMARAL, ESCOVAL, 2016; QUEMELO, 
2017). Elevados níveis de literacia em saúde direciona 
o individuo quanto a  utilização do sistema de saúde 
de forma consciente e eficaz, acarretando a 
resultados  econômicos positivos e favorecendo a 
otimização dos custos em saúde (PEDRO, AMARAL e 
ESCOVAL, 2016).Na Europa, estudo afirmou que a 
população idosa investigada possuía baixa 
escolaridade, autocuidado prejudicado e se sentiam 
incapacitados devido a doenças crônicas. Essa mesmo  
grupo, no período de um ano, frequentou entre seis 
ou mais vezes os serviços de saúde para cuidados, em 
equivalência registrou-se maior proporção de baixos 
níveis de literacia em saúde neste grupo (ESPANHA, 

ÁVILA E MENDES, 2015). Os  idosos  tendem a 
apresentar níveis mais baixos de literacia em saúde 
quando comparados  a população no geral, o que 
corrobora para prejuízo da sua autonomia.  Além do 
envelhecimento, outros fatores com a pobreza e 
exclusão social e educação  também foram 
associados a literacia em saúde. (ESPANHA, ÁVILA e 
MENDES, 2015;  SORENSEN, 2015;  ESPANHA e ÁVILA, 
2016). Quando os níveis escolares aumentam, 
maiores são os níveis de literacia (PEDRO, AMARAL E 
ESCOVAL,2016).Avaliar a literacia da população idosa 
pode contrubuir para novas políticas públicas a fim de 
que as ações implementadas sejam mais efetivas na  
prevenção e promoção da saúde do idoso. O presente 
estudo teve como objetivo geral avaliar  o grau de 
Literacia em Saúde de idosos em função do nível 
educacional. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, 
quantitativo  realizado no interior do Paraná. A 
amostra  por conveniência é constituída por  379 
idosos que procuraram os serviços de saúde no 
período de agosto a novembro de 2019. A coleta de 
dados foi realizada atraves de  questionário  para 



 

 

  

 
 

dados sociodemográficos   aplicação do instrumento  
Questionário de Literacia em Saúde, o qual viabiliza 
avaliação da literacia em saúde de uma população.  
Este instrumento,  contem 8 itens que envolvem 
conteúdo sobre a obtenção das  informações em 
saúde e/ou sua compreensão sobre as mesmas. Para 
resposta   de cada  item é  utilizado uma escala tipo 
Likert de seis pontos, os quais mostram  extremos de 
opções de respostas. Os participantes ao  
responderem o questionário  indicaram qual resposta 
demonstra melhor sua expriência. Ressalta-se que 
todas as questões éticas para pesquisas que 
envolvem seres humanos foram respeitadas, e os 
dados foram coletados após aprovação do comite de 
ética em pesquisa (CEP) do UNICESUMAR sob o 
número 3.340.313.A análise dos dados Utilizou-se o 
teste ANOVA com Post Hoc de Tukey para 
demonstraas diferenças de escolaridade 

RESULTADOS 

.De uma amostra de 379 participantes idosos, 117 
(30.87 %) possuem o ensino fundamental 
incompleto, 222 (58.57 %) concluíram o ensino 
fundamental, 26 (6.86 %) possuem o ensino médio 
completo, 13 (3.43 %) dos participantes possuem 
curso superior completo e 1 (0.26 %) possui pós 
graduação. Para verificar se há diferença entre os 
níveis de literacia em saúde com relação à 
escolaridade, foi realizada a análise utilizando o teste 
ANOVA, que identificou diferença estatisticamente 
significativa com  p < 0.001. No entanto, a fim de 
identificar em quais grupos esta diferença ocorreu foi 
realizado o teste Post Hoc de Tukey para verificação 
dos grupos específicos. Os resultados obtidos foram 

os seguintes:  observou-se diferença significativa  
entre o grupo de idosos que possuem o fundamental 
incompleto e o grupo com fundamental completo 
com p < 0.001 , entre o grupo  que possui 
fundamental incompleto comparado ao grupo que 
possui ensino médio completo também observou-se 
diferença significativa com p < 0.001 e ainda o grupo 
de idosos com fundamental incompleto quando 
comparado com o grupo que tem superior completo 
observou-se diferença significativa com  p <0 .003. 
Quanto aos demais grupos não observou-se diferença 
significativa. Sendo assim, um mínimo de educação 
formal, pelo menos até a conclusão do ensino 
fundamental  faz diferença na vida das pessoas idosas 
quando o assunto é literacia em saúde. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através desse estudo, observou-se que a literacia em 
saúde está associada à educação. No entanto para a 
população idosa esta relação se dá  especificamente 
até a conclusão do ensino fundamental sem diferença 
em idosos com escolaridades superiores. A maior 
parte dos idosos participantes deste estudo não 
concluiu o ensino fundamental,  considerando a sua 
importância para a melhora da literacia em saúde 
reforça-se   a necessidade de ações educativas e  
conscientização sobre a importância da educação 
básica. A partir da compreensão sobre literacia em 
saúde e sua relação com o nível educacional  em  
grupos de idosos, intervenções podem ser 
implementadas para promoção da saúde e melhora 
os níveis de  literacia em saúde dessa população. 

 

Palavras-chave: Literacia em Saúde. Educação. Idosos.      .      . 

REFERÊNCIAS 



 

 

  

 
 

ESPANHA, R.; ÁVILA, P. Health Literacy Survey - Portugal: a contribution for the knowledge on health and 
communications. Procedia Computer Science, v. 100, p. 1033-1041, 2016.  

ESPANHA, R., ÁVILA, P., MENDES, V. Literacia em saúde em Portugal – Relatório-síntese. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2016. 

PEDRO, A. R., AMARAL, O., ESCOVAL, A. Literacia em saúde, dos dados à ação: tradução, validação e aplicação do 
European Health LiteracySurvey em Portugal. RevistaPortuguesa de Saúde Pública. v.34, n.3, p.259–275, 2016. 

QUEMELO, P. R. V.; MILANI, D.; BENTO, V. F.; VIEIRA, E. R.; ZAIA, J. E. Literacia em saúde: tradução e validação de 
instrumento para pesquisa em promoção. Cad. Saúde Pública [online]. vol.33, n.2, e00179715, 2017.  

SØRENSEN, K et al. Health literacy in Europe: comparative results oftheEurpeanhealthliteracy survey (HLS-EU). 
Europe an Journal  of Public Health. 2015; doi:10.1093/eur pub/ckv043.   



 

 

  

 
 

ÁREA TEMÁTICA 
4 Envelhecimento e Bem-estar Biopsicossocial 

ASSOCIAÇÃO ENTRE FUNÇÃO SEXUAL E IMAGEM CORPORAL DE IDOSAS FISICAMENTE ATIVAS 
Deise Iop Tavares1, Gessica Bordin Viera Schlemmer2, Gustavo Do Nascimento Petter3, Melissa Medeiros Braz4, Hedioneia 

Maria Foletto Pivetta5 

1 Fisioterapeuta, Mestra em Gerontologia; Universidade Federal de Santa Maria, deiseiop@hotmail.com 

2 Fisioterapeuta, Mestra em Gerontologia e Doutoranda em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde; Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, gessicabordinviera@yahoo.com.br  

3 Fisioterapeuta, Mestre em Educação Física; Universidade Federal de Santa Maria, gustavo.petter@hotmail.com 

4 Docente adjunta no Departamento de Fisioterapia e Reabilitação e no Programa de Pós-Graduação em Gerontologia; 
Universidade Federal de Santa Maria, melissabraz@hotmail.com 

5 Docente adjunta no Departamento de Fisioterapia e Reabilitação e no Programa de Pós-Graduação em Gerontologia; 
Universidade Federal de Santa Maria, hedioneia@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO 

A função sexual é o dinamismo dos processos 
cognitivos, emocionais e fisiológicos, sendo 
determinada pelas fases de desejo, excitação, 
orgasmo e resolução. Cada uma dessas fases tem 
características fisiológicas e emocionais próprias que 
podem ser comprometidas, isoladamente, 
provocando disfunção sexual que tem etiologia 
multifatorial e fisiopatologia complexa (LORDELO et 
al., 2017). 

As alterações na imagem corporal podem contribuir 
para a disfunção sexual (KILIMINICK; MESTON, 2016). 
É definida pela percepção ou sensação em relação a 
sua própria aparência, tamanho, forma e silhueta, 
tendo como base os aspectos cognitivos, emocionais 
e comportamentais e percepções em relação ao 
próprio corpo (KILIMINICK; MESTON, 2016).   

A percepção em relação a aparência do corpo pode 
interferir na função sexual pois as preocupações com 
a imagem corporal podem surgir quando o corpo está 
exposto ou quando é foco de uma atividade para 
proporcionar sensações eróticas durante a atividade 
sexual (KILIMINICK; MESTON, 2016). 

A investigação sobre a sexualidade dos idosos se 
torna cada vez mais necessária, visto que é um 
elemento importante para a saúde e para qualidade 
de vida dos idosos e devendo ser estimulada, sem 
estigmas e repressões, tanto no campo científico 
como nos espaços sociais.  Diante disso, este estudo 
tem como objetivo investigar a associação entre a 
função sexual e a imagem corporal de idosas 
fisicamente ativas. 

MATERIAIS E MÉTODOS 



 

 

  

 
 

Estudo de natureza quantitativa, explicativa e 
retrospectiva com 132 mulheres com 60 anos ou 
mais, sexualmente ativas e que praticam atividade 
física no Núcleo Integrado de Estudo e Apoio à 
Terceira Idade (NIEATI) de uma universidade pública 
do interior do Rio Grande do Sul (Número 2.472.098 
CAAE: 80587517.0.0000.5346). Exclui-se aquelas com 
déficit cognitivo (avaliado pelo Miniexame do estado 
mental), e com qualquer patologia genital 
autorreferida ativa.  

Para participar do estudo foi realizado o convite e 
apresentado os objetivos, procedimentos, riscos e 
benefícios bem como os aspectos éticos para 
posterior obtenção do termo de consentimento livre 
e esclarecido (TCLE) e termo de confidencialidade. 
Após, a amostra foi avaliada em relação a história 
ginecológica e obstétrica através de  uma ficha de 
avaliação adaptada. 

Em seguida, utilizou-se o Female Sexual Function 
Index/Índice de Função Sexual Feminina (FSFI) para 
avaliar a função sexual nas últimas quatro semanas 
através de um questionário composto de 19 
questões, divididas em seis domínios da resposta 
sexual. Considerou-se como uma boa função sexual 
aquela pontuação maior ou igual a 26,55 pontos 
(TONETTO et al., 2016). A imagem corporal foi 
avaliada pelo Body Appreciation Scale (BAS) o qual 
possui oito itens e é considerado com uma boa 
imagem corporal aquela com pontuação maior ou 
igual a 3,5 pontos (SOULLIARD et al., 2019).  

Para a análise, foi utilizado o software Statistical 
Package for the Social Sciences, sendo utilizado 
inicialmente o teste de normalidade de Kolmogorov-
Smirnov. Para a correlação foi realizado o teste de 
correlação de Spearmann. A classificação da 

intensidade da correlação foi definida conforme o 
critério de Malina (1996), onde é considerada baixa 
(r<0,30), moderada (0,30<r<0,60) e alta (r>0,60). O 
nível de significância adotado foi de 5%. 

RESULTADOS 

A amostra apresentou uma média de idade de 
69,5±6,8 anos, viúva (45,5%) e ensino fundamental 
incompleto (37,9%). Além disso, apresentaram mais 
de uma gestação (88,6%), mais que um parto vaginal 
(62,1%), sendo que 56,1% não realizou parto cesárea. 
Ainda, são consideradas eutróficas (IMC=26,6±4,6) e 
praticam atividade fisica a mais de 10,2±7,5 anos.  

A função sexual desta amostra indica disfunção 
sexual (FSFI=18,8±12,7) e apresenta uma boa imagem 
corporal (BAS=4,8±0,4). Ao realizar a correlação entre 
a função sexual e a imagem corporal, percebe-se uma 
correlação alta (r=0,978, p=0,000*), seguindo os 
critérios de Malina (1996).  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse estudo permitiu identificar que as idosas 
investigadas apresentaram disfunção sexual, 
entretanto, possuem imagem corporal positiva. A 
função sexual apresentou correlação com a imagem 
corporal, ou seja, quanto melhor a imagem corporal, 
melhor a função sexual das idosas. 

Estes dados são importantes visto que a sexualidade 
é uma questão considerável na qualidade de vida e 
está relacionada ao bem-estar físico, psicológico e 
social. Ainda, é importante investigar as mudanças 
que ocorrem na sexualidade após a menopausa, pois 
pode causar frustrações, diminuição da autoestima, 
entre outros. Diante disso, é necessário cada vez mais 
estudos que abordem sobre a sexualidade das idosas 
e suas interações. 



 

 

  

 
 

Para novas pesquisas sugere-se comparar as variáveis 
imagem corporal e função sexual com amostras 
estratificadas, como faixa etária, classe econômica e 
escolaridade. 

 

Palavras-chave: Imagem corporal. Genitália. Sexualidade. Atividade motora. Idoso. 
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INTRODUÇÃO 

As disfunções do assoalho pélvico como a 
incontinência urinária (IU) e o prolapso dos órgãos 
pélvicos pode afetar a qualidade de vida bem como a 
sexualidade do indivíduo. A incontinência urinária é 
qualquer perda involuntária da urina, sendo 
considerada um problema de saúde pública, pois sua 
prevalência tem aumentado com o envelhecimento 
populacional. Já o prolapso de órgãos pélvicos (POP) 
é a descida sintomática das paredes vaginais e/ou do 
útero, bexiga ou da cúpula vaginal a partir de sua 
posição anatômica normal (BRANDÃO, 2016). 

Essas disfunções podem provocar uma percepção 
alterada da autoimagem genital que é a importância 
do conhecimento da anatomia e da fisiologia da 
genitália nas atitudes e definições que estão 
relacionadas a sexualidade. Destaca-se este conceito, 
pois muitas mulheres, principalmente as idosas, não 

têm o conhecimento para distinguir as funções e 
diferentes estruturas dessa região do corpo 
(BRANDÃO, 2016). 

Autores investigaram a autoimagem genital de 
mulheres com essas disfunções e perceberam que 
provocavam uma autoimagem genital negativa. Isso 
pode ter ocorrido devido a gravidade dos sintomas, 
depressão, ansiedade, somatização e angústia geral 
que são provocadas pelas disfunções do assoalho 
pélvico. Ainda, devido as mulheres se sentirem 
menos femininas e menos atraentes sexualmente 
(HANDELZATS et al., 2017; ZIELINSKI et al., 2012). 
Diante disso, este estudo tem como objetivo verificar 
se as disfunções do assoalho pélvico interferem na 
autoimagem genital de idosas. 

MATERIAIS E MÉTODOS 



 

 

  

 
 

Estudo de natureza quantitativa, explicativa e 
retrospectiva com 132 mulheres com 60 anos ou 
mais, sexualmente ativas e que praticam atividade 
física no Núcleo Integrado de Estudo e Apoio à 
Terceira Idade de uma universidade pública do 
interior do Rio Grande do Sul (Número 2.472.098 
CAAE: 80587517.0.0000.5346). Excluiu-se aquelas 
com déficit cognitivo (avaliado pelo Miniexame do 
estado mental), e com qualquer patologia genital 
autorreferida ativa.  

Utilizou-se uma ficha sociodemográfica adaptada 
para levantamento dos dados sociodemográficos,  
ginecológicos e obstétricos bem como a presença de 
prolapso. A incontinência urinária foi investigada 
através do International Consultation on 
Incontinence Questionnaire – Short Form (ICIQ-SF) 
que avalia o impacto da IU na qualidade de vida e 
qualificar a perda urinária. O paciente é considerado 
incontinente quando apresentar um escore ≥1 ponto 
(ROSA et al., 2014). 

A autoimagem genital foi investigada pelo Female 
Genital Self-Image Scale (FGSIS) que é um 
questionário com sete itens que avalia a percepção 
das mulheres sobre os seus próprios órgãos genitais 
utilizando uma escala de respostas de quatro pontos 
em ordem decrescente (concordo totalmente, 
concordo, discordo, discordo totalmente). As 
pontuações em cada item são somadas e o ponto de 
corte é  ≥21,8 pontos (DEMARIA; HOLLUB; 
HERBENICK, 2012). 

A análise dos dados foi realizado mediante estatística 
descritiva para caracterização da amostra. Em 
seguida, a análise multicolinearidade onde todas 
variáveis apresentaram tolerância maior de 0,1 e VIF 
(Variance inflation factor) menor de 10. Por fim, 

realizou-se uma regressão logística binária pelo 
método stepwise forward por verossimilhança, para 
verificar se as disfunções do assoalho pélvico como 
prolapso e incontinência urinaria são previsoras do 
descontentamento com a autoimagem genital. 

RESULTADOS 

A amostra apresentou média de idade de 69,5±6,8 
anos, maioria viúva (45,5%) e com ensino 
fundamental incompleto (37,9%). Além disso, 
apresentaram mais de uma gestação (88,6%) e 
predomínio de parto vaginal (62,1%). 

A incontinência urinária esteve presente em 31,8% da 
amostra. Em relação a autoimagem genital, as idosas 
sem IU apresentaram um escore de FGSIS=25,65±2,8 
e as com perdas urinárias apresentaram um 
FGSIS=24,90±3,1. Já o prolapso esteve presente em 
23,4% das idosas e essas apresentaram um 
FGSIS=24,94±3,2 enquanto que as sem prolapso 
apresentaram um FGSIS=25,56±2,9.  

Em relação a interferência das disfunções do assoalho 
pélvico com a autoimagem genital, os testes 
estatísticos realizados sugerem que a incontinência 
urinária (p=0,685) e prolapso pélvico (p=0,454) não 
interferem na autoimagem genital das idosas 
estudadas.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse estudo demonstrou que as disfunções do 
assoalho pélvico como a incontinência urinária e o 
prolapso não interferem na autoimagem genital.  
Esses dados são importantes, pois muitas mulheres 
consideram a perda urinária como um acometimento 
normal da idade e outras tantas não sabem 
reconhecer os prolapsos leves. É importante destacar 
que muitas mulheres não possuem o hábito de 



 

 

  

 
 

inspecionar a genitália, pois isso era considerado 
como vergonhoso, promiscuo ou obsceno. 
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INTRODUÇÃO 

A Mamografia é um exame de rastreamento do 

câncer de mama preconizado pelo Ministério da 

Saúde, sendo recomendada sua realização para 

mulheres entre 50 e 69 anos bianualmente, podendo 

ser antecipada considerando as especificidades de 

cada paciente, riscos e benefícios do exame e 

sintomatologia (BRASIL, 2010). Entretanto, o Tratado 

de Geriatria e Gerontologia especifica realização para 

todas as mulheres acima de 40 anos, desde que 

tenham expectativa de vida superior a 4 anos, 

considerando também as características individuais 

das pacientes (KARNAKIS et al., 2016). O câncer de 

mama é o mais incidente entre as mulheres, 

correspondendo a 16,4% das mortes femininas no 

ano de 2018. Para o ano de 2020 foram estimados 

66.280 novos casos dessa neoplasia, uma incidência 

estimada de 29,7% dos canceres em mulheres (INCA, 

2020). Para que ocorra a detecção precoce é necessário 

que toda mulher seja estimulada a conhecer seu próprio 

corpo, possibilitando identificação de alterações na 

glândula. Ademais, o principal exame para rastreamento, 

que contribui significativamente para o tratamento 

antecipado e com menos agressividade, é a mamografia. 

O exame é uma radiografia das mamas que permite 

identificar lesões antes mesmo de se haver sintomas 

(INCA, 2020). A baixa cobertura da mamografia é fator 

determinante para as altas taxas de morbimortalidade 

em âmbito nacional, estando principalmente associada 

a detecção tardia das neoplasias (MIGOWSKI et al., 



 

 

2018). Tendo em vista a incidência aumentada 

conforme a idade das pacientes (BRASIL, 2010) e o 

processo de envelhecimento populacional do Brasil, 

identificar os elementos que influenciam na 

realização do exame é fundamental para direcionar 

intervenções em saúde. O objetivo deste trabalho é 

estabelecer a prevalência de realização de mamografia 

em mulheres idosas atendidas na Atenção Primária em 

Saúde (APS) de Passo Fundo, Rio Grande do Sul e 

determinar os fatores relacionados a sua não realização. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Esse trabalho é um recorte de um estudo transversal 
realizado na rede urbana de APS, em suas 34 unidades de 
saúde. Os dados foram coletados no período de 27/05 até 
23/08 de 2019, por estudantes do curso de Medicina da 
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), 
previamente treinados, por meio da aplicação de 
questionário a mulheres idosas (idade igual ou superior a 
60 anos) que aguardavam atendimento. Foram analisadas 
variáveis sociodemográficas (idade, cor da pele, situação 
conjugal, escolaridade, renda familiar per capita, ter filhos 
e número de filhos), de saúde e de hábitos de vida (estado 
nutricional, atividade física, tabagismo, consumo de 
bebida alcoólica autopercepção de saúde, 
automedicação, atividade sexual e uso de preservativo). O 
desfecho foi avaliado através da pergunta: “Alguma vez na 
vida você fez mamogafria?” seguida de “Qual era sua 
idade quando fez o exame pela primeira vez?” em caso de 
resposta afirmativa para a primeira. Em seguida 
perguntava-se “Nos últimos 2 anos você fez pelo menos 
uma mamografia?”, e em caso afirmativo “De que 
maneira você soube da necessidade de fazer 
mamografia?” ou caso a resposta anterior fosse negativa 
perguntava-se “Por que você não fez mamografia?”. Após 
dupla digitação e validação dos dados, foi realizada 
estatística descritiva da amostra, prevalência de 
realização de mamografia e verificação da sua distribuição 

de acordo com as demais variáveis (teste do qui-quadrado, 
significância de 5%). O protocolo de estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 
UFFS - Parecer n° 3.219.633. 

RESULTADOS 

A amostra consistiu de 247 participantes, das quais 
68,4% apresentaram idade entre 60 e 69 anos, 66,4% de 
cor da pele branca, 52% possuíam cônjuge, 65,3% com 
ensino fundamental, 63,2% com renda per capita menor 
ou igual a um salário mínimo, 68,2% com peso corporal 
inadequado, 53,9% não praticavam atividade física, 
88,3% eram não tabagistas e 82,1% não consumiam 
bebida alcóolica. Em relação à autopercepcão de saúde 
66,3% a consideravam negativa (regular ou ruim), 41,3% 
se automedicavam, 40,2% eram sexualmente ativas, 
76,8% das sexualmente ativas não possuíam o hábito de 
usar preservativo e, do total, 99,6% possuíam filhos, 
sendo que 38,2% possuíam 4 filhos ou mais. Em relação 
a mamografia, 93,5% fizeram o exame pelo menos uma 
vez na vida, mas em se tratando dos últimos 2 anos, 
conforme preconizado, a prevalência foi de apenas 
59,9%, sendo o principal motivo da não realização o 
desinteresse ou esquecimento para 50% das idosas, 
seguido pela falta de solicitação médica (26,4%). Ainda 
foram questionadas quanto a como souberam da 
necessidade de realização do exame e 58,5% 
responderam que foi por informação médica. Foi 
observada diferença estatística significativa na 
distribuição da realização da mamografia (pelo menos 
um exame nos últimos 2 anos) em relação às variáveis 
idade, sendo observada uma maior frequências entre 
aquelas de 60-69 anos (p=0,004), de cor da pele branca 
(p=0,030), com renda per capita familiar acima de 1 
salário mínimo (p=0,040), que praticam de atividade 
física (p<0,001) e que consomem bebida alcoólica 
(p=0,01). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A mamografia é um exame essencial para detecção 
precoce e redução da mortalidade pelas neoplasias 



 

 

mamárias. Os resultados obtidos no estudo servem de 
subsídio para campanhas voltadas a população idosa, 
tendo em vista o maior acometimento conforme maior 
a idade. Os fatores sociodemográficos e de hábitos de 
vida influenciam na realização da mamografia e são 
relacionados ao autocuidado das mulheres. Portanto, 
estimular as pacientes que procuram os serviços de 
saúde, por meio do diálogo, ou até mesmo de artifícios 
de mídia e campanha presentes no ambiente físico das 
unidades, é oportuno para elucidação e prática do 
cuidado, fortalecendo também o vínculo entre a equipe 
de saúde e a população. Ademais, visto que a solicitação 
médica e a orientação da equipe de saúde são fatores 
determinantes para realização do rastreamento, a 
produção de dados epidemiológicos que norteiam os 
profissionais para intensificação das abordagens com os 
pacientes atendidos na APS torna-se imprescindível ao 
sistema, direcionando os investimentos e otimizando os 
resultados.
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INTRODUÇÃO 

O exame citopatológico de câncer de colo de 

útero, o Papanicolau, permite a detecção precoce e o 

tratamento adequado da neoplasia e a redução da 

morbimortalidade relacionada. É recomendada sua 

realização a todas as mulheres sexualmente ativas e 

com cérvice, entre 25 e 65 anos, ainda não havendo 

consenso quanto ao benefício da realização dos 65 

aos 70 anos (BRASIL, 2010;  KARNAKIS et al., 2016). 

Para essas pacientes, cujo exame é preconizado, 

orienta-se realizá-lo, a cada 3 anos após 2 exames 

anuais normais, na sua unidade de Atenção Primária 

à Saúde (APS) de referência e, cessar o rastreamento, 

após 2 exames também normais, a partir dos 65 anos 

de idade (BRASIL, 2010). A meta nacional de cobertura 

do exame é de 80% da população feminina, de acordo 

com as indicações do Ministério da Saúde, porém, em 

diversas regiões do país ainda não foi alcançada 

(OLIVEIRA et al., 2018). Sabe-se, segundo o Instituto 

Nacional de Câncer, que o câncer de colo de útero é o 

terceiro mais incidente nas mulheres, tendo uma 

estimativa de surgimento de 16.710 novos casos em 

2020 (7,5%), e sua mortalidade no ano de 2018 foi de 

6.526 óbitos, representando 6,1% entre as mulheres 

(INCA,2020). Para detecção precoce do câncer de colo 

de útero é realizado o exame Papanicolau, que consiste 

em fazer uma raspagem na zona de transformação da 

cérvice, seguida de uma análise microscópica das células 



 

 

(SATTAR, 2013). Considerando a relação positiva entre 

a redução da mortalidade por meio da detecção 

precoce e a realização do exame citológico do colo do 

útero, o objetivo desse trabalho é estabelecer a 

prevalência de realização do Papanicolau nos últimos 3 

anos entre mulheres acima de 60 anos e os fatores 

sociodemográficos e de hábitos de vida relacionados a 

sua realização. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Esse trabalho é um recorte de um estudo transversal 
realizado na APS da cidade de Passo Fundo-RS, em suas 34 
unidades de saúde. Os dados foram coletados no período 
de 27/05 até 23/08 de 2019, por estudantes do curso de 
Medicina da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), 
previamente treinados, por meio da aplicação de 
questionário a idosas que aguardavam atendimento na 
rede urbana de APS. Foram analisadas variáveis 
sociodemográficas (idade, cor da pele, situação conjugal, 
escolaridade, renda familiar per capita, ter filhos e 
número de filhos), de saúde e de hábitos de vida (estado 
nutricional, atividade física, tabagismo, consumo de 
bebida alcoólica autopercepção de saúde, 
automedicação, atividade sexual e uso de preservativo). O 
desfecho foi avaliado através da pergunta: “Alguma vez na 
vida você fez o exame ginecológico preventivo?” seguida 
de “Nos últimos 3 anos você fez pelo menos 1 exame 
ginecológico preventivo?” em caso de resposta afirmativa 
para a primeira. Em seguida perguntava-se “De que 
maneira você soube da necessidade de fazer o exame?”, 
para aquelas que responderam “sim” para a pergunta 
anterior, ou em caso de resposta negativa “Por que você 
não fez o exame ginecológico preventivo?”. Após dupla 
digitação e validação dos dados, foi realizada estatística 
descritiva da amostra, prevalência de realização de exame 
citopatológico nos últimos 3 anos e verificação da sua 
distribuição de acordo com as demais variáveis (teste do 
qui-quadrado, significância de 5%). O protocolo de estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos da UFFS - Parecer n° 3.219.633. 

RESULTADOS 

Foram entrevistadas 247 mulheres idosas, sendo que 
46,1% apresentaram idade menor ou igual a 65 anos, 
40,9% entre 66 e 75 e 13% acima de 75 anos. Um total de 
66,4% declarou cor da pele branca, 52% possuíam 
cônjuge, 65,3% referiram ensino fundamental, 63,2% 
apresentavam renda per capita menor ou igual a um 
salário mínimo, 68,2% estavam com peso corporal 
inadequado, 53,9% não praticavam atividade física, 
88,3% eram não tabagistas e 82,1% não consumiam 
bebida alcóolica. Em relação à autopercepcão de saúde, 
66,3% a consideravam negativa (regular ou ruim), 41,3% 
se automedicavam, 40,2% eram sexualmente ativas, e 
76,8% das sexualmente ativas não possuíam o hábito de 
usar preservativo. Do total, 99,6% possuíam filhos, sendo 
que 38,2% possuíam 4 filhos ou mais. Em relação ao 
exame citológico preventivo, 94,7% o fizeram pelo 
menos uma vez na vida, mas em se tratando dos últimos 
3 anos, conforme preconizado, a prevalência foi de 
apenas 66,8%, sendo o principal motivo da não 
realização o desinteresse ou esquecimento (55,6%), 
seguido pela cirurgia prévia autorreferida (17,5%) e falta 
de solicitação médica (11,1%). Ainda as participantes 
foram questionadas quanto a como souberam da 
necessidade de realização do exame e 45,8% 
responderam que por informação médica. A prevalência 
de realização do exame citológico em mulheres idosas 
dentro da faixa etária recomendada foi de 79,8%. Foi 
observada diferença estatística significativa na 
frequência de realização de exame (pelo menos um 
exame nos últimos 3 anos) em relação às variáveis idade, 
sendo mais frequente entre aquelas com 65 anos ou 
menos (p<0,001), com companheiro (p=0,010), que 
praticam atividade física (p=0,030), com autopercepção 
positiva da saúde (p=0,040) e com vida sexual ativa 
(p<0,001).  

 



 

 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O planejamento em saúde pública visa promover saúde 
e prevenir doenças. Os dados epidemiológicos servem 
como subsídio para guiar os investimentos na rede de 
APS e garantir que os mesmos terão efetividade na 
melhora dos indicadores de saúde. A realização do 
exame Papanicolau reduz morbimortalidade e a 
identificação de fatores associados a sua não realização 
possibilita intervenções direcionadas às 
individualidades de cada população, tornando assim 
necessários dados epidemiológicos regionalizados. 
Acerca dos resultados encontrados, também pode-se 
depreender que o autocuidado, observado nos hábitos 

de vida, está relacionado a uma maior realização do 
exame, portanto, sugere-se que as equipes de 
profissionais da APS estimulem, progressivamente, as 
mulheres idosas a corrigirem e adquirirem hábitos 
saudáveis. Ademais, sendo o principal motivo de não 
realização referido pela amostra o 
desinteresse/esquecimento, infere-se que é 
fundamental intensificar as campanhas de 
esclarecimento e conscientização quanto a este recurso 
que está disponível no país, gratuitamente no Sistema 
Único de Saúde (SUS), tanto nacionalmente por meio da 
mídia, como no município, pelos profissionais de saúde 
na rede de APS.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Teste de Papanicolaou. Programas de rastreamento. Saúde da mulher. 
Saúde do Idoso. 
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INTRODUÇÃO 

Desde a mais terna idade até a mais senil, a morte se 
apresenta como um fenômeno intrínseco ao ciclo 
vital do ser humano (SENGIK; RAMOS, 2013). A 
velhice, em especial, é uma etapa na qual a morte se 
transforma numa questão recorrente e importante, 
já que simbolicamente a morte atinge a posição social 
e identitária em que o idoso ocupa (ANDRADE, 2012). 
Contudo, para Ariès (2017), com o advento da 
sociedade contemporânea, o fortalecimento das 
ciências médicas e o desenvolvimento das 
tecnologias em saúde, o simbolismo em torno da 
morte foi modificado, já que essa foi afastada dos 
rituais e dos circulos relacionais, impossibilitando a 
elaboração do luto, caracterizando-se assim como 
uma "morte interdita". Frente à ausencia de 
significados que a morte impõe e as barreiras sociais 
para a sua expressão, o sujeito precisa buscar sozinho 
recursos simbólicos para se reestruturar diante das 
transformações e das novas composições que sua 
vida assume. Observa-se assim, que a religiosidade 
pode ser utilizada como uma busca de sentido, dado 

que compõe o lugar de um outro que não escuta 
(REIS; FARIAS; QUINTANA, 2017). Diante do exposto, 
o presente recorte de pesquisa tem como objetivo 
investigar a religiosidade como recurso simbólico 
para a elaboração de uma perda e do luto. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente estudo consiste em um recorte de uma 
pesquisa descritiva e exploratória com caráter clínico-
qualitativo. A pesquisa contou com a participação de 
dez sujeitos com mais de 70 anos - quatro homens e 
seis mulheres - vinculados a Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) de uma região carente do interior do Rio 
Grande do Sul. Escolheu-se essa idade, visto que essa 
abarca uma passagem a outra condição, na qual, 
muita vezes, não se possui obrigações sociais, como o 
exercício obrigatório do voto e a aposentadoria. Já a 
escolha do local - as próprias residências dos sujeitos 
ou em uma sala da ESF - se deu por conta de que esses 
territórios são o ambiente natural dos sujeitos da 
pesquisa, isto é, onde passam e passaram a maior 
parte de suas vidas e suas inter-relações. Para a coleta 



 

 

  

 
 

de dados foi realizado uma entrevista 
semiestruturada entre o mês de julho de 2018 à 
outubro do mesmo ano. A entrevista contou com 
eixos norteadores, como: momento que começou a 
se sentir idoso; diferenças entre ser idoso e ser 
jovem; mudanças na velhice; percepção sobre as 
relações sociais antes e depois de se considerar idoso; 
perspectiva de futuro e entre outros. A análise de 
dados foi realizada a partir da análise de conteúdo, a 
qual refere-se a análise de códigos sociais, 
significações e símbolos perpassados no discurso dos 
participantes. A pesquisa seguiu os princípios da 
Resolução 510/2016, do Conselho Nacional de Saúde, 
o qual guia a ética nas pesquisas com seres humanos 
em Ciências Sociais e Humanas. O estudo só foi 
colocado em prática após a aprovação do Núcleo de 
Educação Permanente em Saúde (NEPES) e do Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) da UFSM, sob número 
CAAE: 81642117.5.0000.5346.  

RESULTADOS 

A partir da pesquisa, notou-se que as constantes 
perdas na vida dos participantes, como a de pais e 
irmãos, tem uma estreita relação com a identidade e 
identificação do sujeito idoso. Percebe-se que a perda 
de um ente próximo desencadeia uma certa 
desorganização da subjetividade, de uma parte de si 
mesmo, de sua história e papel social, suscitando uma 
sensação de esvaziamento de si e incompletude, bem 
como questionamentos existenciais e relacionados a 
concepção de mundo. Contudo, ao não se abrirem 
espaços para a elaboração da perda, se retira um 
lugar necessário ao trabalho de luto e as 
possibilidades de restituição de um desejo no mundo. 
Isso se faz evidente nas narrativas de alguns idosos, 
os quais não têm seus sentimentos validados por seus 
familiares e pela sociedade nem espaços para a 

elaboração do luto, o que torna a dor mais intensa e 
difícil de se suportar. Nesse ponto, destaca-se a 
importância da elaboração e sustentação da dor a 
partir do processo de luto, uma vez que ao se 
defrontar com as lembranças e ressignificar a perda, 
o sujeito torna-se outra vez livre para reinvestir na 
vida e se redirecionar a outras formas de ser no 
mundo. Frente a isso, para lidar e suportar a 
iminência da morte e/ou do luto, o indivíduo recorre, 
através da busca pela construção de representações, 
a explicações mágico-religiosas e respostas a partir de 
crenças, ideias religiosas e suas compreensões acerca 
dos fenômenos da natureza. A religiosidade - leitura 
da bíblia, ir na igreja, conversar com um deus - se 
apresentou na pesquisa como uma conexão que 
passa a ocupar o lugar do outro que falta. Dessa 
forma, o diálogo com a figura de um ser onipotente  
serve como meio para o idoso construir recursos 
simbólicos  para lidar com o seu próprio luto e dor. 
Assim, a figura divina passa a ser depositário das 
angústias dos sujeitos, representando uma 
explicação para as rupturas e esvaziamentos dos 
significados construídos até então, como também 
suscita a retirada de uma posição de impotência para 
assumir uma posição de controle sobre a perda, a 
própria vida e sobre a própria finitude. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do presente estudo, conclui-se, que o período 
de envelhecimento é perpassado por perdas de 
figuras significativas para o indivíduo as quais 
desencadeiam rupturas e mudanças na identidade e 
papéis sociais construídos e, por conseguinte, exigem 
transformações e novos significados na vida do 
sujeito idoso. No entanto, muitas vezes, o processo 
de reconstrução e ressignificação torna-se 
complicado devido ao fato de não haver acolhimento 



 

 

  

 
 

social e/ou familiar que atenda e suporte as 
particularidades da vivência do luto. Por isso, é 
imprescindível uma rede que sustente a dor do idoso 
e fornece a possibilidade de novas significações. Pela 
narrativa dos idosos entrevistados notou-se que 
como forma de construir significados para a perda, os 
indivíduos, muitas vezes, amparam-se na religião, 
visto que essa consolida um espaço de leitura e 

escuta pelo outro - representado pela figura divina. 
Acredita-se que a escuta dessas narrativas de perda 
possibilita a valorização e elaboração das mesmas 
bem como, auxilia na compreensão de como os 
idosos as (re)significam  o que pode proporcionar 
alicerces para um luto mais saudável. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento populacional está relacionado à 
elevação gradativa do número de doenças 
psiquiátricas, sendo a depressão uma das mais 
comuns na população idosa. Esse transtorno mental 
sofre influência de diversos fatores de risco, como 
doenças crônicas, imobilidade, luto, maus-tratos, 
isolamento social, baixa renda e hábitos de vida 
inadequados (CANTÃO et al., 2015). Além disso, no 
campo da saúde mental do idoso, juntamente com a 
depressão, é comum encontrar a associação com o 
consumo de bebida alcoólica, já que os dois 
problemas sofrem influência de determinantes 
semelhantes. Por isso, ao se analisar os fatores 
ligados à depressão, deve-se considerar todo cenário 
em que o paciente está inserido, principalmente se há 
relação entre essa doença com o uso de substâncias 
psicoativas, visto que tanto a depressão acarreta 

abuso de álcool quando o uso abusivo de álcool 
agrava esse transtorno. São fatores que complicam o 
estado de saúde do idoso e podem desencadear 
ocorrência de situações letais, como o suicídio. 
Devido a isso, é importante reconhecer o perfil clínico 
e epidemiológico dos indivíduos para que os serviços 
de saúde saibam como intervir nessas condições, 
melhorando o prognóstico do paciente (CANTÃO et 
al., 2015). Assim, esse estudo teve como objetivo 
estimar a prevalência de depressão e a relação dessa 
patologia com o consumo de bebida alcoólica em 
idosos atendidos pela Atenção Primária à Saúde (APS) 
em Passo Fundo, RS. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizado um estudo epidemiológico transversal, 
cujos dados foram coletados entre maio e agosto de 
2019, por estudantes do Curso de Medicina da 
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), 



 

 

  

 
 

previamente treinados, por meio da aplicação de 
questionário a idosos (60 anos ou mais) usuários de 
34 unidades da Rede Urbana de Atenção Primária à 
Saúde (APS) de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, que 
aguardavam atendimento no serviço. O desfecho 
depressão foi avaliado através de pergunta "Alguma 
vez algum médico lhe disse que você tem 
depressão?". O consumo de bebida alcoólica foi 
averiguado por meio da pergunta: "Você tem o 
costume de consumir bebida alcoólica?" com 
possibilidades de respostas "sim e não". Após dupla 
digitação e validação dos dados, foi realizada 
estatística descritiva das variáveis sexo, idade, cor da 
pele, situação conjugal, escolaridade, renda, 
consumo de bebida alcoólica e diagnóstico médico 
autorreferido de depressão. Foi calculada a 
prevalência da depressão e verificada a diferença da 
distribuição do desfecho em relação à variável de 
consumo de bebida alcoólica (teste do qui-quadrado, 
5%). O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFFS – 
Parecer nº 3.219.633. 

RESULTADOS 

A amostra foi constituída de 403 participantes, sendo 
61,3% do sexo feminino, maioria com idade entre 60 
e 69 anos (66,5%), cor da pele branca (67,6%), com 
cônjuge (68,7%), escolaridade de até 8 anos (64,7%), 
renda per capita de até 1 salário mínimo (61,4% - R$ 
998,00), além de consumo de bebida alcóolica 
relatado por 23,6% dos participantes. Foi observada 
uma prevalência de 35% de indivíduos com 
depressão, com diferença significativa em relação ao 
consumo de bebida alcoólica, sendo que 24,2% dos 
expostos apresentaram o desfecho (p=0,011). Desta 
forma, confirma-se a relação entre esse transtorno 
mental e o consumo de bebida alcoólica, assim como 

trazido por Garrido et al. (2016), que demostraram 
que 6,5% dos pacientes relataram que, 
possivelmente, os sintomas da depressão estavam 
relacionados com a ingestão de álcool. Além disso, é 
notável que a prevalência da depressão e do 
consumo de bebida alcoólica entre os idosos nessa 
amostra foi superior a valores encontrados na 
literatura, uma vez que Gullich, Duro e Cesar (2016) 
expuseram uma prevalência de depressão de 20,4% e 
Santos et al. (2014) uma taxa de alcoolismo de 12,3%. 
Esses valores elevados podem estar relacionados a 
diferentes formas de avaliação, bem como a 
distinções no contexto social e econômico dos idosos 
da amostra, os quais podem estar mais suscetíveis a 
esses distúrbios psiquiátricos. Assim, percebe-se que 
tanto o uso de substâncias psicoativas quanto a 
presença de transtornos mentais durante o 
envelhecimento são frequentes e podem ser fatores 
que impactarão no contexto social, familiar e, 
principalmente, de saúde desses indivíduos (PINHO; 
CUSTÓDIO; MAKDISSE, 2009). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos nesse estudo revelam uma 
prevalência de depressão e de consumo de bebida 
alcoólica na população idosa acima da média 
observada em outros estudos semelhantes, o que 
reforça a necessidade de especial atenção nas 
políticas de cuidado com a saúde mental dos idosos, 
principalmente na APS, sendo imprescindível uma 
abordagem multiprofissional nesses casos. É 
essencial uma visão holística em relação a essas 
situações, uma vez que são resultado da interação de 
fatores biopsicossociais. Por isso, além de medidas 
coletivas, deve-se promover o acompanhamento 
desses idosos por meio de diferentes tipos de 
cuidados, conforme a necessidade individual, o que 



 

 

  

 
 

reduzirá os danos à saúde no processo de 
envelhecimento. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento é um processo natural do 
organismo, que ocorre, gradativamente, devido às 
alterações anatômicas e fisiológicas, as quais são 
influenciadas por fatores ambientais, socioculturais e 
de estilo de vida (SANTOS; ANDRADE; BUENO, 2009). 
O envelhecimento pode se dar de maneira saudável 
ou patológica, dependendo do tipo de fatores de 
risco a que os indivíduos são expostos. Por exemplo, 
exposições como à radiação solar, ao tabagismo, ao 
etilismo e à poluição ambiental podem desencadear 
doenças crônicas, como o câncer, o qual é altamente 
incidente entre os idosos, uma vez que, esse grupo é 
exposto a vários fatores carcinogênicos ao longo da 
vida. Além disso, com o envelhecimento, o sistema 
imune diminui a sua capacidade funcional, deixando 
o indivíduo mais vulnerável a essas doenças (BRAZ et 
al., 2018). De acordo com o Instituto Nacional de 
Câncer (INCA), as neoplasias malignas são um 
problema de saúde pública, sendo importante o 

levantamento de dados nos países, nos estados e nos 
municípios, a fim de que com essas informações 
possam ser realizadas ações que visem o controle do 
câncer no mundo (BRASIL, 2019). Em relação à cidade 
de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul (RS), não há 
muitos estudos sobre o perfil epidemiológico das 
neoplasias malignas, o que dificulta tanto a realização 
de medidas preventivas quanto o raciocínio clínico e 
diagnóstico dos profissionais da saúde nesse 
município. Assim, esse trabalho teve como objetivo 
descrever a prevalência de câncer em idosos 
atendidos pela Atenção Primária à Saúde (APS), com 
o intuito de levantar a importância do suporte a esta 
doença crônica não transmissível. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizado um estudo epidemiológico transversal, 
com dados coletados entre maio e agosto de 2019, 
por estudantes do Curso de Medicina da 
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), 
previamente treinados, por meio da aplicação de 



 

 

  

 
 

questionário a idosos (idade igual ou superior a 60 
anos) usuários de 34 unidades da Rede Urbana de APS 
de Passo Fundo, RS, que aguardavam atendimento no 
serviço. O desfecho foi avaliado através de pergunta 
sobre diagnóstico autorreferido de câncer e órgão 
afetado pela doença. Após dupla digitação e 
validação dos dados, foi realizada estatística 
descritiva das características da amostra, 
contemplando as variáveis sexo, idade, cor da pele, 
situação conjugal, escolaridade e renda, assim como 
a prevalência do desfecho. O protocolo do estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 
Seres Humanos da UFFS – Parecer nº 3.219.633. 

RESULTADOS 

A amostra foi constituída por 403 indivíduos, 
predominando o sexo feminino (61,3%), idade entre 
60 e 69 anos (66,5%), cor da pele branca (67,6%), com 
cônjuge (62,3%), escolaridade de até 8 anos (64,7%) 
e renda per capita de até 1 salário mínimo (61,4% - R$ 
998,00). Um total de 9,9% dos entrevistados 
apresentou diagnóstico de câncer, sendo o de pele 
relatado em 29% dos casos, seguido de câncer de colo 
do útero, próstata e tireoide (10,5% cada). A 
frequência de neoplasias malignas na população 
estudada é semelhante à observada em outras 
cidades do país, como em Natal, Rio Grande do Norte, 
onde um estudo publicado pelo Instituto Israelita de 
Ensino e Pesquisa Albert Einstein, apresentou uma 
incidência de 9,7% de câncer entre os idosos (BRAZ et 
al., 2018). Além disso, conforme pesquisas 
desenvolvidas pelo INCA, estima-se que no ano de 
2020, a neoplasia maligna mais incidente na 
população brasileira será o câncer de pele, 

principalmente na Região Sul do país. Tal informação, 
semelhante à encontrada nesse estudo, demostra 
que os achados da pesquisa podem estar 
relacionados a elevada prevalência da cor da pele 
branca encontrada na amostra, a qual é mais 
vulnerável à exposição prolongada à radiação solar, e, 
consequentemente, ao câncer de pele (BRASIL, 
2019). Ademais, analisando os altos índices de 
neoplasia maligna entre os idosos, percebe-se que 
consiste em um problema de saúde pública, visto que 
o diagnóstico traz um grande impacto biopsicossocial 
na vida do paciente, abalando negativamente a 
qualidade e a expectativa de vida dessa população 
(SOARES; SANTANA; MUNIZ, 2010). 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na amostra estudada foi observada uma prevalência 
de câncer semelhante aos dados observados em 
demais localidades do país. Ademais, o tipo de câncer 
mais frequente condiz com o esperado nesta 
população. O câncer pode ser prevenido ou curado se 
diagnosticado precocemente, principalmente as 
neoplasias de pele. Portanto, embora os idosos façam 
parte do grupo mais afetado por essa doença, é 
necessário promover ações que visem minimizar os 
riscos dessa patologia associada ao envelhecimento, 
além de desenvolver medidas que potencializem o 
tratamento precoce. Ressalta-se que esses resultados 
são relevantes tanto para melhorar as políticas, os 
planos e os programas de saúde pública voltados para 
a abordagem do câncer entre os idosos, quanto para 
colaborar com reflexões abrangentes acerca desse 
assunto no atual cenário mundial. 
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INTRODUÇÃO 

Com a mudança do perfil populacional e devido a 
transição demográfica, percebe-se o aumento de 
pessoas com mais de 60 anos. Devido este fato, as 
tecnologias se revolucionaram proporcionando mais 
qualidade à vida sexual na terceira idade, com drogas 
que aumentam o desempenho sexual, próteses para 
disfunção erétil e reposições hormonais, refletindo 
no aumento da atividade sexual entre este grupo, 
mostrando que o indivíduo não se torna um ser 
assexuado (ALENCAR; CIOSAK, 2016). 

Nesta fase da vida, há uma redescoberta de si, devido 
ao corpo humano trazer com o aumento da idade 
diversas mudanças biopsicossociais que interferem 
no modo de vivenciar a sexualidade. Esta, por sua vez, 
está ligada as alterações físicas naturais do 
envelhecimento do corpo, como branqueamento dos 
pelos, perda dos dentes e flacidez da pele. Ademais, 
nas mulheres ocorre a perda da elasticidade da 

vagina, redução da lubrificação e o pH vaginal é 
menos ácido, fatores que podem causar dor durante 
a relação sexual. Os hormônios sexuais também 
diminuem, fazendo com que altere o acúmulo de 
gordura corporal. A pele se torna mais fina e as 
mamas ficam mais flácidas, podendo trazer uma 
decaída na autoestima, influenciando diretamente na 
sexualidade (BARSANO; BARBOSA; GONÇALVES, 
2014). 

Outro fator é a questão social, a qual a família e a 
sociedade negam a sexualidade dos idosos, 
mantendo a concepção de que o sexo para mulheres 
envolve somente a reprodução. Ainda, não se pode 
negar a importância do parceiro, assim como os 
demais relacionamentos pessoais que são de grande 
relevância para uma qualidade de vida saudável. 
Devido a estes fatores que interferem na piora da 
satisfação sexual, há um elevado número de 
mulheres com disfunções sexuais nesta fase da vida 



 

 

  

 
 

(UCHÔA et al., 2016). Assim, o estudo tem como 
objetivo caracterizar o perfil da sexualidade de um 
grupo de idosas sexualmente ativas. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo se caracteriza como quantitativo, analítico, 
explicativo e retrospectivo, onde foram entrevistadas 
132 mulheres, sexualmente ativas nas quatro 
semanas antecedentes e pertencentes a um projeto 
do Centro de Educação Física e Desporto (CEFD), o 
qual leva o nome de Núcleo Integrado de Estudo e 
Apoio à Terceira Idade (NIEATI) da Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM), que alcança idosos de 
Santa Maria e região.  

Após aceite das idosas, as entrevistas ocorreram de 
forma reservada e individual, com perguntas que 
discorreram de forma objetiva, onde primeiramente 
aplicou-se o Mini Exame do Estado Mental (MEEM), 
que avalia se há presença de quadro de demência e 
se a participante apresenta capacidade cognitiva para 
responder as questões propostas.  

A seguir, aplicou-se o questionário Female Sexual 
Function Index (FSFI), para avaliar a função sexual 
feminina, o qual pode ser auto-aplicado e envolve 
questões sobre desejo sexual, excitação, satisfação, 
lubrificação vaginal, orgasmo e dor. Este, possui 19 
questões, pontuadas de 0 a 5, referentes a atividade 
sexual nas últimas quatro semanas. O resultado total 
é obtido por meio da soma dos escores de cada 
domínio, multiplicada por um fator correspondente e 
pode apresentar valores de 2 a 36 pontos, sendo que 
o maior valor está associado a uma melhor função 
sexual. O ponto de corte do total utilizado é 26,55 e 
para cada grupo de questões são usados os seguidos 
escores: desejo: 4,28; excitação: 5,08; lubrificação: 

5,45; orgasmo: 5,05; satisfação: 5,04 e dor: 5,10 
(MAGNO; PEREIRA; NUNES, 2011). 

RESULTADOS 

Foram entrevistadas 132 idosas sexualmente ativas, 
com média de idade de 69,5±6,8 anos, sendo que 
destas mulheres 3% eram solteiras, 40,2% 
casadas/juntadas, 11,4% separadas/divorciadas e 
45,5% viúvas. Todas as mulheres disseram manter 
relações sexuais somente com o sexo masculino e 
apresentaram média da última vez que praticaram 
atividade sexual, em meses, de 8,1±25,7. 

Quanto ao questionário Female Sexual Function 
Index (FSFI), referente ao domínio de desejo, que 
envolve frequência e grau de interesse sexual foi 
obtido o escore de 3,2±1,8. Sobre o fator excitação 
durante a relação sexual, classificação quanto ao 
grau, segurança para se sentir excitada e frequência,  

a média foi de 2,9±2,1. Em questão da lubrificação, o 
escore foi de 2,9±2,3 e envolvia questões quanto a 
frequência que se sentiu lubrificada durante a relação 
sexual, qual o nível de dificuldade, quantas vezes 
conseguiu manter a lubrificação até o final do ato. 
Falando então sobre o orgasmo, que alcançou uma 
média de 3,0±2,4, foi questionado com que 
frequência gozou e qual a dificuldade de atingir o 
orgasmo. Questionou-se também quanto a satisfação 
de sentir o orgasmo, a proximidade emocional com o 
parceiro, sobre o seu relacionamento com o mesmo 
e se gosta da sua vida sexual atual, atingindo uma 
média de 3,6±2,1 neste quesito. Finalizando o 
questionário referindo-se a dor durante e após 
penetração, alcançou-se um escore de 3,3±2,6. Como 
pontuação total deste grupo de idosas, obteve-se 
uma média de 18,8±12,7, mostrando que 60,60% das 
entrevistadas apresentaram disfunção sexual. 



 

 

  

 
 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em vista dos dados apresentados, pode-se perceber 
que em todos os domínios da coleta os dados estão 
abaixo do que se é esperado. Devido a essa 
decadência em todos os quesitos que são necessários 
para uma vida sexual de qualidade, grande parte das 
entrevistadas apresentaram quadro de disfunção 

sexual. Isso mostra que pesquisas nesta área são de 
grande relevância, pois mesmo em dias atuais há 
carência de diálogo, uma falta de abordagem acerca 
da referida temática com idosos, o que torna essa 
disfunção e insatisfação sexual uma questão 
praticamente normal na vida dessas mulheres. 

 

Palavras-chave: Sexualidade. Saúde sexual. Envelhecimento. Mulheres.  
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INTRODUÇÃO 

Apesar de muitos estudos trazerem o processo de 
envelhecimento associado ao declínio e perdas, 
principalmente biológicas, sabe-se que não existe 
uma definição absoluta da velhice, uma vez que a 
mesma abarca diversas esferas, bem como a 
dimensão biológica, cronológica, cultural e social, que 
podem influenciar e incidir neste percurso. A mesma 
configura-se como uma experiência heterogênea, 
tendo em vista que, os/as idosos/as enfrentam as 
mudanças de modo diferenciado variando de acordo 
com a sua percepção individual, por meio de suas 
experiências e vivências.  

A longevidade é uma conquista do desenvolvimento 
de uma sociedade e com ela surge a busca por um 
envelhecimento saudável. A adoção de um estilo de 
vida ativo, com a prática de atividade física nas suas 
mais variadas formas tem grande influência nesta 
temática.  

Embora, o aumento do tempo de vida seja uma 
conquista, ainda está distante de atingir 
equitativamente os diferentes países e contextos 
socioeconômicos. Entre as mais variadas 

problemáticas do processo de envelhecimento, há 
algumas que estão diretamente voltadas às áreas das 
ciências sociais e humanas, estas preocupam-se, 
naturalmente, com as percepções das diferentes 
formas de vivenciar o envelhecimento. 

O grande desafio é desbravar essa gama de 
significados que permeiam o universo do gênero no 
processo de envelhecimento fisicamente ativo. De 
antemão compreendemos que em razão da 
heterogeneidade do processo de envelhecimento 
não teremos uma resposta única e esclarecedora 
para todas as indagações existentes, porém 
avançaremos nestas questões para um maior 
entendimento dos mesmos. Imbuídos em perceber 
como homens e mulheres percebem o seu 
envelhecimento e reproduzem isso no meio social e 
como essas. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e 
caracterizou-se como qualitativa. 

Participaram da pesquisa um grupo de homens que 
compunham uma equipe de basquetebol master 
(categoria 68 anos +) e suas respectivas esposas 



 

 

  

 
 

praticantes de atividades físicas, residentes em uma 
cidade média do interior do Rio Grande do Sul. 
Utilizando o critério de saturação, entrevistamos 8 
casais heterossexuais, brancos autodeclarados, de 
classes: alta (3 casais) e média alta (5 casais) e a 
grande maioria praticantes de alguma religião e 
possuidores 1 ou 2 planos de saúde particulares 

As idades dos 8 casais variavam, os homens tinham 
entre 69 e 79 anos de idade e as mulheres de 53 a 74 
anos de idade, somente uma entrevistada tinha 
menos de 60 anos. Quanto a escolaridade, um idoso 
possuía o segundo grau completo e uma idosa com 
um Técnico em Radiologia, os/as demais possuíam o 
ensino superior completo. As entrevistas 
semiestruturadas em profundidade, ocorreram 
individualmente nas residências de cada casal, foram 
gravadas em um dispositivo digital e após transcritas 
literalmente. Todo material transcrito foi analisado 
com o auxílio do software Nvivo 12, os resultados 
foram agrupados em categorias de análise, que 
possibilitaram construir uma narrativa acerca da 
percepção do envelhecimento de casais fisicamente 
ativos.  

RESULTADOS 

A partir das narrativas observou-se que na percepção 
da velhice e do envelhecimento, houve ambivalência 
nas percepções. Porém os aspectos positivos, se 
sobressaíram, como por exemplo, os relatos de que 
esta fase não chega só, mas sim carregada de 
sabedoria, bagagem de experiências, felicidade e 
gratidão por chegar à idade em que se encontram. 
Referiram também que agora possuem mais tempo 
para ficar com a família, principalmente com os 
netos, além de usufruírem mais com as atividades de 
lazer, como as viagens, socialização e aumentaram os 

cuidados voltados com a saúde. As percepções 
negativas emergiram, em menos frequência e 
estavam relacionados ao medo da dependência de 
outrem para as suas atividades. Conforme apontaram 
as narrativas, o envelhecimento é marcado por 
diferentes limitações, as quais são percebidas em 
razão das comparações com as performances 
anteriores, com as dores e os diagnósticos de doenças 
que surgem nessa caminhada. 

Em outros relatos surgiram que os entrevistados não 
se reconheciam nem se observavam que estavam 
envelhecendo, centrando-se apenas no 
envelhecimento do outro, mesmo que o outro tenha 
a mesma idade que elas. Nessa perspectiva, o velho é 
sempre o outro em quem eles não se veem, 
parecendo que a imagem da velhice está sempre fora.  

A análise dos resultados evidencia que os cuidados 
com a saúde assumem posição central na 
preocupação dos/as participantes da pesquisa. 
Mostrando que o maior desejo dos/as 
entrevistados/as era o de ter uma envelhecimento 
com boa saúde e independência, e, que, como 
princípios norteadores para isso, indicavam a 
realização de atividade física, alimentação saudável, 
convívio social e familiar e alguma ocupação. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os/as idosos/as estão aos poucos redefinindo seu 
papel na sociedade através de suas visões a respeito 
do que é a velhice e como vivenciam o processo do 
envelhecer, podendo assim evidenciar que a velhice 
não está associada só a perdas e incapacidades, mas 
a uma grande atividade e também em uma 
reconstrução de um imaginário mais positivo da 
velhice. 



 

 

  

 
 

Neste seguimento se faz necessário estimular cada 
vez mais a prática da atividade física para este 
público, bem como desenvolver novas pesquisas 
sobre envelhecimento, gênero, atividade física e 
corpo. Salienta-se que este estudo pode servir de 
referência para futuros estudos em nível de 
comparação, porém, em um grupo, sem as 
particularidades sociais desse, a fim de buscar 
entender as possíveis barreiras encontradas, bem 
como as possíveis motivações para à prática de 

atividade física. Isso contribuiria para a disseminação 
do conhecimento e melhor preparo dos profissionais 
voltados a este público em ascensão. Pontuar as 
conclusões/considerações finais do estudo em 
relação ao problema proposto. Apresentar a 
relevância dos resultados apresentados e como estes 
avançam o conhecimento na área do envelhecimento 
humano. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento saudável. Estudos de gênero. Atividade Física.   .     . Digitar a quarta palavra-
chave se houver. Digitar a quinta palavra-chave se houver. 
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INTRODUÇÃO 

 Atualmente o câncer vem se destacando 

como um dos principais fatores de adoecimento 

da população brasileira, sendo a incidência de 

neoplasias um assunto particularmente 

importante para a população idosa, pois, com o 

avançar dos anos, acumulam-se os fatores de 

risco, como a exposição cumulativa ao sol e a 

radiações ionizantes, contato com álcool, tabaco 

e poluição ambiental e hábitos de vida nocivos 

(INCA, 2019; CAPONERO, MONTARROYOS, 

TAHAMTANI; 2016).  

O tratamento do câncer envolve diversas 

modalidades, dentre elas, a quimioterapia. De 

modo geral, os agentes quimioterápicos não 

possuem especificidade, portanto, não destroem 

exclusivamente as células tumorais, sendo 

tóxicos aos demais tecidos (INCA, 2019). Sendo 

assim, a quimioterapia pode ocasionar efeitos 

colaterais, como a nefrotoxicidade, 

neurotoxicidade, alergias, Neuropatia Periférica 

Induzida por Quimioterapia (NPIQ) e declínio 

cognitivo. De modo geral, o declínio cognitivo 

afeta diretamente o cotidiano dos sujeitos, 

apresentando impacto negativo importante na 

vida diária em aspectos relacionados à 

autonomia, retorno ao trabalho, relações sociais 

e autoconfiança (LANGE, et al., 2019).  

Sendo assim, o presente estudo teve por objetivo 
identificar possíveis áreas cognitivas afetadas e 
comparar o estado mental de um idoso e um adulto 



 

 

  

 
 

hospitalizados que realizaram tratamento oncológico 
com quimioterápicos potencialmente neurotóxicos. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 O presente estudo caracteriza-se como 

estudo de caso e deriva do projeto de pesquisa 

intitulado “Os efeitos da neuropatia periférica 

induzida por quimioterapia: Um estudo da 

Farmácia e Terapia Ocupacional” e está 

registrado sob nº parecer da CEPE 2.699.922. A 

coleta de dados ocorreu entre 01 de junho de 

2019 a 17 de março de 2020, em uma unidade 

de internação hospitalar das especialidade de 

Hemato-Oncologia, em um hospital da região 

central do Rio Grande do Sul. Foram incluídos na 

pesquisa os sujeitos alfabetizados de ambos os 

sexos que iniciaram o protocolo quimioterápico 

com derivados de platina, alcalóides da vinca e 

taxanos; maiores de 18 anos e que assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - 

TCLE. Foram excluídos os sujeitos que estavam 

sedados/não responsivos, em isolamento de 

contato ou protetor, apresentaram diagnóstico 

prévio de doença mental, diabetes mellitus, 

sequelas decorrentes de acidente vascular 

encefálico (AVE), traumatismo cranioencefálico 

(TCE), encefalopatia crônica não progressiva 

(ECNP), neoplasias a nível de sistema nervoso 

central (SNC) e sistema nervoso periférico (SNP) 

e que não estivessem realizando um protocolo 

quimioterápico com taxanos, derivados da 

platina ou alcalóides da vinca pela primeira vez.  

O estudo comparou as pontuações do Mini-Exame de 
Estado Mental (MEEM) de um adulto e um idoso no 
início e metade (entre 12-14 semanas do protocolo 
FOLFOX) do tratamento quimioterápico. A análise das 
pontuações foi realizada de acordo com o Mini Exame 
de Estado Mental (MEEM) desenvolvido em 1975 
(FOLSTEIN et al ,1975). Esse instrumento tem como 
objetivo avaliar o estado mental, e sua criação surgiu 
da necessidade de avaliar de modo padronizado, 
reduzido de simplificado no contexto clínico. Nos dias 
atuais o MEEM é o teste de rastreio cognitivo para 
pessoas idosas e adultas mais utilizado no mundo 
(MELO; BARBOSA, 2015). 

RESULTADOS 

Os sujeitos avaliados foram um idoso, 67 

anos, casado, ensino médio completo, 

eletricitário. Apresentava diagnóstico de 

Neoplasia Maligna de Cólon, com Hipertensão e 

Dislipidemia como doenças concomitantes. O 

tipo de quimioterapia era adjuvante e o protocolo 

quimioterápico era o FOLFOX.  

Perfil do segundo participante. Um adulto, 56 

anos, divorciado, ensino superior incompleto, 

gerente de peças. Apresentava diagnóstico de 

Neoplasia Maligna de Cólon, com Hipertensão e 

Hipotireoidismo como doenças concomitantes. O 

tipo de quimioterapia era paliativa e o protocolo 

quimioterápico era o FOLFOX.  

Quanto ao MEEM, o participante idoso 

obteve 26 pontos no total na 1ª coleta e 25 

pontos na 2ª coleta. Mesmo apresentando 

melhora na pontuação total, o participante 



 

 

  

 
 

apresentou piora em 2 categorias: Registros e 

Linguagem. Melhora em 1 categoria: Atenção e 

Cálculo. Pontuação estável em 2 categorias, 

sendo elas: Orientação Temporal e Espacial e 

Lembranças.  

Já o participante adulto obteve 22 pontos na 

1ª coleta e 29 pontos na 2ª coleta, apresentando 

melhora nas categorias Orientação Temporal e 

Espacial e Linguagem e mantendo a pontuação 

nas categorias Registros e Atenção e Cálculo.  

Ao analisar as pontuações totais do MEEM, 

observa-se um potencial melhora entre a 

primeira e segunda coleta do participante adulto 

e uma queda na pontuação do participante idoso. 

No entanto, ao analisar-se o escore por áreas, 

encontram-se resultados conflitantes. Ambos os 

participantes apresentaram piora na categoria 

Lembranças e o participante idoso também 

apresentou piora na categoria Linguagem.  

Segundo autores (SELAMAT, 2019; VAN 

DYK, 2020; LANGE et al., 2019; KESLER et al., 

2019) os grupos com maior índice de queixas 

cognitivas são de indivíduos que passaram por 

tratamento para o câncer de mama e idosos em 

tratamento antineoplásico de outros tipos de 

tumor. Autores como Selamat et al., (2014) 

utilizam o termo chermo brain ou brain fog 

tradução do termo para o português “nevoeiro 

quimioterápico”, para referir-se ao declínio 

cognitivo secundário a exposição a quimioterapia 

potencialmente neurotóxica. Há também os 

termos Comprometimento Cognitivo Induzido por 

Quimioterapia (CICI) ou Comprometimento 

Cognitivo Relacionado ao Câncer (CRCI) 

(GAMAN et al., 2016).  

As alterações no estado mental dos sujeitos 

desse estudo podem ser causadas por vários 

fatores, como estresse psicológico e físico, 

confusão mental, mudança abrupta de rotina 

diante os diagnósticos, estado cognitivo alterado 

devido ao tratamento, quantidade e tempo de 

internações (GAMAN et al., 2016). Tendo em 

vista os resultados encontrados, deve-se 

ressaltar que os compostos de Platina (cisplatina, 

carboplatina e oxaliplatina) tem exibido potencial 

terapêutico em grande variedade de neoplasias 

humanas. Entretanto, seu uso clínico está 

limitado devido ao aparecimento de efeitos 

colaterais, tais como a nefrotoxicidade, o declínio 

cognitivo, a neurotoxicidade, as alergias e a 

Neuropatia Periférica Induzida por Quimioterapia 

(NPIQ) (PONTES, 2009; SIMÃO, 2015).  

A cognição é uma das áreas afetadas pelo tratamento 
antineoplásico, já que ela está profundamente 
relacionada com os principais sistemas funcionais que 
regem a vida cotidiana e na ocupação destes sujeitos. 
Sendo este, um campo de atuação da Terapia 
Ocupacional, que trabalha diretamente com a vida 
cotidiana, autonomia e com a ocupação humana, de 
pessoas que por razões ligadas a fatores físicos, 
sensoriais, mentais, apresenta, temporariamente ou 



 

 

  

 
 

definitivamente dificuldades na inserção/reinserção 
e participação na vida social. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisar-se as pontuações gerais do MEEM, 
observa-se uma melhora na pontuação do 
participante adulto e declínio na pontuação do 
participante idoso. Também houve declínio na 
pontuação quando realizada a análise por áreas. O 
MEEM é um instrumento de rastreio rápido, geral, 
sendo valioso analisar-se os componentes cognitivos 
por áreas. Dessa forma, facilita-se a identificação do 
que pode estar obscuro em uma avaliação 
generalista. Logo, além do MEEM, pode ser 
interessante utilizar-se mais de um instrumento de 
avaliação para uma análise cognitiva mais específica 
e detalhada. Tendo em vista que o componente 
cognitivo é essencial para o desempenho 
ocupacional, mantendo os sujeitos ativos e em 
ocupação significativas para os mesmos, 

promovendo a melhora nas Atividades de Vida Diária 
– AVD e Atividades Instrumentais de Vida Diária – 
AIVD. Estas, pautadas na área de atuação da Terapia 
Ocupacional no contexto hospitalar. Diante dos 
resultados apresentado, observa-se que uma 
abordagem e acompanhamento multidisciplinar 
durante o tratamento antineoplásico é uma 
importante ferramenta de intervenção. Logo, deve-se 
considerar maior investimento em pesquisas mais 
detalhadas sobre a área por terapeutas ocupacionais 
utilizando-se de instrumentos cognitivos validados e 
próprios, podendo favorecer quanto aos diagnósticos 
precoces de possíveis comprometimentos cognitivos 
durante e após o tratamento quimioterápico, 
promovendo o suporte necessário aos sujeitos, 
otimizando os cuidados, visando uma melhor 
qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: Terapia Ocupacional. Disfunção Cognitiva. Quimioterapia. Neoplasias. Hospitalização.. 
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INTRODUÇÃO 

A educação alimentar e nutricional (EAN) é o 
conjunto de estratégias direcionadas a todos os 
indivíduos ao longo das fases do curso da vida e pode 
ser direcionada a um único indivíduo ou a grupos. 
(BRASIL, 2017). O consumo de sódio e açúcares 
simples somados ao sedentarismo está diretamente 
relacionado com a incidência de obesidade entre 
outras Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 
como diabetes e hipertensão. Acredita-se que esse 
consumo exacerbado é influenciado, principalmente, 
pelo sabor do produto, além dos hábitos alimentares 
adotados durante a vida (PEREIRA, 2017). Segundo o 
Guia Alimentar para a População Brasileira, a 
composição nutricional desbalanceada inerente à 
natureza dos ingredientes dos alimentos 
ultraprocessados favorece doenças do coração, 
diabetes e vários tipos de câncer, além de contribuir 
para aumentar o risco de deficiências nutricionais 
(BRASIL, 2014).     

MATERIAIS E MÉTODOS 

Como parte do estágio obrigatório em Saúde Coletiva 
II, realizado na Prefeitura de Passo Fundo, foi 
desenvolvido um Programa de Educação Nutricional 

com idosos do Grupo DATI, o qual se denomina Grupo 
de Idosos do Bairro São Luiz Gonzaga e o tema 
abordado foi alimentação saudável e orientações 
para diabetes e hipertensão. O encontro contou com 
a participação de oito idosas. Foi elaborado um 
cronograma de atividades onde poderiam interagir e 
tirar suas duvidas a respeito do assunto. Foi 
apresentado uma palestra com orientações sobre 
Diabetes e Hipertensão Arterial e as principais 
recomendações do Guia Alimentar para a População 
Brasileira além de diversas orientações nutricionais.    

RESULTADOS 

Durante as atividades desenvolvidas os idosos de 
maneira geral se mostraram participativos, 
colaborativos e interessados nas atividades 
propostas, através de perguntas e questionamentos 
durante a conversa. Pode-se perceber que eles 
mantém uma alimentação saudável rica em 
alimentos in natura e minimamente processasos, 
baixo consumo de alimentos ultraprocessados, ricos 
em sódio e açúcar, praticam atividade física 
regularmente e possuem grande conhecimento sobre 
alimentação, o que os beneficia em relação a sua 
saúde. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

 

  

 
 

Concluiu-se com os resultados obtidos durante o encontro, que a tecnologia presente dos dias atuais auxiliam os 
individuos a buscar informações a respeito de uma alimentação saudável, favorecendo seu entendimento.  

Palavras-chave: Educação nutricional. Nutrição. Alimentação Saudável. 
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INTRODUÇÃO 

As condições profissionais dos professores, atreladas 
às suas condições de vida, influenciam 
significativamente na saúde, bem-estar, e percepção 
do seu viver e envelhecer. Nesse sentido, tem-se o 
pressuposto que as experiências do presente, 
vinculadas aos determinantes físicos, emocionais, 
sociais, econômicos, comportamentais incluindo a 
valorização e a satisfação profissional, podem 
contribuir de maneira efetiva na avaliação do 
professor quanto ao seu viver para um 
envelhecimento ativo (WHO, 2005). Levando-se em 
consideração que a expectativa de vida tem 
aumentado, é preciso que se efetive uma 
conscientização sobre os elementos que podem 
contribuir para um envelhecer saudável (SILVA; 
SANTOS, 2010). A situação dos professores que 
atuam no ensino fundamental de escolas públicas 
suscita várias questões em relação ao alto índice de 
adoecimento desta população, em razão de se tratar 

de um ambiente no qual os professores expressam 
viver uma realidade de desvalorização, que tem 
repercutido em desmotivação dos mesmos. Um 
estudo sobre a qualidade de vida em trabalho 
docente, da rede pública estadual, que se caracteriza 
por pressões na organização do trabalho docente 
diante de outros vários fatores estressantes, revelou 
que os professores encontram-se submetidos ao 
estresse físico e psíquico (ROCHA; CECCONELLO, 
2014).   Considerando-se esse cenário, e o impacto 
que este pode exercer sobre o professor, justifica-se 
a relevância do estudo em âmbito científico, pela 
oportunidade da produção de conhecimento sobre o 
viver e envelhecer destes profissionais. A 
problemática do estudo envolveu o cotidiano escolar 
e o impacto que este exerce sobre o viver e 
envelhecer dos professores, tendo como base os 
determinantes do envelhecimento ativo. Desta 
forma, objetivou-se avaliar o impacto do cotidiano 
escolar no viver e envelhecer dos professores e 



 

 

  

 
 

identificar como os professores buscam o ser 
saudável e ativo em seu processo de viver e 
envelhecer.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Pesquisa qualitativa, exploratório-descritiva, 
subprojeto do Projeto Integrado “Educação 
Gerontológica como Estratégia Promotora da 
Interação Multigeracional para o Viver e Envelhecer 
Saudável”, aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade de Passo Fundo (Parecer 
467.889). Realizada com professores que atuavam 
nas escolas municipais de ensino fundamental do 
interior do estado do Rio Grande do Sul, a partir da 
realização de grupos focais (GFs), no período letivo do 
primeiro semestre de 2015, e que aceitaram 
participar mediante assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
Considerando que o município contempla 34 escolas 
municipais de Ensino Fundamental na zona urbana, 
para a constituição dos GFs foi convidado um 
professor representante de cada escola. Os critérios 
de inclusão considerados: ser professor concursado; 
ter pelo menos dois anos de experiência profissional. 
Os critérios de exclusão: estar de atestado ou licença 
no período da coleta de dados; ser professor 
substituto. Foram programados três GFs, uma sessão 
cada, buscando a distribuição homogênea dos 
participantes nos mesmos. Com um total de 11 
professores; cada professor participou em um dos 
três encontros. O GF um foi composto por 05 
professores e o GF dois e três foram constituídos por 
03 professores cada. O local para acolhimento do 
grupo, a data e o horário dos encontros foram 
combinados previamente. O método focal segundo 
Gatti (2012) utiliza grupo como instrumento, sendo 
que os participantes devem ter alguma vivência com 

o tema a ser discutido, de tal modo que sua 
participação possa trazer elementos ancorados em 
suas experiências cotidianas. Optou-se pela análise 
temática segundo Bardin (2011), que foi realizada 
concomitante à coleta dos dados, conforme previsto 
na abordagem qualitativa da pesquisa.  

RESULTADOS 

Dos 11 professores que participaram do estudo, 
apenas um era do sexo masculino. As idades variaram 
de 30 a 50 anos, e o tempo de atuação na docência 
variou de 10 a mais de 20 anos. A partir do que 
emergiu das discussões com os Grupos Focais (GFs) 
foi possível construir cinco categorias que expressam 
o impacto do cotidiano escolar no viver e envelhecer 
dos professores participantes deste estudo, que são: 
"ambiente físico e interações no cotidiano escolar"; 
"sinais de saúde/doença"; "predomínimo profissional 
do feminino"; "o professor na escola: que papel é 
esse?"; "desafios emergentes na escola". Quanto ao 
ambiente, para os professores dos GFs, não importa 
se a escola é grande ou pequena, a realidade é de 
fragilização nas interações, especialmente com os 
alunos. Muitos professores afirmam sentirem-se 
angustiados, cansados e adoecidos, devido ao 
desrespeito dos alunos para com os professores, na 
sala de aula, revelando um relacionamento baseado 
na “pedagogia do grito”  (GF1), e a família, segundo 
os participantes, não assumir seu papel junto à 
escola, deixando a cargo, dessa, muita 
responsabilidade. Na sáude/doença, os professores 
revelaram frustração diante da necessidade de 
buscar, por meio de iniciativas pessoais, serviços 
privados de atenção á saúde. Solicitam 
reconhecimento profissional e oportunidade de 
tratamento para as questões de saúde que possuem 
nexo com a profissão, como estresse, depressão, 



 

 

  

 
 

dores, etc. Quanto ao universo escolar, ter 
predomínio do feminino ao masculino no exercício da 
profissão, entendem que foram questões culturais 
que  contribuíram para esta configuração. Quanto ao 
papel do professor na escola, os relatos demonstram 
que nem mesmo os professores possuem uma 
percepção definitiva sobre o seu papel, pois sentem-
se, muitas vezes, despreparados e sem vocação 
diante da insatisfação com o ambiente escolar, a qual 
reflete na qualidade do ensino e na relação com a 
comunidade escolar. Como desafios emergentes, 
destacam alunos distantes da aprendizagem e mais o 
reconhecimento do trabalho docente. Pode-se 
observar que as categorias alinham-se aos 
determinantes do envelhecimento ativo da 
Organização Mundial da saúde, evidenciando a 
necessidade de interação entre os mesmos para 
minimizar o impacto no viver/envelhecer dos 
professores. Para que isso se concretize, os 
professores precisam de um ambiente que não os 
engessem no exercício da função de ensinar, que 
venha propiciar a saúde física e mental, a qual muitas 
vezes é abalada pelas condições que lhes são 
apresentadas na escola para exercer suas atividades. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo buscou ter uma compreensão mais 
abrangente sobre o impacto do cotidiano escolar no 
viver e envelhecer dos professores, sobre o viés dos 
determinantes do envelhecimento ativo. Para tanto 
realizou uma investigação junto às escolas municipais 

de ensino fundamental de um município localizado ao 
norte do estado do Rio Grande do Sul, que 
atualmente contempla 34 escolas na zona urbana. 
Por meio do método de grupo focal foi possível 
cumprir com a proposição do estudo. Foi possível 
identificar a partir das categorias de análise que os 
professores possuem conhecimento da realidade das 
escolas públicas e que o ambiente de trabalho 
influencia em âmbito pessoal e profissional, bem 
como em suas ações de ensinar e aprender. Se o 
ambiente de trabalho não condiz com as expectativas 
dos professores, sentem que a saúde é ameaçada 
pelas circunstâncias do cotidiano, comprometendo 
assim a qualidade do trabalho. O grupo demonstrou 
não sentir-se valorizado em sua profissão, fator que 
afeta sua motivação e desempenho em sala de aula. 
Os professores vinculam os sinais de saúde a uma 
vida pessoal e profissional saudável. Pode-se dizer 
que é preciso ter harmonia entre os determinantes 
relacionados à saúde, comportamentais, pessoais, 
ambiente físico, sociais e econômicos. Somente, 
assim, é possível pensar em envelhecimento ativo e 
redução do impacto no viver/envelhecer dos 
professores que se sentem negligenciados na 
profissão, nos fatores econômico, social e de saúde, 
minimizando as chances de um envelhecer saudável, 
devido ao comprometimento físico e psicológico no 
exercício da profissão.  

 

Palavras-chave: Professores. Envelhecimento. Comportamentos saudáveis. Impactos na saúde. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento humano é compreendido como 
um processo natural, de redução continua da reserva 
funcional. Em adultos neurotípicos é um feito que 
demanda de atendimento e cuidados à medida que 
ocorre. Para adultos portadores de deficiências, 
como o Transtorno do Espectro Autista (TEA), torna 
se um desafio. Diante da nova realidade demográfica, 
observa-se um aumento do segmento idoso da 
população, o que demanda atenção à saúde geral 
deste, incluindo a dos indivíduos com discapacidade 
intelectual. Neste cenário, há uma parcela robusta de 
pessoas diagnosticadas com o TEA, que merece 
especial atenção. Embora haja tal significância, o que 
sabe-se  sobre o distúrbio em adultos é relativamente 
escasso (ABBOTT; HAPPÉ; CHARLTON, 2018). Em 
meados de 1940, os médicos, Léo Kanner em 1943 e 
Asperger em 1980, apresentaram as principais 
descrições modernas do que, hoje,  é nomeado TEA  
(BRASIL, 2015, p. 27-28). Dessa forma, a primeira 
geração de pessoas diagnosticadas com autismo na 

infância está agora chegando à meia idade e há, 
ainda, adultos maduros recebendo diagnósticos 
(NATIONAL AUTISM SOCIETY, 2018). Posto isto, este 
estudo teve como objetivo explorar na literatura as 
implicações que o envelhecimento traz as pessoas 
diagnosticadas com TEA.      

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da 
literatura com abordagem qualitativa acerca da 
temática proposta, realizada por meio de busca 
online, entre os meses de agosto e setembro de 2020, 
da produção científica contida no Portal Regional da 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando-se as 
bases de dados: Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados 
de Enfermagem (BDENF). Foram utilizados os 
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Autismo; 
Transtorno do Espectro Autista e Envelhecimento 
Humano. A seleção dos artigos seguiu os critérios de 
inclusão estabelecidos como, ser artigo original de 



 

 

  

 
 

pesquisa e recorte temporal dos últimos cinco anos 
(2015-2020).Os artigos que tiveram publicação 
duplicada foram considerados uma vez. Foram 
excluídas as teses, as dissertações, os trabalhos de 
conclusão de curso, capítulos de livros, resenhas e 
trabalhos apresentados em congressos. Para a 
inclusão dos estudos nesta revisão, primeiro 
identificou-se os estudos potenciais pelo título, 
resumo e palavras-chave e, após, realizou-se a leitura, 
na íntegra, do texto completo. Dos 45 artigos 
encontrados, 43 foram descartados, sendo, portanto, 
2 artigos selecionados para compor este estudo.A 
apresentação dos resultados e discussão dos dados 
obtidos foi feita de forma descritiva.      

RESULTADOS 

As publicações incluídas permitiram mapear como a 
literatura tem tratado o tema por meio de categorias.  

Conceito de TEA: entende-se por autismo um 
transtorno do neurodesenvolvimento que pode 
impactar no desenvolvimento comportamental, 
cognitivo, de comunicação e motor. É um distúrbio 
complexo, com gravidade variável de pessoa a 
pessoa, pervasivo e permanente, que não possui 
cura, ainda que a intervenção precoce possa alterar o 
prognóstico e suavizar os sintomas. A depender do 
grau de severidade as pessoas diagnosticadas com tal 
agravo, irão necessitar de cuidadores e assistência 
terapêutica por toda vida, e à medida que 
envelhecem é provável que precisem de mais apoio 
(NATIONAL AUTISM SOCIETY, 2018).  

Envelhecendo com TEA: Com o processo de 
envelhecimento, suas mentes e corpos mudam, 
sendo importante que os profissionais que os 
acompanham compreendam tal dinamismo, 
aumentando, dessa forma, a probabilidade de 

detectar mudanças de comportamento ou 
maneirismos que podem indicar que a pessoa está 
apresentando problemas (NATIONAL AUTISM 
SOCIETY, 2018). Pois o TEA, com suas especificidades, 
e o envelhecimento típico estão ambos associados a 
distúrbios cognitivos e a dificuldades nos domínios da 
função executiva (ABBOTT; HAPPÉ; CHARLTON, 
2018). Tal associabilidade pode dificultar o 
diagnóstico tardio e/ou terapêutica correta. Ainda, 
duas questões demandam atenção quanto ao 
cuidado a pessoas com TEA: (i) autistas estáveis 
clinicamente e com certo grau de autonomia, que ao 
envelhecer se privam de figuras familiares que lhe 
davam estrutura, e que passam a necessitar de canais 
alternativos e, (ii) portadores de TEA que adquirem 
senilidades (HATEGAN; GOLDBERG; BOURGEOIS, 
2017).  

Profissionais da saúde e portadores de TEA: Uma 
barreira frequente é o desconhecimento do 
transtorno por parte dos profissionais de saúde. 
Quando se fala em TEA, é comum um insight com 
infância, considerando seus primeiros sinais ainda 
nos três primeiros anos de vida. Observa-se 
necessidade de mais estudos que avaliem o espectro 
do ponto de vista adulto, ainda negligenciados nessa 
etapa da vida. Uma vez que, profissionais da saúde 
que trabalham regularmente com o envelhecimento 
fisiológico pode não ter entendimento completo de 
aspectos do TEA na infância, bem como aqueles que 
manejam crianças não possuem autoridade em 
problemas de envelhecimento (HATEGAN; 
GOLDBERG; BOURGEOIS, 2017). Aos idosos é 
assegurado pelo Art. 15 do Estatuto do Idoso, por 
intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS) o acesso 
universal e igualitário, para a prevenção, promoção e 
recuperação da sua saúde, incluindo a atenção 



 

 

  

 
 

especial às doenças que os afetam 
preferencialmente. O conhecimento de que esse 
cuidado está garantido, disponível e estabelecido 
fornece segurança. Pessoas autistas têm direito ao 
mesmo nível de suporte, mas o desconhecimento os 
torna vulneráveis.      

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluindo a presente revisão integrativa, na busca 
da melhor evidência disponível, foi possível 

compreender que a complexidade e a diversidade do 
espectro do autismo, no processo de 
desenvolvimento da vida adulta e velhice, é pouco 
explorada, necessitando que mais pesquisas sejam 
realizadas, a fim de melhorar a assistência prestada 
ao longo da vida dessas pessoas. A relevância está em 
ofertar um cuidado integral, gerando a melhor 
qualidade de vida possível.      
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INTRODUÇÃO 

 A pele é o maior órgão do corpo humano e ao 
transcorrer da vida apresenta períodos de maior 
vulnerabilidade, tornando a pessoa propensa a 
desenvolver danos em seu tegumento. Essas fases 
críticas ocorrerm prioritamente nos extremos de 
idade – em peles imaturas e/ou fragilizadas pelo 
processo de envelhecimento (BEECKMAN, D. et al, 
2020). A exemplo de dano, um importante problema 
em instituições de saúde, para pacientes e 
profissionais da saúde, são as lesões por fricção ou 
skin tears. Pelo processo natural de envelhecimento 
a pele torna-se frágil e manifesta maior risco para o 
desenvolvimento dessas lesões. Tendo em vista a 
mudança demográfica quanto ao envelhecimento da 
população mundial, sua incidência estará 
aumentando e necessitará de profissionais com 
conhecimento sobre (LEBLANC, K. et al, 2018). 

 Tal lesão é definida pela Organização 
International Skin Tear Advisory Panel (ISTAP) como, 
“[...] uma lesão traumática causada por forças 
mecânicas, incluindo a remoção de adesivos. A 
gravidade pode variar em profundidade, não se 
estendendo pela camada subcutânea” (LEBLANC, K. 
et al, 2018). As skin tears são dolorosas, causam 
sofrimento e afetam consideravelmente a qualidade 
de vida dessas pessoas. No ambiente hospitalar são 
complicações que prolongam o tempo de internação, 
aumentam custos do cuidado e favorecem o 
surgimento de outras injúrias. Além de representar 
um indicador em saúde que demonstra a qualidade 
real da assistência prestada. 

 Dessa forma traz se como objeto deste 
estudo identificar os fatores de risco para o 
desenvolvimento dessas lesões e as melhores 



 

 

  

 
 

práticas recomendadas para a sua prevenção e 
tratamento.      

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Trata se de um estudo descritivo, realizado 
por meio de revisão de literatura. A busca foi 
realizada através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 
nas bases de dados: MEDLINE e Literatura Latino 
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 
no mês de agosto de 2020,. Foram utilizados os 
seguintes descritores: “Skin Tears” AND “Idosos” AND 
“Enfermagem”, sendo estes indexados e 
selecionados de acordo com os Descritores em 
Ciências da Saúde (DeCS). Os fatores de inclusão 
abrangeram artigos disponíveis na íntegra, 
disponibilizados de forma gratuita na forma 
eletrônica, nos idiomas português, inglês e espanhol, 
publicados nos últimos cinco anos (2015 – 2020). A 
busca resultou no achado de nove publicações. 
Destes, sete foram excluídos pela sua não gratuidade. 
Após a leitura dos títulos e resumos, um documento 
foi excluído, pois não condizia com o tema 
pesquisado. Dessa forma, foi selecionado um artigo 
para compor a amostra. Além deste foram 
selecionadas publicações online desenvolvidas por 
instituições que detém propriedade na temática do 
tema.      

RESULTADOS 

 As lesões do tipo skin tears são traumáticas, 
resultantes de forças mecânicas, como cisalhamento 
ou fricção (LEBLANC, K. et al., 2018). Em peles frágeis 
como a dos idosos, pequenos traumas, quedas ou 
manuseio inadequado da pele, seja por dispositivos 
ou remoção de adesivos, já bastam para causar a 
lesão (LEBLANC, K. et al., 2018). 

 Os fatores de risco para skin tears são 
divididos em intrínsecos – a pele - e extrínsecos – 
mobilidade e ambiente. Fatores intrínsecos estão 
diretamente relacionados a alterações na pele 
provenientes do envelhecimento. A diminuição da 
espessura da epiderme; atrofia e contração da 
derme; diminuição da espessura da parede dos vasos 
sanguíneos, reduzindo assim o suprimento para as 
extremidades (LEBLANC, K. et al., 2018). Os 
extrínsecos são relacionados às atividades da vida 
diária, devendo ser minimizados por meio de 
medidas como manter unhas curtas e lixadas; 
organização do ambiente a fim de reduzir acidentes e 
proteger a integridade da pele usando produtos 
suaves à pele (LEBLANC, K. et al., 2018). 

 Hahnel, (2017) em seu estudo de análise 
quanto a condições de pele e saúde de idosos 
institucionalizados, obteve como resultado, que 
19,8% destes desenvolveram em algum momento 
lesões do tipo skin tears. Evidencia que estão 
diretamente relacionadas à maior dependência pelos 
cuidadores, sendo as lesões mais frequentes 
observada nos braços. 

 Tais lesões em instituições de saúde são 
consideradas como um evento adverso, tendo de ser 
relatado, pois comprometem a segurança do 
paciente. Caso não haja cicatrização em quatro 
semanas, podem evoluir com complicações tornando 
se lesões complexas (LEBLANC, K. et al., 2018). 
Embora tal significância, frequentemente são 
subnotificadas ou mal diagnosticadas, dessa forma 
não elucidando totalmente a problemática. 

 À vista disso, é essencial o reconhecimento 
precoce de pessoas em risco de desenvolver skin 
tears. Por meio de abordagem interdisciplinar, com 



 

 

  

 
 

visão holística, considerando as individualidades e o 
ambiente em que está inserido (LEBLANC, K. et al., 
2018). A prevenção deve ser baseada nos mesmos 
princípios de identificação de fatores de risco. A pele 
deverá ser inspecionada e avaliada ciclicamente em 
busca de alterações. A mobilidade desse paciente, 
histórico de quedas, nível de dependência terá de ser 
investigado. Por fim esmiuçar o estado de saúde 
geral. Comorbidades associadas, se faz uso de 
polifármacia, se possui cognição prejudicada e/ou 
sinal de desnutrição (LEBLANC, K. et al., 2018; 
BEECKMAN, D. et al, 2020).  

 Caso a lesão ocorra, é substancial considerar 
as etapas necessárias para o tratamento: (i) Controlar 
o sangramento; (ii) Limpar e desbridar; (iii) Gerenciar 
inflamação; (iv) Controlar exsudato e (v) Monitorar a 
margem da lesão (LEBLANC, K. et al., 2018).  

 Contudo, a prevenção deve ser o objetivo 
principal, embora algumas skin tears sejam 

inevitáveis. Requerendo vigilância, conscientização e 
educação dos profissionais de enfermagem 
(LEBLANC, K. et al., 2018).      

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Posto isso, é notório que a educação e a 
conscientização dos profissionais de enfermagem e 
ademais membros da equipe multiprofissional são 
vitais para a prevenção das skin tears. A equipe de 
enfermagem por meio do reconhecimento precoce 
dos fatores de risco ao avaliar e inspecionar a pele, 
pode estar minimizando a ocorrência das lesões. Fica 
sabido que a maioria das skin tears são ocorrências 
evitáveis que geram custos evitáveis, essencialmente 
quando complicadas em pacientes com múltiplas 
comorbidades que é a realidade da maioria dos 
idosos. 

 

Palavras-chave: Ferimentos e lesões. Skin Tears. Idosos. Enfermagem. Cicatrização. 

REFERÊNCIAS 

BEECKMAN, D. et al. Best practice recommendations for holistic strategies to promote and maintain skin integrity. 
Wounds International: Londres, 2020. Disponível em: 
<http://www.skintears.org/wpcontent/uploads/2020/07/Brazillian-Portugese-ISTAP-BPR-2018-1.pdf>. Acesso em 
03 set 2020. 

HAHNEL, E. et al. Associations between skin barrier characteristics, skin conditions and health of aged nursing home 
residents: a multi-center prevalence and correlational study. BMC geriatrics. Vol. 17, n. 1, p. 263. Nov. 2017. 
Disponível em:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5683462/>.Acesso em 03 set 2020. 

LEBLANC, K. et al. Best practice recommendations for the prevention and management of skin tears in aged skin. 
Wounds International: Londres, 2018. Disponível em: <http://www.skintears.org/wp-
content/uploads/2020/06/best practice-recommendations-holistic-strategies-promote-and-maintain-skin-
integrity-ISTAP-2020.pdf>. Acesso em 03 set 2020. 



 

 

  

 
 

ÁREA TEMÁTICA 
4 Envelhecimento e Bem-estar Biopsicossocial 

A AUTOPERCEPÇÃO EM SAÚDE DE IDOSOS ATENDIDOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE  
Camila Vieira Viana1, Jéssica Pasquali Kasperavicius2, Ana Maria Cavallin3, Gustavo Olszanski Acrani4, Ivana Loraine 

Lindemann5 

1 Acadêmica de Medicina; Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), <vieira.mila@hotmail.com> 

2 Acadêmica de Medicina; UFFS, <jessicapasqualik@gmail.com> 

3 Acadêmica de Medicina; UFFS, <anamcavallin@gmail.com> 

4 Biólogo; Doutor; Docente da UFFS, <gustavo.acrani@uffs.edu.br>      

5 Nutricionista; Doutora, Docente da UFFS, <ivana.lindemann@uffs.edu.br> 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil se encontra no processo de envelhecimento 
populacional causado pelo declínio acentuado da 
fecundidade e pela queda da mortalidade. O processo 
é acompanhado pelo aumento na incidência e na 
prevalência de algumas doenças, como diabetes 
mellitus (DM) e hipertensão arterial sistêmica (HAS), 
o que também gera crescimento do número de 
pessoas com multimorbidade, caracterizada pela 
concomitância de duas ou mais doenças crônicas. 
Desse modo, o estado de saúde do indivíduo pode ser 
descrito tanto de forma objetiva, pautado na 
ausência ou na presença de doença, como de maneira 
subjetiva, pela autopercepção de saúde. A 
autopercepção é um indicador válido de qualidade de 
vida, de morbidade e de diminuição de 
funcionalidade (LINDEMANN et al., 2019). Logo, 
buscando compreender a concepção de saúde dos 
idosos de modo mais global e integrativo, a pesquisa 
sobre a autopercepção em saúde possibilita o 
entendimento sobre a qualidade de vida e bem-estar 

que o mesmo julga possuir. Portanto, o objetivo do 
presente estudo é delinear a prevalência da 
autopercepção positiva de saúde entre idosos 
atendidos na Atenção Primária à Saúde (APS) no 
município de Passo Fundo, Rio Grande do Sul (RS) e 
verificar sua relação com outras características da 
população.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal conduzido na rede 
urbana de APS, sendo os critérios de inclusão idade 
maior ou igual a 60 anos e ambos os sexos. Acamados 
e pessoas com dificuldade de responder ao 
questionário, foram excluídos. Os dados foram 
coletados nas próprias unidades, entre maio e agosto 
de 2019, por meio de questionário, pré-testado e pré-
codificado, aplicado por acadêmicos de medicina 
treinados. Após dupla digitação e validação, a 
amostra foi descrita e foi verificada a prevalência da 
autopercepção positiva de saúde e a sua distribuição 
de acordo com sexo, idade, cor da pele, escolaridade, 



 

 

  

 
 

situação conjugal, renda e multimorbidade, por meio 
do Teste do Qui-quadrado, admitindo-se erro α de 
5%. A multimorbidade foi definida como duas ou mais 
doenças crônicas, identificadas por diagnóstico 
médico autorreferido de obesidade, DM, HAS, 
hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e doença 
cardíaca. A autopercepção da saúde foi aferida por 
meio da pergunta "Como você considera a sua 
saúde?" As opções de resposta "excelente", "boa", 
"regular" ou "ruim", para fins de análise, foram 
dicotomizadas em positiva e negativa. O protocolo do 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos da UFFS.  

RESULTADOS 

Dos idosos elegíveis para o estudo, 403 aceitaram 
participar. A amostra foi composta majoritariamente 
por mulheres (61,3%), indivíduos entre 60 e 70 anos 
de idade (70,7%), que se autorreriram brancos 
(67,6%) e com cônjuge (62,3%). Sobre questões 
econômicas,  61,4% tinham renda mensal familiar per 
capta menor ou igual a um salário mínimo (R$ 
998,00). Quanto à escolaridade avaliada em anos, ter 
frequentado 8 anos ou menos foi o mais comum 
(64,7%). Em relação às condições de saúde avaliadas, 

68,2% apresentaram multimorbidade e 57,1%, 
sobrepeso. A saúde foi autopercebida como positiva 
por 36,9% dos participantes, com diferença 
significativa de acordo com escolaridade, renda e 
multimorbidade.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De modo semelhante à literatura, a prevalência do 
desfecho foi maior entre os idosos com escolaridade 
e renda mais elevada e sem multimorbidade (ALVES; 
RODRIGUES, 2005; DACHS; SANTOS, 2006; PORTO et 
al., 2016; LINDEMANN et al., 2019). Cabe reforçar 
que, segundo Boccolini e Carvalho (2016), houve um 
aumento progressivo na prevalência de doenças 
crônicas  no Brasil nos últimos anos, com uma 
previsão de acréscimo contínuo nos próximos. Por 
conseguinte, pode-se afirmar que, a partir dos 
resultados obtidos nessa pesquisa e fazendo uma 
projeção futura concomitante com o aumento de 
multimorbidade, é possível inferir que a prevalência 
de autopercepção negativa entre os idosos  diminua 
nos próximos anos com o aumento da prevalência das 
doenças crônicas.  
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento populacional é um dos maiores 
fenômenos demográficos evidenciado ainda no 
século passado, que resultou no aumento 
significativo de idosos em nível mundial. Entretanto, 
com o atual cenário pandêmico relacionado ao 
Corona Virus Disease-19 (COVID-19) há uma 
tendência de reversão no perfil epidemiológico 
populacional, visto ser uma patologia que acomete 
principalmente as pessoas com comorbidades e de 
faixas etárias mais elevadas, o que levou à 
necessidade de isolamento social principalmente 
destes indivíduos (BRASIL, 2020; HAMMERSCHMIDT; 
SANTANA, 2020). Nesta perspectiva, o objetivo deste 
estudo é analisar os impactos na saúde mental dos 
idosos decorrente do isolamento social na pandemia 
do Covid-19.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica do 
tipo integrativa, realizada na Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS) e na Pubmed por meio dos descritores 
“mental health” AND “social isolation” AND 
“seniors” AND “Covid-19”. Para tal revisão, utilizou 
como criterios de inclusão: artigos completos na 
íntegra , publicados no período de 2019 a 2020, em 
português, espanhol e inglês e, que abordem os 
impactos na saúde mental dos idosos decorrente  do 
isolamento social na pandemia do Covid-19. Já, 
como critérios de exclusão: artigos incompletos, 
livros, capítulos de livros, artigos publicados 
anteriores do período de 2019 e outros idiomas. 

RESULTADOS 



 

 

  

 
 

Foram encontrados 8 artigos científicos, sendo 5 pré-
selecionados e 4 selecionados para integrar esta 
revisão. Os estudos analisados destacaram que neste 
período pandêmico que estamos vivendo a 
população idosa apresenta uma ou mais 
manifestação psicopatológica devido ao isolamento 
social, trazendo impactos na saúde mental (RIBEIRO; 
LEIST, 2020). Assim, foram evidenciados os principais 
impactos: medos, inseguranças, irritabilidade, 
angústia, tristeza, ansiedade, depressão, insônia, 
dentre outros problemas de ordem psicopatológica 
(BAKER; CLARK, 2020; KO et al., 2020; SANTOS; 
BRANDÃO; ARAÚJO, 2020).       

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As políticas públicas para o enfrentamento do surto 
pandêmico causado pelo Covid-19 devem se atentar 
para a saúde mental dos idosos, utilizando estratégias 
de manutenção do equilíbrio e bem-estar, 
preservando as relações socioafetivas (família, 
amigos) mesmo que na forma virtual. Logo, as ações 
de cuidado aos idosos mediante a orientações e 
informações devem ser fortalecidas e estimuladas 
para evitar maiores agravos à saúde mental.    
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INTRODUÇÃO 

Com a transição demográfica e inversão da pirâmide 
etária, o processo de envelhecimento está ganhando 
destaque mundialmente. Pois sabe-se, que essa fase 
do envelhecimento ocasiona modificações no 
organismo e nos aspectos de saúde dos idosos, 
alterando principalmente a mobilidade, capacidade 
funcional, equilíbrio corpóreo e sistema neurológico. 
O envelhecimento se caracteriza como um processo 
dinâmico, natural, progressivo, irreversível que 
ocasiona transformações biopsicossociais e 
fisiológicas, qual todo o ser humano vai passar. O 
envelhecer tem uma relação recíproca de fatores 
sociais, biológicas, culturais, morfológicas e 
psicológicos, que afeta a saúde do idoso (JOBIM; 
JOBIM, 2015). 

Toda via, esses fatores podem levar a dependência do 
idoso, que acarreta na institucionalização e perda da 

autonomia. Para que isso não ocorra é necessário 
intervenções terapêuticas eficazes que reduzam a 
incapacidade funcional e aumentem a qualidade de 
vida dos idosos.  

Uma intervenção que vem sendo muito utilizada 
como meio de tratamento é a Cinoterapia, que utiliza 
o cão como co-terapeuta no tratamento 
biopsicossocial de crianças, adultos e idosos. Para 
esta intervenção terapêutica utiliza-se uma equipe 
interdisciplinar e o cão como instrumento de 
estimulação sensorial (visão, audição, olfato, tato), 
cinestésico e sistema límbico (FERREIRA,2012). 

Nessa premissa, este trabalho teve por objetivo 
verificar a eficácia da Cinoterapia nas condições 
biopsicossociais de idosos institucionalizados de uma 
cidade do Noroeste do Rio Grande do Sul-RS. 

MATERIAIS E MÉTODOS 



 

 

  

 
 

A pesquisa se caracteriza como uma análise de série 
de casos experimental e descritiva com abordagem 
qualitativa e quantitativa (mista). A população foi 
composta de 63 idosos de uma Instituição de Longa 
Permanência para Idosos (ILPIs), de uma cidade da 
região Noroeste do Rio Grande do Sul-RS. E, a 
amostra foi constituída  de 10 idosos 
institucionalizado, com alterações e/ou patologias 
que podem comprometer o processo biopsicossocial, 
com 60 anos ou mais, sendo selecionados por 
conveniência, conforme maior afinidade com cães. 

O cão utilizado para a Cinoterapia, foi um labrador 
macho, que passou obrigatoriamente por uma 
avaliação, que atendeu todos os requisitos de saúde 
animal, o que foi conferido por um médico 
veterinário, sendo reavaliados e monitorados, com 
frequência mensal. 

Os 10 idosos participaram de 12° sessões de 
Cinoterapia, os quais foram avaliados antes e após as 
sessões. Inicialmente foi aplicado o Termo Livre e 
Esclarecido, após realizou-se a entrevista inicial 
através de formulário contendo 22 questões 
referentes a dados sociodemográficos e de saúde. Em 
seguida, foram avaliados o equilíbrio e risco de 
quedas através da Escala de Equilíbrio de Berg (EEB), 
a Escala de Risco de Quedas por meio do Índice de 
Downton e o teste Timed Up and Go (TUG), a 
capacidade funcional foi avaliada pelo Índice de Katz 
e o Teste do Relógio avaliou o sistema neurológico 
dos idosos. Para análise estatística foram utilizados os 
testes T de Student (<0,05). 

As sessões tiveram a duração de 40 minutos cada. Os 
10 idosos selecionados foram atendidos em duplas, 
escolhidas por conveniência. Os idosos foram 
submetidos a uma adaptação indireta e direta, com o 

reconhecimento do animal e com ele desenvolveram 
atividades sobre aspectos sentimental, cognitivo, de 
socialização, fala, resgate de memória, higiene 
pessoal, entre outros aspectos, coadvando a 
motricidade e o físico. 

RESULTADOS 

Os resultados obtidos da análise qualitativa e 
quantitativa são dados obtidos dos testes e do 
questionário semiestruturado, aplicados aos idosos 
antes e após as 12 sessões de Cinoterapia. A amostra 
constou de 10 idosos, com idade variando de 63 a 81 
anos. Dentre eles todos tinham afinidade com 
animais. Além disso o cão facilitou a motivação dos 
idosos em realizar as atividades propostas. 

Os resultados iniciais e finais da Escala de Katz, 
demonstrou melhora de 10% na funcionalidade 
intermediária. 

A cognição foi avaliada pelo teste do relógio, 
contatando que inicialmente nenhum idoso foi 
considerado com desempenho normal e 60% dos 
idosos apresentava anormalidade cognitiva. Após as 
intervenções da Cinoterapia houve melhora 
estatisticamente significativa, com redução dos casos 
de anormalidade cognitiva e aumento dos casos com 
desempenhos normais no teste.  

O risco de quedas dos idosos, inicialmente, 70% dos 
idosos obtiveram escore maior que 3, indicando risco 
a quedas e 30% tiveram pontuações menor que 3, 
sem risco a quedas. Após as 12 sessões realizadas, 
20% dos pacientes demonstraram melhoras 
referente a escala de Downton, porém estes dados 
não foram estatisticamente significativos.  

Os resultados do TUG ficaram evidente a melhora 
estatisticamente significativa no desempenho do 



 

 

  

 
 

teste. Resultados estatisticamente significativos foi 
observados no risco de quedas avaliado através da 
EEB, com redução de 30% dos casos de quedas. 
Observou-se no estudo, durante as sessões e pelos 
relatos dos idosos, que houve uma melhora na 
interação, socialização e memória, incentivado por 
diferentes aspectos mentais, afetivos e 
comunicativos. Além desses, notou-se melhoras nos 
aspectos físicos, como equilíbrio corpóreo, melhora 
na marcha, facilidade em realizar tarefas e diminuição 
da dor. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os idosos deste estudo apresentaram fragilidades 
nos aspectos biopsicossociais, com um maior risco a 

quedas, baixo equilíbrio corpóreo, dificuldade em 
realizar atividades de vida diária e déficit neurológico. 
Verificou-se que a prática de Cinoterapia teve 
resultados positivos na manutenção da capacidade 
funcional, no equilíbrio, na redução do risco de 
quedas e principalmente na cognição e aspectos 
neurológicos. Assim conclui-se que após doze sessões 
de Cinoterapia, houve uma melhora significativa nos 
aspectos biopsicossociais com garantia de melhor 
qualidade de vida e bem estar aos idosos 
institucionalizados. Outrossim, percebe-se a 
necessidade de incentivar técnicas mais lúdicas no 
tratamento e manutenção da funcionalidade dos 
idosos institucionalizados

.
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INTRODUÇÃO 

O acelerado envelhecimento populacional é um 
fenômento presente em escala global. Como 
consequência, é notório o aumento da prevalência de 
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como 
doenças cardiovasculares, diabetes melitus e 
hipertensão arterial sistêmica (COSTA et al., 2016). 
Nesse contexto epidemiológico, a obesidade figura 
como DCNT de prevalência importante, além de fator 
de risco modificável associado as outras DCNT. 
(SILVEIRA et al., 2018) 

Em especial durante a pandemia do COVID-19, o 
manejo da obesidade e demais DCNT tornou-se um 
desafio. O período de isolamente dificultou o 
controle dessas doenças, fato relacionado a 
diminuição do acompanhamento clínico de doenças 
crônicas, a dificuldade em manter exercícios físicos 
regulares e, inclusive, pela potencial diminuição do 
autocuidado secundária a sintomas depressivos, 
exigindo ainda mais atenção ao tema. (FILHO, 2020) 

Diante do exposto, torna-se explícita a necessidade 
de intervenções nos diversos fatores relacionados às 
DCNT que prejudicam o envelhecimento saudável e a 
qualidade de vida do idoso (SILVA et al., 2020), em 
especial durante o período de pandemia e isolamento 
social. Neste contexto, A Liga Acadêmica de Clínica 
Médica da Universidade de Passo Fundo (LACM-UPF) 
juntamente com o Centro de Referência e Atenção ao 
Idoso da Universidade de Passo Fundo (CREATI – UPF) 
realiza quinzenalmente aulas sobre temas relevantes 
ao público em questão, ministradas através de 
videoconferência.  

Diante disso, o presente trabalho tem por objetivo 
descrever a experiência da LACM-UPF em uma aula 
ministrada com foco na obesidade em meio a 
pandemia do COVID-19 e promover discussão sobre 
o papel de práticas integrativas de educação em 
saúde no bem-estar e na saúde do idoso durante a 
pandemia do COVID-19. 

MATERIAIS E MÉTODOS 



 

 

  

 
 

Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de 
experiência, sobre aula ministrada pela Liga 
Acadêmica de Clínica Medica da Universidade de 
Passo Fundo abordando como tema principal a 
obesidade em meio a pandemia do COVID-19. A 
atividade foi realizada por meio de Live na Plataforma 
Facebook promovida na página do Centro de 
Referência e Atenção ao Idoso da Universidade de 
Passo Fundo, respeitanto orientações de 
distanciamento social e utilizando redes sociais de 
fácil acesso. A atividade foi desenvolvida por 
estudantes da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Passo Fundo, integrantes da LACM-
UPF. A aula foi realizada por meio de explanação 
inicial seguida pela fomentação de diálogos informais 
com integrantes do CREATI-UPF. O tema abordado foi 
selecionado a partir de demandas pautadas pelos 
integrantes da LACM-UPF e coordenadores do 
CREATI-UPF e pela análise do contexto atual e de 
patologias prevalentes. 

RESULTADOS 

A pandemia do COVID-19 levou à adoção do 
isolamento social como principal medida de 
contensão do vírus. A população idosa representa o 
principal grupo de risco da doença, sendo assim, a 
recomendação primordial para a terceira idade 
durante esse período é a de permanecer em casa.  

Além do coronavírus, DCNT também apresentam-se 
como desafios a serem manejados durante a 
pandemia. Fato associado a variáveis como o menor 
acompanhamento clínico de doenças crônicas, a 
dificuldade em manter uma rotina de exercícios 
físicos regulares e a potencial diminuição do 
autocuidado devido a sintomas depressivos. (FILHO, 
2020)  

Nesse contexto, a fim de manter a qualidade de vida, 
o bem-estar, a saúde e a interação social dos idosos, 
foi necessária a reinvenção de diversos projetos e sua 
adaptação às plataformas digitais. A exemplo do 
Centro de Referência e Atenção ao Idoso da 
Universidade de Passo Fundo, o qual iniciou uma 
rotina de atividades interativas por meio de Lives no 
Facebook, anteriormente realizadas de forma 
presencial. Nessa perspectiva, através de parceria 
com a Liga de Clínica Médica da Universidade de 
Passo Fundo, foi realizada uma palestra online aos 
idosos sobre a obesidade em meio a pandemia do 
COVID-19. 

O objetivo projetado foi desmitificar certos estigmas 
intrínsecos à obesidade, assim como fazer-lhes 
compreender essa condição como uma doença 
crônica que vai além dos padrões estéticos. Ademais, 
ao final da palestra, os participantes foram 
orientados sobre práticas de alimentação saudável e 
exercícios físicos aplicáveis à realidade do isolamento 
social, bem como foi aberto um espaço para dúvidas 
e comentários. Durante a aula, houve a participação 
de cerca de 40 idosos e, após a apresentação, o vídeo 
ficou disponível ao público geral, tornando possível a 
marca de 1.500 visualizações.  

A ferramenta de videoconferência online foi 
escolhida para que o público não ficasse apenas no 
papel de ouvinte, mas pudesse interagir por meio de 
perguntas, comentários e relatos de experiência.  A 
dinâmica colocou os discentes integrantes da LACM-
UPF em um papel ativo de ensino, bem como tornou 
possível estabelecer um ambiente de aprendizagem 
participativo, promovendo a troca de experiências 
entre os participantes e um momento de interação. 



 

 

  

 
 

A aula ministrada online, transmitida através do 
Facebook e gravada para posteriormente ser 
assistida, permitiu ampliar a disseminação de 
conhecimento acerca de assuntos relevantes, como a 
obesidade, expandindo o alcance de práticas de 
educação em saúde.  Outrossim, além gerar 
aprendizado, a metodologia utilizada permitiu um 
ambiente de descontração e interação social, 
promovendo bem-estar, autocuidado, e 
entretenimento durante o período de isolamento.  

Esse formato de atividade, no entanto, é dependente 
da internet e dos aparelhos eletrônicos do usuário, 
sendo sujeita a interferências por problemas de rede, 
como foi o caso de alguns alunos do CREATI, 
apontando a necessidade de melhor orientação 
quanto a esses fatores.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A aula sobre obesidade por videoconferência em 
meio a pandemia do COVID-19 mostrou-se 

promotora de saúde e articuladora entre os discentes 
integrantes da LACM-UPF e o público do CREATI-UPF. 
A participação ativa dos idosos promoveu um 
ambiente de aprendizagem interativa, bem-estar e 
interação social, permitindo a abordagem científica 
da obesidade juntamente à troca de experiências 
entre os participantes. O ambiente virtual permitiu 
um amplo alcance do conteúdo trabalhado, 
aprensentando-se como uma próspera metodologia 
complementar ao ensino em saúde, embora ainda 
seja necessário melhores orientações quanto aos 
fatores tecnológicos envolvidos. Assim, a exemplo da 
atividade relatada, práticas integrativas em saúde 
aplicadas ao ambiente virtual apontam para novas 
perspectivas de cuidado que ultrapassam as barreiras 
da presencialidade, tornando-se relevantes 
especialmente ao público idoso durante o período de 
isolamento social da pandemia do COVID-19. 
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INTRODUÇÃO 

Santo Agostinho é um expoente da filosofia, de modo 
especial da filosofia cristã. Pode ser considerado 
como o “filósofo de transição” entre os períodos 
clássico e medieval da filosofia. Na compreensão de 
Agostinho, o intervalo entre o nascimento e a morte 
deve ser de constante busca pela "beata vita", a vida 
feliz. O objetivo é descrever o processo de 
autoconhecimento e do envelhecimento de Santo 
Agostinho, passando por sua infância, sua 
proximidade com a filosofia via Cícero, depois com os 
neoplatônicos, a adesão ao maniqueísmo e, por fim, 
sua conversão ao cristianismo com a ajuda do velho 
sábio Ambrósio. Na sequência, analisar como tudo 
isso influenciou no seu processo de envelhecimento 
e busca pela sabedoria.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

As fontes básicas de pesquisa foram os livros escritos 
pelo próprio Santo Agostinho, além de comentadores 

e uma fonte secundária, que é um material escrito 
por um amigo próximo a Agostinho, Possídio. As 
obras foram todas lidas a partir da perspectiva do 
autoconhecimento e do envelhecer do hiponense. 
Trata-se de uma pesquisa exploratória quanto aos 
objetivos e bibliográfica quanto aos procedimentos. 

RESULTADOS 

O jovem Agostinho fugiu da religião da mãe Mônica 
para trilhar seu próprio caminho. Aproximou-se da 
filosofia via Cícero, onde passou a buscar 
constantemente a sabedoria. Depois encontrou-se 
com a seita maniqueísta e, inconformado com as 
explicações que estes davam, voltou-se para os 
céticos. Mais uma vez a busca pela verdade não o 
permitiu seguir com os platônicos e o encontro com 
Ambrósio, um velho sábio, o fez voltar-se novamente 
para os ensinamentos que outrora sua mãe lhe havia 
transmitido. Depois de um logo processo de busca, o 
agora bispo idoso tornou-se modelo de amiazade, 



 

 

  

 
 

sabedoria e exemplo de vida para aqueles que o 
conheciam. No seu processo de autoconhecimento, 
Agostinho entendeu que, para alcançar a sabedoria 
ou verdade, era preciso primeiro voltar-se para si 
mesmo, fazendo uma análise de sua vida e de suas 
ações. Começou pelas suas obras, revisando desde as 
que foram publicadas antes até as que foram 
publicadas após seu sacerdócio e seu episcopado. 
Depois, passou a ter consciência quanto ao 
sofrimento físico dos homens, a preocupação com a 
busca pela paz. Por último, tornou-se um modelo de 
sabedoria para aqueles que o cercavam, buscando na 
contemplação de Deus um sentido profundo para sua 
vida e espiritualidade, teses ainda almejadas pelos 
idodos neste século. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho nos leva a olhar para o processo 
de vida de um jovem, que não cessa de buscar a 
sabedoria e só o encontra quando olha para dentro si 
mesmo. A constante busca vivida pelo hiponense fez 
com que seu processo de envelhecer, já como velho 
bispo, fosse de relativa tranquilidade, exemplo de 
vida, de sabedoria, de desapego dos bens materiais, 
de bom conselheiro aos próximos, de mudança de 
opinião, de busca por consolação pela 
espiritualidade. Mesmo sendo do ponto de vista 
cristão, o processo de envelhecimento do velho bispo 
de Hipona pode servir de modelo para o envelhecer 
de tantos que, em sua vida, buscaram a sabedoria ou 
a vida feliz. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento populacional está cada vez mais 
acentuado na sociedade.  Isso leva a reflexões a 
respeito dos fatores que o acompanham, dentre eles 
a incidência de doenças mentais, como demência e 
depressão. A taxa de prevalência para ambas as 
doenças ainda é conflitante, mas estima-se que no 
Brasil, a taxa de depressão em idosos chegue até 15% 
e a de idosos com sintomas depressivos 
aproximadamente 40% (RAMOS et al., 2015). 
Somando-se a isso, segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), atualmente 35,6 milhões de pessoas 
têm o diagnóstico de demência em todo o mundo, 
número que dobrará até 2030 e triplicará até 2050 
(OMS, 2012). Ambas as patologias demandam custos 
e geram sobrecarga tanto do sistema de saúde 
quanto dos familiares dos idosos doentes e muitas 
vezes podem ser concomitantes. Há diversos estudos 
que analisaram essa concomitância, sugerindo que 
uma seria fator de risco para outra e vice-versa, mas 
nenhum deles foi totalmente conclusivo (BENNETT; 

THOMAS, 2014). Portanto, o estudo tem como 
objetivo verificar associação entre demência e 
depressão em idosos do meio urbano e do meio rural 
do município de Passo Fundo.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Esse trabalho é um braço de um estudo maior, 
observacional do tipo transversal que foi 
desenvolvido por acadêmicos da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Passo Fundo e aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 
Universidade de Passo Fundo (UPF) no ano de 2016 
(sob parecer no 741.214). Neste estudo,  a amostra 
foi composta por idosos da comunidade urbana e 
rural de Passo Fundo/RS e região. Os critérios de 
inclusão foram ter pelo menos 60 anos completos e 
aceitar participar do estudo (sob assinatura de termo 
de consentimento livre e esclarecido). O critério de 
exclusão foi participar ou ter participado nos últimos 
meses de grupos de convivência de idosos. Os 
pesquisadores foram treinados para aplicação dos 



 

 

  

 
 

questionários e os dados foram coletados a partir de 
mapeamento conforme as Unidades Básicas de 
Saúde da cidade e do interior de Passo Fundo/RS. 
Também foram coletados dados na região nordeste 
do estado do Rio Grande do Sul, além de utilizar o 
espaço do ambulatório do SUS do hospital-escola 
vinculado à UPF. As variáveis estudadas foram idade, 
estado civil, classe social, anos de estudo/grau de 
escolaridade, sexo, meio em que vive, medicamentos 
em uso contínuo, escore na Escala de Depressão 
Geriátrica (EDG), escore no Teste do Desenho do 
Relógio (TDR), pontuação no Teste de Fluência Verbal 
Semântica dos Animais (FVSA) e no Mini-Exame do 
Estado Mental [MMSE]. Os dados foram analisados 
de forma descritiva.  

RESULTADOS 

Foram investigados 467 idosos, destes 40,3% (n=188) 
eram do meio urbano e 59,7% (n=279) do meio rural. 
Quanto à idade, 17,2% dos idosos do meio urbano 
eram longevos e no meio rural essa prevalência é de 
12,9%. 76,3% dos idosos rurais viviam com 
companheiro, 63,4% tinham baixa escolaridade, 
79,5% eram das classes econômicas C, D e E. No meio 
urbano, 56,9% viviam com companheiro, 42,4% tem 
média/alta escolaridade, 74,3% eram das classes 
econômicas C, D e E. No que se refere à prevalência 
de prejuízo cognitivo, esta foi maior no meio rural do 
que no urbano, com uma taxa de 16,6% no meio 
urbano e 18,0%  no rural. Quanto à prevalência de 
depressão, entretanto, ocorreu ao contrário, a taxa 
de depressão no meio urbano foi maior (17,1%) que 
no rural  (15,1%). 

Temos como fragilidade nesse trabalho, a 
inexistência de instrumento específico para afirmar o 
diagnóstico de demência, no entanto, pôde-se 

classificar os idosos quanto ao prejuízo cognitivo, 
estágio prévio à demência. Sendo assim, como na 
literatura de base, as taxas de prejuízo cognitivo 
neste trabalho foram maiores nos idosos com 
depressão, quando comparadas com aqueles com 
cognição preservada e depressão, tendo um 
resultado bastante significativo. Além disso, na 
estratificação por local de residência, foi identificada 
maior prevalência de depressão entre os idosos com 
cognição prejudicada do meio urbano. No meio rural 
não foi observada associação entre depressão e 
cognição. Assim, os achados sugerem uma maior 
probabilidade de desenvolvimento da demência 
naqueles pacientes com depressão, principalmente 
se residente no meio urbano.  O que a literatura 
refere, e que também conclui-se com essa pesquisa é 
que há sim, uma inegável relação de simultaneidade 
entre depressão e demência na população idosa 
(BENNETT; THOMAS, 2014; ENACHE; WINBLAD; 
AARSLAND, 2011; LUGTENBURG et al., 2016; 
GUTZMANN; QAZI, 2015; MIRZA et al., 2016). Além 
disso, o local de moradia pode também ter influência. 
O meio urbano, por exemplo, pode aumentar o risco 
para depressão em idosos (PURTLE, 2019), fato 
demonstrado na análise dos resultados sobre a 
prevalência de depressão. Isso requer, portanto, 
maiores estudos sobre o tema.  

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A crescente expectativa de vida da população tem 
gerado muitos questionamentos e voltado a atenção 
de estudiosos para a saúde e o bem estar da 
população longeva. Nesse sentido, há que se 
considerar as diversas comorbidades que 
acompanham a idade, tais como a depressão e a 
demência. Este estudo buscou relacionar os achados 
de prevalência entre depressão e demência em 



 

 

  

 
 

determinada população para elucidar qual a sua 
relação. Por meio da análise dos dados,  mais estudos 
são necessários para evidenciar como essa relação se 
estabelece e os riscos para tal. 
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INTRODUÇÃO 

Uma pesquisa realizada pelo Ministério de Direitos 
Humanos (2018) aponta que no período entre janeiro 
a julho do mesmo ano foram registrados 79.661 casos 
de violência pelo Ligue 180. Destes, 63.116 foram 
classificados como violência doméstica. 

A prática do psicólogo, ao se deparar com casos de 
violência contra a mulher, encontra um desafio 
constante, uma vez que parecem haver situações 
para além do que é dito, conforme afirmam Jucá-
Vasconcelos e Féres-Carneiro (2019). Dessa forma, 
uma série de situações complexas acabam por 
enredar a companheira de tal modo que a impedem 
de se libertar da conjuntura agressiva, acarretando 
uma implicação que a paralisa, se submetendo por 
tempo significativo na relação abusiva, em todas as 
faixas etárias. No caso das mulheres idosas,  torna-se 
urgente a intervenção pelo governo e por meio de 
políticas públicas eficazes. A mulher idosa necessita 
de cuidados e atenção, seja por familiares ou 
cuidadores, então fica vulnerável em seu próprio lar, 
permanecendo em silêncio diante dos maus-tratos 
(LÍDICE, 2019). 

Sendo assim, quando casos de violência doméstica 
aparecem dentro da prática, faz-se importante o 
entendimento dos profissionais da área a respeito da 
temática e a busca por possíveis intervenções, bem 
como na sua prevenção. O presente estudo, baseado 
na teoria psicanalítica, pretende explanar a violência 
conjugal, e a repetição da mesma, pois o problema 
atravessa gerações.  

Propõe-se, então, responder as seguintes perguntas: 
quais as implicações na vida de mulheres que 
continuam subordinadas aos parceiros, mesmo 
sofrendo violência? Como a transgeracionalidade 
contribui para a repetição das relações violentas e 
como suas vidas são afetadas a longo prazo? Ainda, 
pretende prospectar como a clínica psicanalítica pode 
contribuir para compreender e intervir nos casos de 
violência contra a mulher, prevenindo a perpetuação 
da violência e comprometendo o processo de 
envelhecimento.   

MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo foi desenvolvido através de uma pesquisa 
de caráter qualitativo, post facto, sendo participantes 
5 mulheres vítimas de violência conjugal, com o 
objetivo de entender estas relações violentas. As 



 

 

  

 
 

entrevistas se deram durante a elaboração do 
Trabalho de Conclusão de Curso em Bacharel em 
Psicologia, no ano de 2017, com o viés voltado a área 
epistemológica da temática, focando no estudo da 
cultura patriarcal e suas influências, como também o 
termo “empoderamento feminino” em casos de 
rompimento da relação abusiva.  

A amostra foi intencional, a partir da disponibilidade 
consentida das participantes, vítimas de violência 
conjugal, na faixa etária entre 25 e 53 anos, que 
procuraram os serviços do Projur Mulher. A 
instituição indicou nomes, que foram contatadas por 
telefone e marcados horários para as entrevistas, 
semiestruturadas, individuais, que foram realizadas 
após explicitação dos objetivos e aceite formal, 
através da leitura e assinatura do Termo de 
consentimento Livre e Esclarecido, durante o período 
de setembro a outubro do ano de 2017, com a 
duração de 1h30min, nas salas do projeto de 
extensão da Clínica de Estudos, Prevenção, 
Intervenção e Acompanhamento à Violência 
(CEPAVI), oferecido pela Universidade de Passo 
Fundo.  

Os dados obtidos foram reanalisados, ao ser 
elaborado o presente artigo, para o curso de 
Especialização em Psicologia Psicanalítica, no 
primeiro semestre de 2020, tendo como foco -
compreender a influência da transgeracionalidade 
nos casos de violência contra a mulher-. Tendo sido 
selecionadas e compiladas as seguintes perguntas, 
dentro das elencadas no estudo anterior: Como tem 
sido a sua história de vida? Qual é sua visão sobre si 
mesma? O que é violência contra a mulher? Quanto 
tempo de relação com o agressor? Como a violência 
se fez presente em sua relação amorosa? Como 
seriauma relação conjugal saudável?  As participantes 

foram mencionadas no estudo por nomes fictícios, 
estes escolhidos em razão ao significado ou ao que o 
remete.    

RESULTADOS 

As mulheres, com idades entre 25 a 53 anos, 
apresentaram suas histórias mencionando casos de 
violência desde o início da relação. Exceto uma, todas 
conseguiram romper com a parceria amorosa 
violenta. Ainda, pode-se notar que todas possuem 
um modo de sustento, além de escolaridade 
diversificada.  

Amélia de 53 anos, fala dos momentos e situações do 
seu casamento com o agressor, no qual ainda se 
mantém. Seu discurso foca em todos os tipos de 
violência que viveu e ainda vive, junto às filhas e 
netas, mas sem expressão alguma de dor ou tristeza. 
Encontra-se assujeitada ao outro e resignada à 
situação, em uma relação de mais de 20 anos. 

Anna Júlia esteve com o agressor durante 12 anos, 
mas sua história de vida como vítima de violência 
iniciou-se na infância, onde perdeu os pais e precisou 
ser criada pela avó, a qual a agredia muito. Aos 13 se 
submeteu a um parceiro agressivo com o qual se 
relacionou por 12 anos. Dentro dessa relação, ainda 
presenciou o marido abusar sexualmente da própria 
filha. Aqui fica evidente o tema da 
transgeracionalidade, Anna Júlia perpassa entre 
gerações sendo violentada. 

Raquel possui sua história marcada pela violência. O 
caso de feminicídio da sua própria mãe durante sua 
adolescência marcou de forma em que a fez procurar 
um casamento precoce, onde teve sete filhos. Esses 
sofrem junto dela, todo o terror e ameaças do ex-
marido, repetindo a história precedente de sua 



 

 

  

 
 

família. A vida precedente ao casamento se 
assemelha ao que Mello (2017) afirma que, ao viver 
em um ambiente violento, o sujeito pode vir a se 
identificar tanto com quem agride, quanto com quem 
sofre a agressão. 

Carmen Miranda vivia momentos de extrema tensão 
em seu casamento. Se submetia a intensas dosagens 
de remédio, além do vício em crack e momentos de 
violência perpetrados pelo marido. Pode-se notar a 
função da droga para ela, onde procurava 
alternativas para sair, momentaneamente, da 
realidade violenta. 

Natália iniciou sua vida com o parceiro ainda dentro 
de um centro de reabilitação. Ambos usuários de 
drogas, pensaram em se unir logo após sua saída. 
Natália ainda sofreu violência durante a infância pela 
convivência com o pai alcoolista. 

As histórias de vida dessas mulheres foram marcadas 
pela violência desde a mais tenra idade, assim 
denotam a influência da transgeracionalidade  em 
suas narrativas. Vivências sem a devida 
ressignificação que as fizeram entrar em uma 
compulsão à repetição, crescendo e se submetendo 
às relações abusivas. 

Contudo, pensando em uma questão de envelhecer 
nesta realidade, salienta-se a importância de 
trabalhar questões de violência doméstica, tanto na 
sua prevenção, quanto na sua intervenção, para que 
não se prolongue na vida da mulher, que consigam 
encontrar saídas para tal, não envelhecendo nessas 
condições. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A violência contra a mulher é um tema atual e que 
instiga ao estudo pela sua problemática e recorrência 
tanto no âmbito individual como social, e no presente 
trabalho, pode ser visto o quanto a violência deixa 
marcas. Essas mulheres, vítimas de suas histórias, 
viveram por muitos anos atreladas à parceria 
amorosa violenta, não sendo protagonistas de seus 
destinos. 

Ao relatarem suas vidas, a transgeracionalidade 
apareceu como legado do que lhes foi vivido como 
traumático, ou seja, a transmissão psíquica da 
violência, de uma geração à outra, comprometendo 
as futuras. Com isso, pode-se afirmar que as marcas 
de suas infâncias, sem uma ressignificação, as fizeram 
entrar em um ciclo de violência, uma espécie de 
“labirinto”, onde algumas encontram uma saída e 
outras não. As que não conseguiram, se mantém num 
ciclo de repetição, que vitima às filhas e netas, criadas 
neste ambiente onde a violência substitui a palavra. 
Comprometem o prosseguimento futuro de suas 
vidas, associando-o ao submetimento e à 
passividade. 

A busca por uma escolha de vida, onde pudessem ser 
elas mesmas, e proteger seu futuro e das demais 
mulheres das suas famílias, fez com que algumas 
delas rompessem seus relacionamentos abusivos. 
Conclui-se o quanto é necessário o oferecimento de 
um espaço de acolhimento e escuta, que permita a 
compreensão e validação de suas dores. A psicanálise 
se faz eficiente por capacitar profissionais para 
auxiliarem estas mulheres, e encorajá-las a ocupar 
um lugar como alguém que pensa e também escreve 
os capítulos seguintes de suas vidas.      
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