
G
eriatrics, G

erontology and Aging 
 

Volum
e 9 – N

úm
ero 4 – O

utubro/N
ovem

bro/D
ezem

bro 2015

Geriatrics, 
Gerontology 
and Aging

Volume 9 • Número 4 • Out/Dez 2015

EDITORIAL
Envelhecimento e tecnologia: a cultura do sapato na porta

ARTIGOS ORIGINAIS
Prevalência de alterações gustativas em idosos em uso crônico de fármacos

Melhor desempenho no teste Timed Up and Go está associado a melhor desempenho funcional em 
idosas da comunidade

High‑intensity strength training in an older population: a preliminary study

Perdas de massa muscular e adiposa após institucionalização: atenção aos mais idosos

Importância de se estabelecer mecanismos de segurança para idosos em eventos de grande porte

ARTIGO ESPECIAL
O seguro‑cuidado como uma alternativa de atenção às pessoas idosas dependentes

Sociedade Brasileira de 

Geriatria & Gerontologia

ISSN 2447-2115 (Print) • ISSN 2447-2123 (Online)
Official Journal of the Brazilian 
Society of Geriatrics and Gerontology

GGA





EDITORIAL
Envelhecimento e tecnologia: a cultura do sapato na porta ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Fausto Aloísio Pedrosa Pimenta

ARTIGOS ORIGINAIS
Prevalência de alterações gustativas em idosos em uso crônico de fármacos �������������������������������������������������������������������
Ana Carolina Freire Lopes, Camila Salles Silva Pereira, Fernanda Lima Fernandes, Laura Cotta Valente,  
Analina Furtado Valadão, Mery Natali da Silva Abreu, Patrícia Gonçalves da Motta

Melhor desempenho no teste Timed Up and Go está associado a melhor desempenho funcional  
em idosas da comunidade �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Eduardo Luiz Wamser, Silvia Regina Valderramas,Jéssica Alves de Paula, Maria Eliana Madalozzo Schieferdecker,  
Thiago Padilha Amarante, Flávia Pinotti, Rodrigo Augusto Coelho, Letícia Stanczk, Ana Tereza Bittencourt Guimarães,  
Anna Raquel Silveira Gomes

High‑intensity strength training in an older population: a preliminary study �������������������������������������������������������������������������
Thiago Araújo de Melo, Timothy Sharp, André Luiz Lisboa Cordeiro, Débora Semesim de Brito

Perdas de massa muscular e adiposa após institucionalização: atenção aos mais idosos �������������������������������������������
Maria do Socorro Silva Alencar, Martha Teresa Siqueira Marques Melo, Renatta Coêlho de Sousa, Clélia de Moura Fé Campos, 
Andressa Viana Meneses, Lindaiane de Sá Sepúlveda, Ivone Freires de Oliveira Costa Nunes

Importância de se estabelecer mecanismos de segurança para idosos em eventos de grande porte �������������������
Luiz Henrique Horta Hargreaves

ARTIGO ESPECIAL
O seguro‑cuidado como uma alternativa de atenção às pessoas idosas dependentes �������������������������������������������������
Jurilza Maria Barros de Mendonça

144

138

132

131

150

156

162

Geriatrics, 
Gerontology 
and Aging

Volume 9 • Número 4 • Out/Dez 2015

GGA

Sociedade Brasileira de 

Geriatria & Gerontologia



Editor-chefe
Einstein F. Camargos – Brasília, Brasil (UnB)

CONSELHO EDITORIAL NACIONAL

Editores Associados
Alexandre Leopold Busse – São Paulo, Brasil (USP)
Ana Paula de Oliveira Marques – Recife, Brasil (UFPE)
Fausto Aloisio Pimenta – Ouro Preto, Brasil (UFOP)
Otávio Toledo Nóbrega – Brasília, Brasil (UnB)

Editores Executivos
João Senger – Novo Hamburgo, Brasil
Karla Cristina Giacomin – Belo Horizonte, Brasil
Maria do Carmo Lencastre Lins – Recife, Brasil
Monica Rodrigues Perracine – São Paulo, Brasil

Adriano César B. S. Gordilho – Salvador
Ana Amélia Camarano – Rio de Janeiro
Ângelo Boss – Porto Alegre
Annette Leibing – Rio de Janeiro
Anita Libetalesso Néri – Campinas
Cláudia Burlá – Rio de Janeiro
Clineu de Mello Almada Filho – São Paulo
Edgar Nunes de Moraes – Belo Horizonte 
Eduardo Ferriolli – Ribeirão Preto
Eliane Jost Blessmann – Porto Alegre
Elisa Franco de Assis Costa – Goiânia
Elizabete Viana de Freitas – Rio de Janeiro
Emilio H. Moriguchi – Porto Alegre
Emilio Jeckel Neto – Porto Alegre
Flávio Chaimowicz – Belo Horizonte
Guita Grib Debert – Campinas
Ivete Berkenbrock – Curitiba
João Carlos Barbosa Machado – Belo Horizonte
João Macêdo Coelho Filho – Fortaleza
João Marcos Domingues Dias – Belo Horizonte
João Toniolo Neto – São Paulo
Johannes Doll – Porto Alegre
José Elias S. Pinheiro – Rio de Janeiro
Júlio César Moriguti – Ribeirão Preto
Karla Cristina Giacomin – Belo Horizonte
Kátia Magdala L. Barreto – Recife
Laura Mello Machado – Rio de Janeiro
Leani Souza Máximo Pereira – Belo Horizonte
Ligia Py – Rio de Janeiro

Luiz Eugênio Garcez Leme – São Paulo
Luiz Roberto Ramos – São Paulo
Maira Tonidandel Barbosa – Belo Horizonte
Marcella Guimarães A. Tirado – Belo Horizonte
Marcos Aparecido Sarria Cabrera – Londrina
Maria Fernanda Lima-Costa – Belo Horizonte
Maurício Gomes Pereira – Brasília
Maurício Wajngarten – São Paulo
Maysa Seabra Cendoroglo – São Paulo
Milton Luiz Gorzoni – São Paulo
Myrian Spínola Najas – São Paulo
Naira Dutra Leme - São Paulo
Newton Luiz Terra – Porto Alegre
Paulo Hekman – Porto Alegre
Renato Maia Guimarães – Brasília
Renato Moraes Fabbri – São Paulo
Ricardo Komatsu – Marília
Roberto Dischinger Miranda – São Paulo
Rômulo Luiz de Castro Meira – Salvador
Rosângela Correa Dias – Belo Horizonte
Sérgio Márcio Pacheco Paschoal – São Paulo
Silvia Maria Azevedo dos Santos – Florianópolis
Sônia Lima Medeiros – São Paulo
Tereza Loffredo Bilton – São Paulo
Toshio Chiba – São Paulo
Tulia Fernanda Meira Garcia – Fortaleza
Ulisses Gabriel Vasconcelos Cunha – Belo Horizonte
Vânia Beatriz M. Herédia – Porto Alegre
Wilson Jacob Filho – São Paulo

Andrea Caprara – Roma, Itália
Antony Bayer – Cardiff, Reino Unido
David V. Espino – San Antonio, EUA
Jay Luxenberg – San Francisco, EUA
Jeanne Wei – Little Rock, EUA

Masatoshi Takeda – Osaka, Japão
Paulo Henrique M. Chaves – Baltimore, EUA
Roberto Kaplan – Buenos Aires, Argentina
Sergio Ariño Blasco – Barcelona, Espanha

Indexada na LATINDEX (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal).

É proibida a duplicação ou reprodução deste volume, no todo ou em parte, sob quaisquer formas ou 
por quaisquer meios (eletrônico, mecânico, gravação, fotocópia, distribuição na internet e outros), sem 
permissão expressa da editora. Todo o desenvolvimento, fotos e imagens utilizadas nesta publicação são 
de responsabilidade dos seus autores, não refletindo necessariamente a posição da editora nem do labo-
ratório, que apenas patrocina sua distribuição à classe médica. Esta publicação contém publicidade de 
medicamentos sujeitos à prescrição, sendo destinada exclusivamente a profissionais habilitados a 
prescrever, nos termos da Resolução RDC Anvisa nº 96/08.

GERIATRICS, GERONTOLOGY AND AGING

Esta é uma publicação

www.zeppelini.com.br

PRODUÇÃO EDITORIAL

GGA

CONSELHO EDITORIAL INTERNACIONAL



Presidente 
João Bastos Freire Neto (CE)
1a Vice-Presidente
Maria Alice de Vilhena Toledo (DF)
Depto. Gerontologia
Maria Angelica Santos Sanchez (RJ)
Secretária Geral
Veronica Hagemeyer (RJ)
Secretária Adjunta
Tulia Fernanda Meira Garcia (CE)
Tesoureira
Raquel Pessoa de Carvalho (CE)
Diretor Científico
Toshio Chiba (SP)
Diretora de Defesa Profissional
Nezilour Lobato Rodrigues (PA)

Conselho Consultivo
Jacira do Nascimento Serra (MA)
Rubens de Fraga Junior (PR)
Naira de Fátima Dutra Lemos (SP)
Conselho Consultivo Pleno
Adriano Cesar Gordilho (BA)
Antonio Jordão Neto (SP)
Eliane Blessmann (RS)
Elisa Franco de Assis Costa (GO)
Elizabete Viana de Freitas (RJ)
Flavio Aluizio Xavier Cançado (MG)
João Carlos Barbosa Machado (MG)
Jussara Rauth (RS)
Laura Melo Machado (RJ)
Margarida Santos (PE)
Maria Auxiliadora Cursino Ferrari (SP)
Mariana Asmar Alencar (MG)

Marianela Flores de Heckman (RS)
Myrian Spínola Najas (SP)
Nezilour Lobato Rodrigues (PA)
Paulo Cesar Affonso Ferreira (RJ)
Renato Maia Guimarães (DF)
Silvia Pereira (RJ)
Sonia Maria Rocha (RJ)
Tereza Bilton (SP)
Zally Pinto Vasconcelos Queiroz (SP)
Representantes no Conselho da 
Associação Internacional de Geriatria 
e Gerontologia (IAGG)
João Bastos Freire Neto (CE)
Maria Angélica Santos Sanchez (RJ)
Marianela Flores de Heckman (RS)
Elizabete Viana de Freitas (RJ)

ALAGOAS 
Presidente: David Costa Buarque
Depto. Gerontologia: Marta Ferreira Gomes
Diretor Científico: Denis Antonio Santos 
de Melo
CEARÁ 
Presidente: Jarbas de Sá Roriz Filho
Depto. Gerontologia: Lucila Bonfim Lopes
Diretor Científico: Arnaldo Aires Peixoto Junior
DISTRITO FEDERAL 
Presidente: Marco Polo Dias Freitas
Depto. Gerontologia: Otávio de Tolêdo Nóbrega
Diretor Científico: Einstein Francisco Camargos
ESPÍRITO SANTO 
Presidente: Roni Chaim Mukamal
Depto. Gerontologia: Neidil Espinola da Costa
Diretora Científica: Daniela Souza 
Gonçalves Barbieri
GOIÁS 
Presidente: Isadora Ricardo Borges da Silva
Depto. Gerontologia: Cláudia Regina de 
O. Zanini
Diretora Científica: Isadora Crossara 
Alves Teixeira
MARANHÃO
Presidente: Jacira do Nascimento Serra
Depto. Gerontologia: Vânia do Perpetuo 
Socorro B. Castanhede

Diretores Científicos: Ana Paula Ferreira 
Sakai, Margareth Pereira de Paula e 
Maryane Oliveira

MATO GROSSO 
Presidente: Roberto Gomes de Azevedo
Depto. Gerontologia: Roseane Muniz
Diretora Científica: Janine Nazareth Arruda 

MINAS GERAIS 
Presidente: Ana Cristina Nogueira Borges
Depto. Gerontologia: Adriana Keller Coelho
Diretora Científica: Maira Tonidandel Barbosa

PARÁ 
Presidente: Karlo Edson Carneiro Santana 
Moreira
Depto. Gerontologia: Hilma Tereza Torres 
Khoury
Diretora Científica: Laiane Moraes Dias

PARAÍBA 
Presidente: Arnaldo Henriques 
Gomes Viegas
Depto. Gerontologia: Mirian Lucia Trindade
Diretor Científico: João Borges Virgolino

PARANÁ 
Presidente: Debora Christina de 
lacantara Lopes
Depto. Gerontologia: Rosemary Rauchbach
Diretor Científico: Clóvis Cechinel

PERNAMBUCO 
Presidente: Alexsandra Siqueira Campos
Depto. Gerontologia: Sálvea de Oliveira 
Campelo e Paiva
Diretora Científica: Adriana Gomes

RIO DE JANEIRO 
Presidente: Tarso Lameri Sant’Anna Mosci
Depto. Gerontologia: Márli Bororema Neves 
Diretora Científica: Emylucy Martins 
Pereira Morgado

RIO GRANDE DO SUL 
Presidente: Berenice Maria Werle
Depto. Gerontologia: Vania Heredia
Diretor Científico: Renato B. de Mello

SANTA CATARINA 
Presidente: Hercilio Hoepfner Júnior
Depto. Gerontologia: Silvia Maria Azevedo 
dos Santos
Diretora Científica: Nagele Belettini 
Hahn Queiroz

SÃO PAULO 
Presidente: Renata Freitas Nogueira Salles
Depto. Gerontologia: Mariela Besse
Diretora Científica: Maisa Carla Kairalla

DIRETORIA DA SBGG

DIRETORIAS DAS SEÇÕES ESTADUAIS DA SBGG





DOI: 10.5327/Z2447-2115201500040001

E D I TO R I A L

ENVELHECIMENTO E TECNOLOGIA: 
A CULTURA DO SAPATO NA PORTA

Em algumas culturas há o costume de se deixar os sapatos na porta da casa. Isso seria um sinal de cuidado e respeito, símbolo 
que vai além da higiene. Por outro lado, quando não há este hábito e ele é colocado como imposição de regras, poderá causar 
desconforto, preconceitos e antipatia. Assim verificamos comportamentos que podem dificultar um envelhecimento ativo em 
nossa sociedade, pois hábitos estão enraizados e não necessariamente associados à melhora da qualidade de vida. Uma mesma 
informação poderá causar reações diferentes. A manutenção de uma vida ativa e não somente produtiva após o envelhecimento 
é um fenômeno recente, cada vez mais aceito em nossa sociedade. No entanto, há demandas individuais que devem ser respei-
tadas. Eis o desafio para as mudanças de comportamento: nos transformarmos em uma sociedade com alternativas, indepen-
dente de crenças, condutas e que respeitem as diferenças para melhores índices de qualidade de vida.

Uma feira temática tendo o envelhecimento como pano de fundo foi realizada em Belo Horizonte entre os dias 15 e 17 de 
outubro de 2015. O objetivo comercial entrelaçado de várias oportunidades de negócio e lazer, com a participação de entidades 
públicas e privadas, denominado Feira da Longevidade Ativa, apresentou uma experiência ímpar para o público. Seguimentos 
de turismo, beleza, alimentação, saúde, transporte, academia, residência alternativa, imóveis, tecnologia/informação, educa-
ção, moda, instituições financeiras e de crédito, atividades artísticas e gastronomia estiveram presentes no evento. O local, a 
Serraria Souza Pinto em Belo Horizonte, um prédio centenário, foi reformado em 1997 e está ativo para eventos desta natu-
reza. Bem apropriado neste quesito.

Obtive três depoimentos no evento: 
O Sr. Marçal Rezende, 67 anos, participou das oficinas oferecidas, em especial da Oficina de Memória, e disse que havia 

novidades interessantes. Enfatizou as palestras com as pedagogas em que foi oferecida a oportunidade de troca de experiências 
com o público e os depoimentos relacionados à importância de atividades remuneratórias após os 70 anos.

A Sra. Jandira, 76 anos, artista e cantora do show de encerramento, criticou a ausência de eventos para o seguimento e 
disse que havia muito preconceito antes desta feira. Também pontuou que muitos idosos querem ser ativos socialmente e não 
podem, pois não há suporte social nem opções de atividades.

A Dra. Nara Chimicatti, médica, também disse ser muito válida a iniciativa, ainda que grande parte da sociedade não possa 
ter acesso a várias tecnologias pelo custo elevado. Os profissionais devem estar cientes das novidades tecnológicas para ofere-
cerem aos indivíduos que necessitam de cuidados especiais, relatou. No seu ponto de vista, a feira trouxe algumas novidades.

Os pontos negativos do evento são comuns à grande parte do Brasil, como dificuldade para acesso ao local devido a difi-
culdades de transporte, além do clima não estar favorável (muito quente e seco). Houve também uma participação tímida das 
entidades, especialmente de saúde.

As publicações científicas com inovações e novas tecnologias e sua divulgação ainda são escassas, mas há um crescente 
interesse e possibilidades que poderiam beneficiar a sociedade. Eventos como esse poderiam estar integrados, inclusive, a con-
gressos da área de saúde. 

A parceria entre entidades científicas e eventos com esta iniciativa certamente contribuiriam para dirimir dificuldades e 
apontar soluções na área da Atenção à Saúde do Idoso no seu aspecto mais amplo, na sua comunidade e na manutenção de 
sua independência e qualidade de vida. 

Eventos como este poderiam iniciar mudanças de comportamento com a participação do público alvo, com quebra de 
paradigmas, respeitando-se a individualidade tanto quanto a de se achar que o sapato está, apenas, no local onde deveria estar, 
contribuindo para o bem-estar daquela família.

Fausto Aloísio Pedrosa Pimenta
Professor Adjunto da Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto
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A RT I G O  O R I G I N A L

PREVALÊNCIA DE ALTERAÇÕES GUSTATIVAS EM 
IDOSOS EM USO CRÔNICO DE FÁRMACOS

Prevalence of gustatory changes in elderly people under chronic medication use
Ana Carolina Freire Lopesa, Camila Salles Silva Pereiraa, Fernanda Lima Fernandesa, Laura Cotta Valentea, 

Analina Furtado Valadãoa, Mery Natali da Silva Abreua, Patrícia Gonçalves da Mottaa
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OBJETIVO: Investigar as classes de fármacos utilizados e propensos a produzir alterações do paladar em idosos e identificar 
o tipo de alteração gustativa mais prevalente. MÉTODOS: Amostra composta de 203 idosos da Associação dos Metalúrgicos 
Aposentados e Pensionistas de Ipatinga, Minas Gerais, com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os gêneros, em 
uso crônico de algum fármaco. Para investigar a função gustativa, foi utilizado o teste das três gotas que avalia os quatro 
gostos primários. RESULTADOS: As classes de fármacos mais utilizadas pelos idosos foram os anti-hipertensivos (70,9%), 
hipolipemiantes (36,0%), antiácidos (19,2%), hipoglicemiante orais (17,7%), antiplaquetários (15,3%), hormônio tireoidiano (13,3%), 
antidepressivos (11,3%) e benzodiazepínicos (9,4%). Observou-se que os idosos em uso de anti-hipertensivos apresentaram 
mais chance de alteração gustativa ao sabor salgado (OR = 2,4; IC95% 1,2 – 4,6) e ao sabor doce (OR = 2,3; IC95% 1,2 – 4,4). 
Entre os anti-hipertensivos, os fármacos das categorias betabloqueadores (OR = 1,8; IC95% 1,3 – 4,2) e diuréticos (OR = 2,0; 
IC95% 1,0 – 3,8) podem aumentar a chance dos pacientes desenvolverem alterações gustativas ao sabor doce. As demais 
classes de anti‑hipertensivos, bem como os antidepressivos e antiplaquetários não apresentaram associação significativa 
com as alterações gustativas. Observou-se que 41,4% da amostra apresentou alguma alteração gustativa ao sabor salgado, 
40,4% para o doce, 14,3% para o ácido e 13,8% para o sabor amargo. CONCLUSÃO: Este estudo observou que o uso crônico 
de medicamentos esteve associado a alterações gustativas, notadamente ao sabor doce. Dentre as classes de medicamentos 
avaliados, destacaram‑se os anti‑hipertensivos, especificamente os betabloqueadores e diuréticos.
PALAVRAS‑CHAVE: idoso; paladar; preparações farmacêuticas.
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OBJECTIVE: To investigate the medication classes used, and which are likely to produce gustatory changes in elderly people 
and to identify the most prevalent gustatory change types. METHODS: The sample comprised 203 elderly from the Retiree 
and Pensioner Metal Workers Association of Ipatinga, Minas Gerais, Brazil, aged 60 years or older, from both genders, who 
make chronic use of any medication. The three-droplet test, which evaluates the four primary tastes, was used to investigate 
these elderly gustatory functions. RESULTS: The medication classes most commonly used by the elderly were anti-hypertensive 
(70.9%), lipid-lowering (36.0%), antacid (19.2%), oral hypoglycemic (17.7%), anti-platelet (15.3%), thyroid hormone (13.3%), 
antidepressant (11.3%) and benzodiazepines (9.4%). Elderly people using antihypertensive medications showed more chances 
of having gustatory changes for salty flavors (OR = 2.4; 95%CI 1.2 – 4.6) and sweet flavors (OR = 2.3; 95%CI 1.2 – 4.4). Among 
the antihypertensive medications, beta-blockers (OR = 1.8; 95%CI 1.3 – 4.2) and diuretic drugs (OR = 2.0; 95%CI 1.0 – 3.8) 
increased the patients’ chance of developing gustatory changes for sweet flavors. The other antihypertensive classes, as well 
as antidepressant and antiplatelet medications were not significantly associated with gustatory changes. It was observed that 
41.4% of the sample showed gustatory changes for salty tastes, 40.4% of them showed gustatory changes for sweet tastes, 
14.3% for acid tastes and 13.8% for bitter tastes. CONCLUSION: This study showed the chronic medication use may lead to 
gustatory changes in elderly people, especially for sweet tastes. Among the medications evaluated, antihypertensive stood out 
among the medication classes, specifically beta‑blockers and diuretics.
KEYWORDS: aged; taste; pharmaceutical preparations.
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INTRODUÇÃO
O envelhecimento é um processo multifatorial que 

pode sofrer diversas alterações em decorrência da genética 
do indivíduo, do estilo de vida e de fatores externos aos 
quais estão expostos durante toda a vida.1

O idoso apresenta maior predisposição a um consumo 
aumentado de medicamentos; associado a isso, mudanças 
fisiológicas relacionadas com o avanço da idade, tais 
como a modificação da composição corporal e a redução 
das funções renal e hepática, fazem com que estejam 
suscetíveis, com maior frequência, a efeitos adversos ou 
terapêuticos mais intensos.2

Existem mais de 250 fármacos que afetam o olfato ou 
paladar, principalmente em pacientes idosos, e a deficiência 
desses sentidos tem ocasionado mudanças significativas 
na vida dessa população, causando até mesmo declínio 
funcional.3,4

Acima de 60 anos há significativa redução do número 
de botões gustativos numa papila, ocasionando alterações 
no seu limiar, levando à necessidade de consumir alimentos 
com maior concentração de doce, salgado, ácido e amargo.5

Muitos idosos tentam compensar e mascarar as 
alterações do paladar, em decorrência do uso crônico de 
fármacos, com a adição de sal ou açúcar no alimento. 
Presumivelmente, isso pode conduzir ao estabelecimento 
de doenças ou exacerbações de condições preexistentes, 
como hipertensão, diabetes mellitus ou outras complexas 
síndromes geriátricas.6

É bem estabelecido que a maior ia dos idosos 
polimedicados possuem como um dos efeitos colaterais 
as alterações gustativas, mas não tem conhecimento ou 
orientação sobre essa correlação e as possíveis alterações 
sistêmicas que podem ocorrer. Sendo assim, o objetivo 
deste estudo foi avaliar a prevalência de alterações 
gustativas em idosos em uso crônico de fármacos, com o 
intuito de elaborar estratégias de orientações e atividades 
educativas que visam ao bem-estar, à atenção e à melhoria 
na qualidade de vida desse grupo da população. 

MÉTODOS 
Trata-se de uma pesquisa exploratória, qualitativa e 

quantitativa, de caráter descritivo, aprovada pelo Comitê 
de Ética e Pesquisa do Centro Universitário do Leste 
de Minas Gerais (UNILESTE), protocolo 50.219.11.

Este estudo foi realizado na Associação dos Metalúrgicos 
Aposentados e Pensionistas de Ipatinga (AAPI), no período 
de fevereiro a junho de 2012. A população estimada para 
essa instituição é de aproximadamente 6 mil idosos. 

Para o cálculo do tamanho amostral, considerou-se 
uma prevalência de alteração do paladar devido ao uso 
de fármacos de 25%,7 uma margem de erro de 6 pontos 
percentuais, nível de significância de 5%, nível de confiança 
de 95%. Estimou-se uma amostra de 194 idosos.

Foram incluídos na pesquisa idosos de ambos os 
gêneros segundo os seguintes critérios: participação 
como associados da AAPI; idade igual ou superior a 
60 anos, com capacidade cognitiva preservada, em uso 
contínuo de fármaco(s) exclusivamente por via oral; 
concordar em assinar o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) e aceitar realizar todas as etapas do 
estudo; seguir corretamente todas as orientações para a 
realização do teste do paladar, tais como não ter ingerido, 
pelo menos uma hora antes do teste, comida ou bebida 
(exceto água), não ter fumado e nem escovado os dentes. 
Não foram considerados medicamentos não prescritos 
bem como os medicamentos em uso esporádico. 

Os procedimentos foram realizados em três etapas. 
Inicialmente, aplicou- se o teste Mini Exame do Estado 
Mental8 para avaliação cognitiva, com intuito de validar as 
respostas dos participantes. Os idosos aptos preencheram 
um formulário composto de dados sociodemográficos 
(idade, gênero, escolaridade, estado civil), perguntas sobre 
ocorrência de doenças e questões objetivas para avaliar 
aspectos relativos aos fármacos utilizados. Para isso foi 
solicitado que o idoso relatasse os medicamentos em uso 
por, no mínimo, um mês, prescritos ou não por um médico. 
Para cada fármaco, o entrevistado respondia o nome, 
dose e concentração (caso soubesse), bem como o tempo 
de uso. Em caso de dúvida, o entrevistado apresentava 
sua receita médica contendo os dados referentes aos 
medicamentos e posologia utilizada. Posteriormente, os 
autores agruparam os fármacos por classe e categoria.

Para o teste gustativo, o paciente foi orientado a evitar, 
pelo menos uma hora antes do teste, a ingestão de comida 
ou bebida (exceto água), não fumar, não escovar os dentes 
nem fazer a limpeza da língua. Antes da realização do 
teste, as pesquisadoras, por meio de uma espátula de 
exame da cavidade oral, avaliaram o aspecto da língua 
quanto à presença de saburra lingual.

O teste gustativo foi adaptado dos estudos de Henkin 
et al.9 e Mueller et al.10 Empregou-se o teste das três 
gotas, que avalia os quatro gostos primários (doce, salgado, 
ácido e amargo) com as respectivas soluções aquosas e 
concentrações: sacarose (0,4; 0,2; 0,1; 0,05 g/mL), cloreto 
de sódio (0,25; 0,1; 0,04; 0,016 g/mL), ácido cítrico (0,3; 
0,165; 0,09; 0,05 g/mL) e cloridrato de quinino (0,006; 
0,0024; 0,0009; 0,0004 g/mL). 
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O teste empregado consistia na aplicação de três gotas, 
sendo uma gota da solução e concentração a ser avaliada, 
colocada no meio da língua, e duas gotas de água, sendo 
colocada uma à esquerda da solução testada e a outra 
gota à direita. Feito isso, aguardou-se 10 segundos para 
deglutição. Entre cada substância testada, os indivíduos 
foram orientados a fazer bochechos com água filtrada. 
Para que não ocorresse erro por parte dos pesquisadores, 
todas as tampas dos fracos, para uma dada concentração 
de um sabor, foram marcadas por cores diferentes. 

Foi aplicado no dorso da língua de cada participante quatro 
sabores distintos, apresentados em quatro concentrações 
diferentes (quatro sabores x quatro concentrações) e em 
dois momentos distintos somente com gotas de água. 
A ordem de apresentação das gotas foi sorteada para cada 
indivíduo (pseudorandomização) a partir da proposta de 
Muller et al.,10 havendo quatro possibilidades diferentes 
para aplicação do teste. Todos os sabores e concentrações 
foram testados, de forma que a administração das gotas 
respeitasse a ordem crescente das concentrações. Não foi 
estabelecido limite de tempo para a realização do teste.

Para a avaliação qualitativa do limiar de detecção de 
cada sabor (identificação da substância administrada 
como diferente de água), foi considerada como “acuidade 
gustativa” quando a solução fosse reconhecida na menor 
concentração; “hipogeusia leve” quando reconhecida na 
segunda concentração; “hipogeusia moderada” quando 
reconhecida na terceira concentração; “hipogeusia grave” 
quando reconhecida na quarta concentração; “disgeusia” 
quando o idoso respondesse um sabor diferente do avaliado; 
e “ageusia” quando não reconhecesse nenhum sabor. 

Após a coleta dos dados, estes foram digitados no 
programa Epi Info versão 3.5.3 e analisados no SPSS 
versão 15.0. Foram realizadas análises descritivas por 
meio de tabelas de distribuição de frequências e cálculo 
de medidas de tendência central e variabilidade. Para 
avaliação de possíveis associações, foi utilizado o teste 
do χ2 de Pearson. Também foram estimados valores de 
odds ratio (OR) com respectivo intervalo de confiança 
de 95% (IC95%). Em todas as análises, considerou-se 
um nível de significância de 5%.

RESULTADOS 
Neste estudo, dos 203 idosos avaliados, 48,8% (n = 99) 

eram do gênero feminino e 51,2 % (n = 104) do gênero 
masculino. A média de idade dos participantes foi de 68 ± 
7,9 anos, variando de 60 a 98 anos. Em relação ao estado 
civil, 75,0% (n = 152) dos indivíduos eram casados, 14,3% 

(n = 29) viúvos, 6,4% (n = 13) divorciados, 3,4% (n = 7) 
solteiros e apenas 1,0% (n = 2) referiu ter relação estável. 

O níve l  educacional , um dos  indicadores  na 
caracterização do perfil socioeconômico da população, foi 
avaliado, e os resultados mostraram que dos entrevistados 
20,2% (n = 41) relataram possuir curso superior, 28,5% 
(n = 58) afirmaram ter escolaridade do segundo grau 
completo, 9,9% (n = 20) segundo grau incompleto, 20,2% 
(n = 41) ensino fundamental completo, 19,7% (n = 40) 
ensino fundamental incompleto, e apenas 1,5% (n = 3) 
caracterizou-se como analfabeto.

O uso crônico de fármacos foi evidenciado neste estudo, 
e as classes de fármacos mais utilizadas pelos idosos entre-
vistados foram anti-hipertensivos (70,9%), hipolipemiantes 
(36,0%), antiácidos (19,2%), hipoglicemiantes orais (17,7%), 
antiplaquetários (15,3%), hormônio tireoidiano (13,3%), anti-
depressivos (11,3%) e benzodiazepínicos (9,4%) (Tabela 1). 

Medicamentos n %

Anti‑hipertensivos 144 70,9

Diuréticos 49 24,1

Betabloqueador 70 34,5

Alfabloqueador 1 0,5

Antagonista do canal de cálcio 1 0,5

Antagonista do receptor de 
angiotensina II

58 28,6

IECA 39 19,2

Inibidor alfa 2 1 0,5

Inibidor de canal de cálcio 27 13,3

Hipolipemiantes 73 36,0

Antiácidos 39 19,2

Hipoglicemiantes orais 35 17,7

Antiplaquetários 31 15,3

Hormônio tireoidiano 27 13,3

Antidepressivos 23 11,3

Benzodiazepínicos 19 9,4

Número de medicamentos

Média ± desvio padrão 2,9  ± 1,9

Mediana (Min – Max) 2 (1 – 10)

Tempo médio de uso (em meses)

Média ± desvio padrão 96,3  ± 73,0

Mediana (Min – Max) 72 (1 – 384)

Tabela 1 Frequência das medicações mais utilizadas pelos idosos, 
número de medicamentos e tempo médio de uso em meses
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Além disso, o número médio de medicamentos utilizados 
foi aproximadamente 3, com mínimo de 1 e máximo de 
10. E o tempo médio de uso foi de 96,3 meses, o que 
equivale a aproximadamente 8 anos, com tempo mínimo 
de 1 mês e máximo de 384 meses (32 anos) (Tabela 1).

Os resultados dos testes gustativos mostraram que 29 
(14,3%) participantes possuíam alteração gustativa ao sabor 
amargo e 28 (13,8%) ao sabor ácido. Observou-se uma maior 
prevalência de alteração gustativa aos sabores salgado e 
doce, totalizando, respectivamente, 82 (41,4%) e 80 (40,4%).

Em adição, avaliando-se o sabor doce e salgado, 
observou-se que, dentre as alterações gustativas, ocorreu 
predomínio de hipogeusia leve, seguido de disgeusia. 
Diferentemente dos sabores anteriormente descritos, nos 
sabores ácido e amargo não foi identificada a presença de 
ageusia (Tabela 2). 

Identificou-se ainda uma chance duas vezes maior de 
alteração para o sabor doce entre aqueles idosos que usavam 
mais de três medicamentos (Tabela 3). 

Dent re  o s  a va l i ados , f o i  ob se r vado  que  o s 
anti-hipertensivos aumentam a chance de desenvolver 
alteração gustativa ao sabor salgado (OR = 2,4; IC95% 
1,2 – 4,6) e ao sabor doce (OR = 2,3; IC95% 1,2 – 
4,4), segundo resultados apresentados na Tabela 3. 
Entre os anti-hipertensivos, os fármacos das categorias 
betabloqueadores (OR = 1,8; IC95% 1,3 – 4,2) e diuréticos 
(OR = 2,0; IC95% 1,0 – 3,8) podem aumentar a chance 
dos pacientes desenvolverem alterações gustativas ao 
sabor doce. As demais classes de anti-hipertensivos não 
apresentaram associação significativa com as alterações 
gustativas. 

DISCUSSÃO
Nossos resultados mostram que os idosos que fazem 

o uso de anti-hipertensivos apresentaram 2,4 vezes mais 
chances de possuir alteração gustativa para o sabor salgado e 
2,3 vezes para o sabor doce. De acordo com Pérez e Villar,11 

a condição de ageusia afeta especialmente os gostos azedo 
e amargo, contradizendo nossos resultados, nos quais essa 
alteração, para os respectivos sabores, não foi observada. 
Já para Winkler et al.,12 a perda gustativa é mais acentuada 
no paladar para os sabores salgado e amargo. 

Os mecanismos responsáveis pela alteração do paladar, 
ocasionados pelo uso crônico de fármacos, ainda são 
pobremente compreendidos. Essas alterações podem 
ocorrer em qualquer faixa etária e são mais prevalentes em 
idosos, os quais são mais propensos ao uso de múltiplos 
medicamentos.13 

Tabela 3 Medicamentos relacionados com disfunção gustativa

Medicamentos Gosto 
afetado Valor p OR (IC95%)

Anti‑hipertensivos
Salgado 0,008 2,4 (1,2 – 4,6) 

Doce 0,014 2,3 (1,2 – 4,4)

Betabloqueador Doce 0,040 1,8 (1,3 – 4,2)

Diurético Doce 0,030 2,0 (1,0 – 3,8)

Antidepressivos Ácido 0,018 3,1 (1,2 – 8,5)

Antiplaquetários
Salgado 0,004 3,1 (1,4 – 6,8) 

Doce 0,029 2,3 (1,1 – 5,1)

Uso de mais de  
3 medicamentos

Doce 0,012 2,1 (1,2 – 3,7)

OR: odds ratio; IC95%: intervalo de confiança de 95%.

Percepção gustativa n %

Sabor ácido

Acuidade gustativa 174 85,7

Hipogeusia leve 17 8,4

Hipogeusia moderada 1 0,5

Hipogeusia grave – –

Ageusia – –

Disgeusia 11 5,4

Sabor amargo

Acuidade gustativa 175 86,2

Hipogeusia leve 18 8,9

Hipogeusia moderada 5 2,5

Hipogeusia grave – –

Ageusia – –

Disgeusia 5 2,5

Sabor doce

Acuidade gustativa 121 59,6

Hipogeusia leve 54 26,6

Hipogeusia moderada 10 4,9

Hipogeusia grave 3 1,5

Ageusia 11 2

Disgeusia 4 5,4

Sabor salgado

Acuidade gustativa 119 58,6

Hipogeusia leve 47 23,2

Hipogeusia moderada 17 8,4

Hipogeusia grave – –

Ageusia 19 0,5

Disgeusia 1 9,4

Tabela 2 Avaliação da percepção gustativa
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Algumas suposições podem elucidar tais alterações, 
como o gosto da própria droga, dano aos receptores das 
papilas gustativas e xerostomia, a qual limita o acesso 
das substâncias aos receptores gustativos.13

Em associação, o próprio envelhecimento promove 
alterações na cavidade bucal, como a diminuição das papilas 
gustativas.5 Dessa maneira, o idoso se torna predisponente 
à disfunção na acuidade gustativa, o que pode acarretar 
problemas nutricionais e diminuir sua qualidade de vida.14

Segundo Cambraia,15 os idosos que possuem uma ou 
mais doenças tomam em média 3 medicações distintas, 
o que eleva em cerca de 11 vezes o limiar para o sódio, 
7 vezes para o amargo, 4 para o ácido e 3 para o sabor doce. 

Em adição, o estudo de Douglass e Heckman6 mostrou 
que a acuidade gustativa dos idosos está diminuída, 
promovendo uma preferência para alimentos com maior 
concentração de sal e açúcar. Esse dado se correlaciona com 
os nossos resultados, que demonstram uma prevalência de 
alteração gustativa aos sabores salgado e doce. 

Segundo Strapasson,16 existe uma alteração no limiar 
de percepção do sabor salgado nos pacientes usuários de 
anti-hipertensivos, o qual se correlaciona com os nossos 
resultados. Essa alteração é respaldada pelo estudo de 
Schiffman et al.,17 que citou que tais medicamentos são 
os possíveis modificadores da palatabilidade ao sabor 
salgado causado pela redução da sensibilidade ou ainda 
pela distorção dessa percepção.

Vale ressaltar que a principal causa de distúrbios 
gustativos em idosos decorre da polimedicação, que pode 
alterar os sinais de gustação e olfação.18 Mas podem 
estar relacionados à metodologia utilizada, aos hábitos 
alimentares do idoso e ao conjunto de medicamentos 
em uso concomitante. Um grande risco das alterações 
gustativas, independentemente do sabor, é levar o idoso a 
uma tendência de acrescentar condimentos ao alimento.

Cook et al.,19 Rabin et al.20 e Sheshadri21 relataram que 
a sensibilidade ao sal pode influenciar o seu consumo, o que 
deve ser considerado com cautela, uma vez que a ingestão 
de elevados índices desse condimento está associada ao 
aumento da pressão arterial, doenças coronarianas e 
outras doenças.

Sabe-se que alguns medicamentos podem alterar os sinais da 
gustação, pois drogas excretadas na saliva podem potencializar 
seus efeitos adversos, além de modificar a transdução de estímulos 
gustativos, bem como alterar a produção própria de algum sabor. 
Em estudos prévios de Giudice22 foi relatado que vários fármacos 

estão implicados em alterações do paladar, dado que condiz 
com os resultados obtidos em nossa pesquisa.

Gazoni et al.23 afirmam que um dos efeitos adversos 
dos anti-hipertensivos da classe IECA constitui alterações 
do paladar. Entretanto, em nosso estudo, apesar de serem 
evidenciados também que os anti-hipertensivos provocaram 
alteração da acuidade gustativa ao sabor salgado, não foi 
identificada qual classe específica promoveu tal alteração. 

Além da própria senescência e do uso crônico de fár-
macos, outros fatores podem contribuir para alteração na 
percepção do paladar, como o uso de próteses dentárias, 
presença de saburra lingual, tabagismo e doenças crô-
nicas como diabetes mellitus, doenças renais, doença de 
Alzheimer, doença de Parkinson, entre outras.24,25

Ressalta-se que o estudo apresenta algumas limi-
tações. A primeira refere-se ao fato de se tratar de um 
estudo transversal, que impossibilita a avaliação causal, 
ou seja, é impossível saber se o uso crônico de fármacos 
promove alterações gustativas em idosos. Pode-se ape-
nas destacar a ocorrência dessas alterações. Além disso, 
os dados foram avaliados a partir de respostas a um for-
mulário, o que pode gerar uma subestimação do uso de 
fármacos ocasionada por um possível viés de memória 
dos entrevistados, que tendem a não se lembrar de alguns 
fármacos utilizados. 

Mesmo assim, os resultados obtidos por este estudo 
são de grande relevância para a literatura médica, uma 
vez que estudos a respeito desse assunto ainda são escas-
sos. Outrossim, o conhecimento de quais medicamen-
tos estão mais relacionados a distúrbios gustativos, bem 
como a prevalência na população estudada, podem for-
necer subsídios para formação de estratégias de orien-
tações aos idosos.

CONCLUSÃO
Este estudo observou que o uso crônico de medica-

mentos esteve associado a alterações gustativas, notada-
mente ao sabor doce. Dentre as classes de medicamentos 
avaliados, destacaram-se os anti-hipertensivos especifi-
camente os betabloqueadores e diuréticos. 

Portanto, a vulnerabilidade dos usuários aos fármacos, 
em especial os idosos, torna-se pronunciada quando seu 
uso é indiscriminado, sendo necessário o conhecimento 
adequado das reações adversas, dentre elas os distúrbios 
gustativos.
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A RT I G O  O R I G I N A L

MELHOR DESEMPENHO NO TESTE TIMED UP AND 
GO ESTÁ ASSOCIADO A MELHOR DESEMPENHO 

FUNCIONAL EM IDOSAS DA COMUNIDADE
Best performance in the Timed Up and Go is associated to best 

functional performance in community-dwelling older women 
Eduardo Luiz Wamsera, Silvia Regina Valderramasb, Jéssica Alves de Paulac, Maria Eliana 

Madalozzo Schieferdeckerd, Thiago Padilha Amarantee, Flávia Pinottie, Rodrigo Augusto Coelhof,  
Letícia Stanczkg, Ana Tereza Bittencourt Guimarãesh, Anna Raquel Silveira Gomesa
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OBJETIVO: Avaliar se a melhor mobilidade funcional pode estar associada a um menor número de quedas e melhor desempenho 
funcional em idosas hígidas da comunidade. MÉTODOS: Quarenta e uma idosas foram divididas em dois grupos segundo o desempenho 
no teste Timed Up & Go (TUG) e foram avaliadas quanto ao histórico de quedas; ao medo de cair (Falls Efficacy Scale International – 
FES-I); à Força de Preensão Manual (FPM); à potência muscular (Teste de Sentar e Levantar Cinco Vezes – Five Times Sit-to-Stand 
Test – 5TSTS); à Velocidade da Marcha em 10 m; e ao Teste da Caminhada de Seis Minutos (TC6). Para comparação entre os grupos, 
foram realizados o Teste t de Student para amostras independentes e o teste de Mann-Whitney U (p ≤ 0,05). RESULTADOS: Dezoito 
idosas atingiram o ponto de corte no Timed Up And Go para sua faixa etária e foram alocadas no Grupo 1 (G1, n = 18; idade= 66,1 ± 6,7 
anos; TUG = 7,3 ± 0,4 s) e 23 idosas não atingiram o ponto de corte proposto para sua faixa etária e foram alocadas no Grupo 2 (G2, 
n = 23; idade = 68,7 ± 6,4 anos; TUG = 10,2 ± 2,6 s). O G1, quando comparado ao G2, apresentou melhor potência muscular (5TSTS = 
11,7 ± 2,0 s vs. 12,8 ± 2,2 s; p = 0,032); velocidade da marcha (VM = 1,6 ± 0,2 vs. 1,4 ± 0,3 m/s; p = 0,001); e distância percorrida em 
seis minutos (TC6 = 506,9 ± 60,1 m vs. 421,2 ± 70,9 m; p = 0,001). CONCLUSÃO: Boa mobilidade funcional (indicada pelo teste 
TUG) pode indicar melhor desempenho musculoesquelético e capacidade funcional de exercício em idosas hígidas da comunidade.
PALAVRAS-CHAVE: avaliação; idoso; acidentes por quedas; equilíbrio postural; marcha; força muscular�
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OBJECTIVE: To evaluate whether the best functional mobility may be more associated with fewer falls and better functional 
performance in healthy community-dwelling elderly. METHODS: Forty-one elderly were divided into two groups according 
to their performance on Timed Up & Go (TUG) test and were assessed for history of falls; fear of falling (Falls Efficacy Scale 
International – FES-I); hand grip strength; muscle power (Five Times Sit-to-Stand Test – FTSST); Gait Speed (GS) on 10m; and 
Six Minutes Walking Test (6MWT). For comparison between groups, the Student’s t-test for independent samples and Mann-
Whitney U test were performed (p ≤ 0.05). RESULTS: Eighteen elderly reached the cut‑off point in TUG for their age and were 
allocated in Group 1 (G1, n = 18, age 66.1 ± 6.7 years; TUG = 7.3 ± 0.4s) and 23 elderly did not reach the cut‑off point proposed 
for their age and were distributed in Group 2 (G2, n = 23, age = 68.7 ± 6.4 years; TUG = 10.2 ± 2.6s). The G1 compared to G2 
showed better: muscle power (FTSST = 11.7 ± 2.0 s vs. 12.8 ± 2.2 s, p = 0.032); Gait Speed (GS = 1.6 ± 0.2 vs. 1.4 ± 0.3m/s, p = 
0.001), and distance walked (6 MWT = 506.9 ± 60.1 m vs. 421.2 ± 70.9 m, p = 0.001). CONCLUSION: Good functional mobility 
may indicate better musculoskeletal performance, and functional exercise capacity in healthy community-dwelling elderly.
KEYWORDS: evaluation; elderly; accidental falls; postural balance; gait; muscle strength�
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INTRODUÇÃO 
O envelhecimento pode provocar alterações fisiológicas e 

funcionais importantes, as quais comprometem a funcionali-
dade e a capacidade funcional, com impacto significativo na 
mobilidade e autonomia, o que aumenta o risco de quedas, 
podendo piorar a qualidade de vida do idoso.1 A diminui-
ção da mobilidade é uma das maiores causas das disfunções 
musculoesqueléticas relacionadas à senescência.2 A mobi-
lidade funcional pode ser definida como a capacidade de 
realizar tarefas motoras simples, como sentar e levantar de 
uma cama, entrar e sair do banheiro ou andar alguns metros, 
sendo um componente essencial na avaliação geriátrica e no 
estado de fragilidade.3,4

A mobilidade funcional pode ser avaliada por meio do 
teste Timed Up & Go (TUG), capaz de indicar dificuldades 
na realização de atividades de vida diária (AVDs), mobili-
dade funcional, risco de quedas. O teste possui escores de 
acordo com a faixa etária, sendo que, quanto mais idoso for 
o avaliado, menor o desempenho no teste.3-5 

O TUG é um teste de fácil aplicação clínica, barato e 
eficiente para a avaliação da mobilidade e do equilíbrio fun-
cionais, e tem sido frequentemente utilizado em pesqui-
sas,3-6 apresentando também correlação significativa com o 
risco de quedas, o medo de cair e o desempenho funcional.3-6 
No entanto, não foram encontrados na literatura estudos que 
tenham investigado o histórico de quedas e função muscu-
loesquelética em idosas hígidas da comunidade, classificadas 
segundo o desempenho no TUG, de acordo com os pontos 
de corte propostos por Bohannon et al.4 Portanto, a hipó-
tese do presente estudo foi de que idosas que apresentassem 
melhor desempenho no TUG também apresentariam menor 
número de quedas e melhor desempenho funcional.

Dessa forma, a presente investigação teve como objetivo 
avaliar se a melhor mobilidade funcional (desempenho no 
TUG) pode estar associada a menor número de quedas e melhor 
desempenho funcional em idosas hígidas da comunidade.

MÉTODOS 
Tratou-se de um estudo observacional com delinea-

mento transversal, aprovado pelo Comitê de Ética da 
Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba (PR – Parecer 
no 266.178/2013). A apresentação do projeto e o convite ver-
bal para a participação foi realizado pelos membros da equipe 
deste projeto, na reitoria da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) durante os encontros da Universidade Aberta da 
Maturidade da UFPR. As avaliações das idosas participantes 
foram realizadas no Departamento de Educação Física da 
UFPR em Curitiba (PR) de setembro a novembro de 2013.

Foram respeitados os seguintes critérios de inclusão: 
mulheres com idade superior a 60 anos; com locomoção inde-
pendente até o local da coleta; com estado cognitivo preser-
vado segundo o Mini-Exame do Estado Mental (MEEM – 
13, para analfabetos; 18, para indivíduos com 1 a 7 anos de 
escolaridade; e 26, para 8 anos ou mais de escolaridade) – 
Bertolucci et al.;7 ativas segundo o Perfil de Atividade Humana 
(PAH – Escore Ajustado de Atividade – EEA – > 74);8 sem 
limitações funcionais de quadril e joelho para a realização dos 
testes segundo o Questionário Algofuncional de Lequesne 
(Lequesne < 7).9 Ainda, foram excluídas do estudo mulheres 
que relataram doenças neurológicas incapacitantes; presença 
de doenças cardiorrespiratórias instáveis; e incapacidade de 
obedecer aos comandos verbais e visuais. 

As avaliações foram divididas em dois dias: no primeiro 
foram realizados anamnese; número de comorbidades, por 
meio da pergunta “A senhora possui alguma doença diag-
nosticada atualmente? Qual (is)”; estado geral de saúde, 
por meio da pergunta “Em geral você diria que sua saúde é: 
excelente, muito boa, boa, ruim ou muito ruim?”; avaliação 
antropométrica (massa corporal, estatura e Índice de Massa 
Corporal – IMC); avaliação do estado cognitivo por meio 
do MEEM; nível de atividade física por meio do PAH; 
função de quadril e de joelho utilizando o Questionário 
Algofuncional de Lequesne; medo de cair avaliado por meio 
da escala (Falls Efficacy Scale International – FES-I); e capa-
cidade funcional de exercício pelo Teste de Caminhada de 
Seis Minutos (TC6).7-12

No segundo dia as participantes foram submetidas às 
seguintes avaliações: TUG para conferir a mobilidade fun-
cional; dinamômetro manual para aferir a Força de Preensão 
Manual (FPM); Teste de Sentar e Levantar Cinco Vezes (Five 
Times Sit-to-Stand Test – 5TSTS) para estimar a potência 
muscular; Teste de Velocidade da Marcha em 10 m para veri-
ficar a velocidade da marcha (VM); e o TC6 para analisar a 
capacidade funcional de exercício.4,11-15

Teste Time Up and Go 
O teste TUG foi realizado em um percurso retilíneo, 

plano e bem iluminado, coberto, seguindo todas as orien-
tações do manuscrito original.4 Para posterior análise dos 
dados, as idosas foram divididas em dois grupos: grupo que 
realizou o TUG abaixo ou no tempo de corte proposto,4 isto 
é, melhor desempenho (G1), e o grupo que não conseguiu 
atingir o tempo no ponto de corte do teste proposto para sua 
idade (G2).4 Foram considerados os seguintes escores para o 
TUG: 60 – 69 anos: 8,1 s; 70 – 79 anos: 9,2 s; 80 – 99 anos: 
11,3 s.4 O teste consiste em levantar-se de uma cadeira sem 
a ajuda dos braços e andar em ritmo confortável e seguro a 
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uma distância de três metros, dar a volta, retornar e sentar. 
Ao iniciar o teste a participante permaneceu com o dorso 
apoiado no encosto da cadeira, devendo retornar a essa posi-
ção ao fim do teste.3,4

Quedas, Medo de Cair e Desempenho Funcional
Para a verificação do número de quedas, as idosas respon-

deram a seguinte pergunta: “Senhora (nome da idosa), apre-
sentou algum episódio de queda nos últimos 12 meses?”.16

O medo de cair foi avaliado por meio da escala FES-I 
Brasil, em que as idosas foram questionadas sobre a preocu-
pação com a possibilidade de cair ao realizar 16 atividades, 
com respectivos escores de 1 a 4 pontos. Os escores ≥ 23 
foram identificados como associação ao histórico de queda 
esporádica e ≥ 31 pontos, com associação à queda recorrente.10

A FPM foi aferida utilizando um dinamômetro manual 
(SH) com as mesmas especificações do dinamômetro da 
marca JAMARTM. Um total de três tentativas com o mem-
bro dominante foram realizadas, sendo considerado o melhor 
resultado atingido.13 Para força muscular manual foi ado-
tada a classificação proposta por Cruz-Jentoft: 17 kg para 
IMC ≤ 23; 17,3 kg, para IMC < 26; 18 kg, para IMC < 29; 
e 21 kg, para IMC > 29.

O 5TSTS foi utilizado para estimar a potência muscu-
lar dos membros inferiores.14 O teste consistiu em levantar 
e sentar em uma cadeira, o mais rápido possível, com os bra-
ços cruzados em frente ao corpo, cinco vezes. O tempo (s) 
que a idosa levou a partir da instrução verbal “já” até finali-
zar o último movimento foi considerado para a análise, utili-
zando cronômetro digital (AnyTime®). Foi utilizado o ponto 
de corte de 15 segundos para classificar a idosa com risco de 
quedas recorrente.14

A VM foi avaliada em um percurso retilíneo e plano de 
10 metros, onde os dois primeiros e os dois últimos metros 
foram excluídos da análise, respeitando as fases de acelera-
ção e desaceleração, respectivamente.15 O tempo gasto para 
percorrer o percurso de seis metros foi registrado, expresso 
em m/s.18 Foram classificadas com baixa VM as idosas com 
velocidade inferior a 0,8 m/s.17

A capacidade funcional de exercício foi avaliada por meio 
do TC6, segundo as diretrizes da American Thoracic Society.12 
O teste se baseia na avaliação da máxima distância percor-
rida pelo indivíduo durante seis minutos, expressa em metros. 
Esse teste foi realizado em uma pista coberta com 30 metros 
de comprimento em superfície plana e marcada a cada metro, 
sendo que o início e o fim do trajeto foram delimitados com 
um cone de sinalização. Foram avaliadas antes e após o teste 
a pressão arterial sistêmica e a frequência cardíaca com pulso 
radial, além da saturação da oxihemoglobina aferida por meio 

da oximetria de pulso (SpO2, %, Realdox). Após o término 
do teste foi registrada a distância percorrida. 

Todos os testes foram realizados sob a supervisão de pes-
soas previamente treinadas. Todas as idosas concordaram e 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Análise estatística 
A normalidade de distribuição e a homogeneidade de 

variância foram avaliadas pelos testes estatísticos de Shapiro-
Wilk e Levene, respectivamente. Os resultados estão apre-
sentados em estatísticas descritivas (média ± desvio padrão, 
mediana, intervalo interquartil, frequência absoluta e rela-
tiva, sendo utilizados de acordo com a natureza da variável). 
A análise das diferenças entre os grupos foram verificadas 
pelo Teste t de Student para amostras independentes para 
variáveis que se mostravam em acordo com os pressupostos 
de normalidade e homocedasticidade. Para as demais variá-
veis foi aplicado o teste não paramétrico Mann-Whitney U. 
As análises realizadas com o Teste t de Student para amostras 
independentes unicaudais apresentaram um poder de 0,80. 
Já as análises realizadas com o teste Mann-Whitney U uni-
caudal apresentaram um poder de 0,79. Em ambos os testes 
foi assumido um tamanho de efeito igual a 0,8 (grande) e 
erro tipo I igual a 0,05 (alfa).

Na análise dos dados referentes à percepção geral de saúde, 
cada alternativa recebeu um valor numérico de forma decres-
cente (excelente – 4, muito boa – 3, boa – 2, ruim – 1, muito 
ruim – 0), avaliado por frequências absoluta e relativa. Foi 
adotada significância de 0,05 e análise unicaudal para todos 
os testes. As análises foram realizadas utilizando o programa 
estatístico XLStat 2013 (Addinsoft 2013®). 

RESULTADOS 
Quarenta e uma mulheres (n = 41, 67 ± 6 anos) concor-

daram em participar e foram incluídas no estudo de acordo 
com os critérios previamente estabelecidos, sendo após as 
avaliações divididas em dois grupos segundo o desempe-
nho no TUG. 

Todas as idosas faziam uso de algum tipo de medicação, 
sendo que a maioria foi considerada moderadamente ativa 
(n = 30, 73%). Com relação às comorbidades, 18 idosas (44%) 
apresentaram hipertensão arterial sistêmica; 13 (32%), dis-
lipidemia; 10 (24%), artrose; 9 (22%), osteoporose; 8 (19%), 
hipotireoidismo; 7 (17%), depressão; 3 (7%), diabetes; e 2 (5%), 
fibromialgia. Os dados referentes às características demográ-
ficas, antropométricas e clinicas estão disponíveis na Tabela 1.

Dezoito idosas (44%) desempenharam o TUG abaixo do 
ponto de corte segundo a idade e foram alocadas no grupo 1 
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(G1: idade = 66,1 ± 6,7; TUG = 7,3 ± 0,4), e 23 idosas (56%) 
apresentaram desempenho acima do ponto de corte, sendo 
alocadas no grupo 2 (G2: idade = 68,7 ± 6,4; TUG = 10,2 
± 2,6). As variáveis FPM, VM, TC6 e FES-I apresentaram 
distribuição normal e homogeneidade e foram analisadas 
por meio de estatísticas paramétricas. As variáveis 5TSTS e 
número de quedas foram analisadas por meio de estatísticas 
não paramétricas por não estarem de acordo com os pressu-
postos estatísticos. 

Os grupos apresentaram comportamentos semelhantes 
e não se verificaram diferenças significativas nos desfechos 
número de quedas (0,3 ± 0,6 quedas versus 0,7 ± 1,3 quedas; 
p = 0,194) e medo de cair (20,5 – 24,3 versus 22,0 – 27,0 
pontos; p = 0,076).

Com relação às variáveis potência muscular, VM e dis-
tância percorrida em seis minutos (capacidade funcional de 
exercício), os grupos apresentaram diferenças significativas, 
sendo que as participantes do G1 apresentaram melhor desem-
penho em relação ao G2 (p < 0,05). Somente a FPM não 
demonstrou diferença entre os grupos (p > 0,05 – Tabela 2).

DISCUSSÃO
Nosso estudo, realizado em 41 mulheres, demonstrou 

associação entre mobilidade funcional e desempenho, sendo 
possível verificar que, quanto menor o tempo de realização 
no TUG, melhor potência muscular, VM e capacidade fun-
cional de exercício em idosas hígidas da comunidade.

Tabela 1 Características demográficas, antropométricas, 
clínicas e funcionais da amostra 

Variáveis    n = 41
Média ± DP

Idade, anos 67,5 ± 6, 6

Massa corporal, kg 73,3 ± 11,4

Estatura, cm 145,3 ± 41,1

IMC, kg/m² 29,9 ± 5,1

Comorbidades, n 2,5 ± 1,7

Polimedicação, n 3,0 ± 2,1

Mediana (intervalo 
interquartil)

Estado cognitivo, escore MEEM 27,0 (26,0 – 29,5)

Nível de atividade física, PAH 70,0 (67,5 – 74,0)

Índice algofuncional dos joelhos, Lequesne 2,5 (0,8 – 6,0)

Índice algofuncional do quadril, Lequesne 2,0 (1,0 – 4,8)

n (%)

Percepção geral da saúde

Excelente 6 (15)

Muito boa 13 (32)

Boa 21 (51)

Ruim 1 (2)

Muito ruim 0 (0)

n: número por idosa; DP: desvio padrão; IMC: Índice de Massa Corporal; 
MEEM: Mini-Exame do Estado Mental; Polimedicação: n se refere ao 
número de medicações que cada idosa relatou fazer uso; Comorbidades: n 
se refere ao número de doenças que cada idosa relatou ter diagnosticado; 
PAH: perfil de atividade humana.

Tabela 2 Comparações entre os grupos classificados de acordo com a mobilidade funcional (TUG)

Variáveis
G1

n = 18
Média ± D

G2
n = 23

Média ± DP
Valor p

Idade, anos 66,1 ± 6,7 68,7 ± 6,4 0,205

Massa corporal, kg 71,9 ± 9,5 74,4 ± 12,8 0,506

Estatura, cm 157,0 ± 4,1 155,9 ± 7,4 0,274

Mobilidade funcional, s (TUG) 7,3 ± 0,4 10,2 ± 2,6 0,001*

Número de quedas, n 0,3 ± 0,6 0,7 ± 1,3 0,194

Medo de cair, FES‑I (intervalo interquartil) 20,5 – 24,3 22,0 – 27,0 0,076

Potência muscular, s (5TSTS) 11,7 ± 2,0 12,8 ± 2,2 0,032*

VM, m/s 1,6 ± 0,2 1,4 ± 0,3 0,001*

FPM, kg 27,3 ± 4,3 26,2 ± 5,1 0,232

Distância percorrida em 6 minutos, m 506,9 ± 60,1 421,2 ± 70,9 0,001*

Distância percorrida em 6 minutos, % do valor predito 112,4 ± 14,3 97,8 ± 13,1 0,001*

TUG: Timed Up & Go; G1: Grupo 1, desempenharam o TUG em menor tempo, isto é, melhor desempenho; G2: Grupo 2, apresentaram desempenho 
no TUG em pior tempo, isto é, pior desempenho; n: número por idosa; DP: desvio padrão; FES-I: Falls Efficacy scale (Escala de Medo de Cair); 
5TSTS: Five Times Sit-to-Stand (Teste de Levantar e Sentar Cinco Vezes); VM: velocidade da marcha; FPM: força de preensão manual. 
*Valor p significativo na comparação entre grupos.
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Em média, as idosas avaliadas desempenharam o TUG em 
8,9 ± 2,4 s, tempo abaixo do proposto por Alexandre et al.,3 
de 12,4 s, para a classificação de risco de quedas para idosas 
já caidoras. Esse bom desempenho observado no teste pode-
ria ser, em parte, explicado pelo reduzido número de quedas 
encontrado nas idosas incluídas no presente estudo (0,6 ± 
1,1 quedas nos últimos 12 meses).

A utilização do TUG como ferramenta para análise do 
risco de quedas não está bem estabelecida na literatura.5,6 
Shumway-Cook et al.5 reportaram que o TUG apresenta boa 
sensibilidade e especificidade (87% em ambas) na identifica-
ção de risco de queda em idosos da comunidade de ambos os 
sexos. Entretanto, Thrane et al.6 verificaram que a capacidade 
do teste em predizer risco de quedas é significativa apenas 
para a população de idosos da comunidade de gênero mas-
culino, mas não do feminino, e que essa capacidade é limi-
tada. Sendo assim, torna-se relevante o estudo desse teste, 
avaliando outras variáveis preditoras de desempenho funcio-
nal e risco de quedas em mulheres idosas.

No presente estudo verificou-se que as idosas hígidas da 
comunidade que apresentaram melhor mobilidade funcional, 
avaliada por meio do TUG, apresentaram melhor potência 
muscular, VM e capacidade funcional de exercício.

O grupo com melhor desempenho no TUG (G1) apre-
sentou melhor potência muscular (5TSTS) quando compa-
rada ao G2, no entanto, sem apresentar diferença em relação 
à FPM. Tal fato se deve à capacidade de gerar taxa de desen-
volvimento de força em um determinado período de tempo, 
sendo esse resultado mais significativo na diferenciação de 
idosas em relação à mobilidade funcional, do que o pico de 
força muscular, avaliada pela FPM.16

A VM é um importante indicador do estado geral de 
saúde e vitalidade de pessoas idosas.1 Devido a sua comple-
xidade como tarefa motora, a VM é dependente de diversas 
capacidades físicas, como a força muscular, a potência mus-
cular, a mobilidade funcional, o equilíbrio funcional e a capa-
cidade funcional de exercício.1 Portanto, esses fatores podem 
justificar a maior VM encontrada nas idosas com melhor 
desempenho no TUG.

As idosas do G1 caminharam maiores distâncias em seis 
minutos (TC6) quando comparadas às do G2, ou seja, as 
primeiras tiveram melhor capacidade funcional de exercí-
cio. A capacidade funcional de exercício está associada com 
a aptidão cardiorrespiratória e as reservas fisiológicas e fun-
cionais, sendo que o melhor desempenho está relacionado 
às características demográficas, antropométricas e funcionais 
da pessoa avaliada.11,12,19 O TC6 é um teste simples, seguro e 
de baixo custo, extensivamente utilizado em várias popula-
ções, entre elas, os idosos.11,12 Levanta-se a hipótese de que a 

diferença encontrada a favor das idosas com melhor desem-
penho no TUG possa ser justificada por essas idosas apresen-
tarem menor idade, menor massa corporal e maior estatura.20

As médias da FPM de ambos os grupos são similares e 
superam o ponto de corte proposto por Cruz-Jentoft et al.17 
Em estudo para avaliar os efeitos de um programa de exer-
cícios de resistência muscular em cadeia aberta e fechada de 
membros inferiores, com idosas pré-frágeis da comunidade, 
foi verificado que o protocolo de treinamento melhorou 
significativamente o desempenho no TUG.18 Esses auto-
res concluem que o desempenho no TUG é dependente 
da força muscular, principalmente de membros inferiores.18 
Portanto, talvez não tenha sido encontrada diferença na 
FPM entre os grupos do presente estudo devido ao método 
de avaliação da força. Diante de tal fato, sugerem-se outros 
métodos de avaliação da força muscular, como a dinamome-
tria isocinética dos grupamentos musculares dos membros 
inferiores, no sentido de rastrear os mecanismos envolvidos 
na relação entre a mobilidade funcional, a força muscular e 
o risco de quedas em idosos.

Apenas quatro idosas (9%) não atingiram o ponto de 
corte de 15 segundos no teste 5TSTS, utilizado para avaliar 
a potência muscular. O grupo que obteve bom desempenho 
no TUG apresentou melhor potência muscular, apesar de 
ambos os grupos estarem acima do ponto de corte proposto 
de 15 segundos. Bento et al.16 verificaram que idosos da comu-
nidade não caidores apresentaram taxa de desenvolvimento 
de força de flexores de joelho maiores, quando comparados 
ao grupo de idosos com histórico de quedas, tendo correlação 
significativa com o número de quedas. Além disso, a dife-
rença entre grupos encontrada em relação à potência muscu-
lar, avaliada pelo 5TSTS, pode ser explicada pela caracterís-
tica motora requisitada no TUG, já que levantar da cadeira, 
andar três metros e retornar à posição inicial são tarefas que 
requerem potência muscular. 

As quedas em idosos são uma crescente preocupação para 
todos os envolvidos nos cuidados dessa população devido a 
sua alta incidência e a complicações decorrentes de hospi-
talização, traumas, medo de sofrer novas quedas, limitação 
da autonomia e morte.21 No presente estudo os grupos não 
apresentaram diferenças significativas com relação ao número 
de quedas e não houve correlação entre número de quedas e 
TUG. Tal resultado levanta dúvidas quanto à capacidade de 
o teste predizer o desfecho clínico em questão.6

Neste estudo não houve diferença significativa entre 
os grupos em relação ao medo de cair. Entretanto, quando 
foram analisadas as médias da FES-I dos dois grupos, pode-
se notar que o grupo com melhor desempenho no TUG 
(G1; FES-I = 22,1 ± 3,6) não apresentou associação com 
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histórico de queda. Por outro lado, o grupo que apresentou 
desempenho inferior no TUG (G2; FES-I = 24,4 ± 5,8) 
pode ser classificado com associação a quedas esporádicas 
(FES-I > 23 pontos). Apesar de o medo de cair ser consi-
derado um dos fatores psicológicos relacionados ao risco de 
quedas, quando Reelick et al.22 avaliaram o medo de cair, a 
VM e o comprimento e a variabilidade da passada de ido-
sos comunitários, observaram que os idosos diagnosticados 
com medo de cair apresentaram desempenho semelhante 
em todas as variáveis supracitadas, quando comparados aos 
idosos sem medo de cair. Além disso, outros autores repor-
taram que o medo de cair é comum também em idosos que 
nunca tiveram quedas.23

CONCLUSÃO
Os desfechos do presente estudo indicam que um bom 

desempenho no TUG pode ser utilizado como indicador de 

melhor potência muscular, VM e capacidade funcional de 
exercício e como um possível preditor para o risco de quedas. 

Diante desses achados, o presente estudo pode contri-
buir para a prática clínica, orientando a melhor escolha de 
testes a serem aplicados em idosas, para avaliação da fun-
ção musculoesquelética e da capacidade funcional de exer-
cício. Portanto, pode-se recomendar o uso do TUG, sentar 
e levantar 5 vezes e o TC6 na prática clínica para compor o 
diagnóstico de mobilidade funcional, função musculoesque-
lética e capacidade funcional de exercício, respectivamente. 
São testes simples de aplicar que possibilitaram diagnóstico 
funcional mesmo em idosas hígidas da comunidade.

No entanto, alguns pontos podem ser citados como limi-
tações do presente estudo, como o pequeno número de idosas 
avaliadas, as características próprias da amostra e o desenho 
experimental, os quais limitam a generalização dos resultados, 
contudo apresentam validade interna em função da precisão 
da coleta de dados realizada pelos pesquisadores.
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HIGH‑INTENSITY STRENGTH TRAINING IN AN OLDER 
POPULATION: A PRELIMINARY STUDY

Treinamento de força de alta intensidade em uma população idosa:  
um estudo preliminar

Thiago Araújo de Meloa, Timothy Sharpb,  
André Luiz Lisboa Cordeiroc, Débora Semesim de Britod
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BACKGROUND: Osteoarthritis is the most common joint disease worldwide, and it occurs mainly later in life. Many factors are 
associated with osteoarthritis development, including decline in muscle strength. Muscle strengthening exercises have been 
recognized as important approaches to osteoarthritis conservative management of the knee; however, issues related to its 
applicability in terms of intensity are still elusive. OBJECTIVE: Studies using high-intensity exercises have shown inconsistent 
results, thus the purpose of this study was to analyze the response to high-intensity strength training for muscle strength and 
physical function in an older healthy population, as well as their attitudes towards the strength training. METHODS: This study 
employed a within-subject, repeated measure, in an experimental design to assess the response to strength training for physical 
mobility and strength in a cohort of 10 healthy older subjects at baseline and after six weeks of intervention. RESULTS: The 
statistical analysis demonstrated that knee extensor isokinetic peak torque significantly improved (p < 0.05) after intervention, 
whereas knee flexors only showed a trend for improvement (p = 0.066). Repetition maximum tests had significant improvements 
for all exercises performed. There was no change in physical mobility after intervention (p = 0.163). CONCLUSION: The results 
of this study demonstrate that high-intensity strength training was safe and has potential value in healthy older people.
KEYWORDS: resistance training; aging; exercise.
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INTRODUÇÃO: A osteoartrite é a doença articular mais comum em todo o mundo, e ocorre principalmente na vida adulta. 
Muitos fatores estão relacionados com o desenvolvimento da osteoartrite, incluindo diminuição da força muscular. Exercícios de 
fortalecimento muscular têm sido reconhecidos como importantes abordagens para o tratamento conservador da osteoartrite 
do joelho; no entanto, as questões relacionadas com a sua aplicabilidade, em termos de intensidade, ainda são inconclusivas. 
OBJETIVO: Estudos utilizando exercícios de alta intensidade mostram resultados controversos; assim, o objetivo deste estudo 
foi analisar a resposta à alta intensidade do treinamento de força para a força muscular e a função física em uma população 
mais idosa saudável, bem como as suas atitudes em relação a este treinamento de força. MÉTODOS: Este estudo utilizou uma 
única medida repetida de um sujeito, em um delineamento experimental, para avaliar a resposta ao treinamento de força para 
a mobilidade física e a força em uma coorte de 10 idosos saudáveis no início do estudo e após seis semanas do período de 
intervenção. RESULTADOS: A análise estatística mostrou que o torque isocinético dos músculos extensores do joelho apresentou 
melhora significativa (p < 0,005) após a intervenção, enquanto flexores do joelho mostraram apenas uma tendência de melhora 
(p = 0,066). Os testes de repetições máximas mostraram melhorias significativas para todos os exercícios realizados. Não houve 
alteração na mobilidade física após a intervenção (p = 0,163). CONCLUSÃO: Os resultados deste estudo demonstram que o 
treinamento de força de alta intensidade foi seguro e benéfico para indivíduos idosos saudáveis.
PALAVRAS‑CHAVE: treinamento de resistência; envelhecimento; exercício�



Melo TA, Sharp T, Cordeiro ALL, Brito DS

 Geriatr Gerontol Aging, Vol. 9, Num 4, p.144-9 145

INTRODUCTION
Osteoarthritis (OA) is a chronic joint disease and the 

leading cause of musculoskeletal pain and disability. The 
knee joint is more commonly affected,1 and based on current 
trends, it has been estimated that over 26 million people in 
the USA have some kind of OA.2,3

Many factors are associated with the development of 
osteoarthritis including age, sex, ethnicity, race4 and ageing,5 
possibly due to the many age-related musculoskeletal factors 
like decline in muscle strength.6

Since muscle weakness, pain and physical dysfunction 
form a vicious cycle in the OA knee, muscle strengthening 
exercises have been recognized as the cornerstones of 
conservative management.4,7 However, many factors related 
to its applicability in terms of dosage still need to be clarified. 
For instance, even though high-resistance strength training 
is expected to promote greater strength gain, studies have 
shown that its effects are not always greater than those of 
low-resistance strength training in patients with OA knee.7,8 
Furthermore, despite the uncertainty over the ideal intensity 
to be employed, there is concern as to whether these benefits 
would be translated into substantive clinical outcomes, such 
as greater pain relief and functional performance, and if this 
intensity would have a detrimental effect to the joints.

Since there are very few studies8-10 published using 
high-intensity strength training in patients with OA, and 
many are of limited quality in methodological terms, the 
purpose of this study was twofold: to analyze the response 
to high-intensity strength training for muscle strength and 
physical function in an older healthy population, and to 
investigate the attitudes of participants towards the strength 
training particularly designed for this study. If tolerance were 
demonstrated in these healthy older adults, a future study 
could be developed to evaluate tolerability in OA subjects.

METHODS

Patient selection
A cohort of 10 healthy, sedentary subjects aged over 

60 years were recruited through advertisements in the School 
of Health Care Science of Cardiff University’s newsletter and 
via the Internet. After obtaining the informed consent from all 
subjects, they were enrolled in the study between October and 
December 2013. Subjects were excluded if current complaints 
were presented from lower limb or back pain, chronic knee 
pain, or any medical condition that would prevent subjects 
from taking part in the strength training. No evidence of OA 
was found in subjects enrolled in the study.

Study design
A within subject, repeated measures, experimental design 

was used to assess the response to strength training for 
physical mobility and strength at baseline and after six weeks 
of intervention. An investigation of possible barriers, enablers 
and attitudes towards high-intensity strength exercises was 
also conducted. A pilot study with two independent subjects 
was first conducted, in order to confirm feasibility and to 
explore possible adverse events (pain, discomfort, muscle 
soreness etc.), from the protocol of exercises, assuming the 
same conditions as the planned study. The draft questionnaire 
designed to gain insight into attitudes, barriers and enablers 
to exercise was also applied to these two subjects.

The ethical evaluation and approval of the full experimental 
procedures protocol was undertaken by the School of Health 
Care Research Committee of Cardiff University.

Intervention
Volunteers were given individual time slots according to 

preference. Visits lasted on average 45 minutes to one hour, 
three times a week, over a period of six weeks. All volunteers 
were submitted to the same procedures, in the same order as 
presented in the training protocol. They started all exercise 
sessions by warming up on a stationary bicycle for five 
minutes followed by dynamic stretches of upper and lower 
limb muscle groups. They were subsequently introduced to 
pieces of equipment. Volunteers were required to perform 
three sets of six repetitions of exercise when possible and 
had a two-minute rest between each set of exercise. On the 
first two sessions, all volunteers performed three sets of six 
repetitions at an initial percentage of 70% of a one-repetition 
maximum (1 RM) of the five exercises: squats, lunges, leg 
press, leg extension, and leg curls. The progression within 
the program was based on whether the participant could 
perform two extra repetitions for the given exercise in two 
consecutive training sessions11. If the participants were able 
to perform them, the training load would be increased on the 
next training session by 5 to 10%, depending on the physical 
capacity and adaptability to the exercises.

Data collection

Isokinetic muscle strength testing
The isokinetic muscle strength assessment, in which 

reliability was established,12 was conducted using a Kin-Com 
dynamometer (Chattecx Corp, Hixon, the USA) at the 
Research Centre for Clinical Kinesiology of Cardiff University. 
The test was carried out using knee extensors and flexors 
muscles at a velocity of 90º/s and three attempts for each muscle 
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group were taken through concentric isokinetic assessment. 
For analysis purposes, the average of three measures was 
calculated for each muscle group.

Adherence to the strength training intervention was 
calculated based on workout logs filled out by researchers 
that were reviewed weekly. In order to calculate the overall 
adherence, the total number of workout sessions performed 
was divided by the total amount of possible sessions.

Repetition maximum testing
Following a warm-up, individuals then chose a load that 

they believed they could lift for six repetitions in five different 
exercises — squats, lunges, leg press, leg extension, and leg 
curls. If a subject was able to perform more than six repetitions 
with this load, he/she stopped and rested for two minutes. 
A five-minute rest between each type of exercise was also 
employed. Depending on subject’s perceived level of exertion, 
the load was then increased by 10 to 20%12 and the test was 
repeated. When required, this process was continued until a 
maximum load was reached that restricted the subject to six 
repetitions or less, as in the literature.12 The initial load for 
training was then calculated as 70% of estimated RM, using 
a table based on prediction equations.13

Timed Up and Go
The test was performed by measuring the time in seconds 

for a person to rise from sitting on a standard armchair, walk 
three meters, turn, walk back to the chair, and sit down. For 
the test, the individual was required to wear regular footwear.14

Attitudes, enablers and barriers  
towards the exercise questionnaire

A questionnaire with 10 questions based on a five-point 
Likert scale and two open-ended questions was designed. 
On the first set of questions, volunteers were asked about 
their feelings towards the exercises, its overall impact on their 
physical health, their opinion on the positive aspects of the 
program, as well as what could have been done to improve 
the quality of the exercise program. On the second block of 
questions, emphasis was placed on the general features of the 
program exercises, such as the frequency, types and volume of 
exercise performed, and equipment and assistance provided, 
as well as the progression of the exercises. The questionnaire 
was administered at the end of the last session of exercises.

Statistical analysis
Descriptive data for the Timed Up and Go, isokinetic 

muscle force, and 1 RM measures was recorded and tested 
for normal distribution. Statistical analysis was performed 

through comparison of means obtained from a paired t-test 
for data presenting normal distribution (as assessed through 
Shapiro-Wilk test), or a non-parametric test of Wilcoxon 
for data with non-normal distribution. An alpha level of 
0.05 was used. Due to the small sample size, results with a 
p-value < 0.1 were taken as a trend. Statistical analysis was 
conducted using IBM SPSS version 20 for Mac (IBM Corp., 
Armonk, NY, USA).

RESULTS
Ten healthy older adults (8  females and 2 males) 

composed the sample used for his study, with an average 
of 60.7 years. The compliance rate was 90% as one subject 
dropped out of the study. Many of the subjects were unable 
to adhere to the requested attendance for training, so the 
overall adherence was 62%, with an average of 7.8 sessions 
attended per subject. 

Table 1 presents the means and standard deviation 
values for isokinetic peak muscle force, at baseline and 
after intervention. Only knee extensor muscles presented a 
significant improvement (p < 0.05).

In Table 2, all five exercises used for the RM testing 
presented statistically significant post-intervention 
improvements: squats, lunges, leg press, leg extension and 

Table 1 Means and standard deviation baseline and 
post‑intervention for isokinetic peak force of knee muscles
Muscle 
group Baseline Post‑intervention p‑value*

Flexors 248�9 N ± 86�4 258 N ± 68�5 0�066
Extensors 355�9 N ± 117�4 438 N ± 62�0 0�042

Isokinetic peak muscle force expressed in Newton (N). *Paired t-test.

Table 2 Pre and post‑intervention values for one repetition 
maximum by exercise type

Exercise
Pre intervention Post‑intervention

p‑value
Mean ± SD* Mean ± SD*

Squats 23�38 ± 20�86 36 ± 20�51 0�013

Leg press 95�25 ± 24�24 122�38 ± 27�07 0�023

Leg extension 19�38 ± 7�44 21�75 ± 6�84 0�035

Median** Median**

Leg curls 8�0 11�0 0�045

Lunges 5�5 10�5 0�008

SD: standard deviation; *paired t-test; **non-parametric Wilcoxon 
rank signed test.
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leg curls. Although knee flexors isokinetic peak torque showed 
only a trend for improvement (p = 0.066), 1 RM values for 
leg curls (exercise for the hamstrings muscles) achieved 
statistical significance.

Table 3 displays Timed Up and Go scores pre and 
post-intervention. A non-parametric test of Wilcoxon was 
used due to abnormal distribution of data. Difference between 
baseline and post-intervention scores was not statistically 
significant (p = 0.163).

Attitudes, enablers and barriers towards exercise 
questionnaire

Table 4 shows the responses for each question. Nearly 
all volunteers presented a positive approach towards the 
exercises when asked about the benefits of the program and 
most believed that exercises with weights would be potentially 
helpful to keep their joints healthy. However, only half of 
them stated they would definitely carry on with the exercises. 
About the use of exercises performed for future management 
of people suffering from OA, most were unsure whether this 
set of exercises would be helpful.

Table 5 displays the ratings for the second block of 
questions in which emphasis was given to features of the 
strength training itself, such as the type of exercises performed 
and equipment provided.

The majority of volunteers found the exercises chosen for 
this program to be suitable to perform and rated the progression 
as varying between good to very good. Other features also 

Table 3 Pre and post‑intervention values for Timed Up and 
Go test scores*

Timed up and Go test

Pre‑intervention Post‑intervention

Median 5.44 5.10

Means 5.38 5.15

Standard deviation ± 0.56 ± 0.53

*scores are presented in seconds (s).

Table 4 Responses to Block 1 questions

Question Agree Somewhat Agree Neutral Somewhat 
disagree Disagree

1. This exercise programme has been of great benefit to me personally. 4 5 0 1 0

2. Exercise programmes using weights like this one will help 
maintain healthy joints.

5 2 3 0 0

3. High‑Intensity Strength Training is potentially useful in the 
management of lower limb joint conditions such as ostheoarthritis.

1 1 7 1 0

4. I will definitely carry on with this high‑intensity strength 
training like this.

5 1 2 1 1

presented a positive rating (volume, supervision, equipment 
and duration), with no negative ratings being recorded.

Points mentioned by volunteers that may be seen as 
potential barriers to exercise were pieces of equipment used 
(three volunteers indicated that using the barbell to perform 
squat exercise might be harmful to their back), and order of the 
exercises performed (three mentioned that altering the order 
of the exercise would improve the quality of their training). 
As a response when asked about possible suggestions to 
increase quality of the program, comments were made about 
the lack of social interaction with their peers.

DISCUSSION

Effects of high-intensity  
strength training on muscle force

A significant improvement was observed on muscle 
force after subjects performed strength training, as shown 
in the results of 1 RM test for each one of the exercises 
performed, both emphasizing the knee extensors (lunges, 
squats, leg press and leg extension) and knee flexors (leg 
curls) muscles.

Kryger and Andersen15 using a similar program design 
showed that, after 12 weeks of heavy resistance training (80% 
of 1 RM), elderly subjects had their isokinetic knee extensor 
strength increased by 41%. Significant strength gains after 
intervention were also shown through the 1 RM values, such 
as increased values for squats (56.52%), lunges (90.9%), leg 
press (34.94%), leg extension (12.27%), and leg curls (37,5%). 
Other studies16,17 using high-intensity exercises have also 
revealed significant strength gains in RM tests. For example, 
Hagerman et al.16 showed increases of 1 RM strength from 
pre-training values for leg extension (50.4%), for leg press 
(72.3%), and for half squat (83.5%). In agreement with 
our study results, these studies highlight the safety of this 
training modality if performed with caution, presented with 
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Table 5 Responses to Block 2 questions

Questions Very 
good Good Okay Poor Very 

poor

1. The type of exercises 
used.

2 8 0 0 0

2. The volume of exercises. 2 3 5 0 0

3. The way in which 
the exercises were 
progressed. 

2 6 2 0 0

4. The support and 
supervision offered by 
the therapist.

8 2 0 0 0

5. The equipment used 
for training.

5 3 2 0 0

6. The duration of sessions. 3 5 2 0 0

a carefully designed structure as well as ongoing monitoring 
of the subjects involved.

Results that seem conflicting were found between 
significant improvements to leg curls in 1 RM values and 
absence of improvements to isokinetic knee flexor strength. 
However, these two techniques might not be in agreement 
when it comes to muscle strength proportion, that is, one 
of the techniques could show more remarkable gains when 
compared to the other. Additionally, the 1 RM technique 
used in previous studies differs from the technique used in 
the current study, whose values were predicted after subjects 
had performed multiple RM testing. Hence, the increase in 
1 RM value for the leg curls in the present study may not 
be due completely to strength training.

Strength gains in this study may well be attributed to some 
sort of neuromuscular adaptation, as suggested by Baechle 
et al.13 who affirmed that much of the improvement in strength 
evidenced in the first few weeks of resistance training is attributed 
to neural adaptations. Moreover, it could be deemed that the 
strength training regimen performed by the volunteers in this 
study avoided undesirable events that were not reported in many 
other studies,18-23 and was also efficient for leading subjects to 
begin building up substantial muscle strength.

Effects of high-intensity strength  
training on physical mobility

Even though strength gains were significant, such 
improvements were not translated into greater functional 
performance on Timed Up and Go (TUG). The baseline 
score of 5.38 seconds on the TUG test suggests good physical 

mobility according to the TUG normality scores,24 and 
further improvement would have been challenging. Thus, 
it seems that a more sensitive mobility scale or another 
performance assessment would be more suitable to evaluate 
healthy older subjects in their early 60’s. In a study that did 
show that strength training enhanced greater functional 
performance on the TUG test in healthy older subjects,25 
the participants had a higher baseline score and were 
older than the subjects in the current study. Based on the 
assumption that the older the subjects the more prone 
they are to develop muscles impairment,6 it seems that 
their subjects had a greater potential to show significant 
improvements after training.

In order to truly assess the impact of the strength 
training on physical mobility, further studies would need 
to include subjects with physical impairment that was 
reflected by the baseline values of TUG, or healthy older 
subjects who were considerably older than 60 years.26

Attitudes, barriers and enablers towards 
high-intensity strength program

Nearly all the volunteers had a very positive approach 
towards exercises in relation to the benefits of the program 
for themselves. This is in line with the results obtained in a 
study conducted by Henwood et al.27 in which the impact 
of resistance training, physical activity and exercise on 
general health was the most regularly mentioned concept, 
with all participants acknowledging that these training 
forms have important physical benefits.

The features of our exercise program followed the 
guidelines28 and recommendations with regard to training 
frequency, number of sets and repetitions, rest periods 
and workload progression. Even though our subjects were 
not sure about recommending the exercises to people 
with joint conditions, they still considered the program 
safe. All volunteers rated the exercises used, the volume 
prescribed and their progression as being okay to very 
good, with no adverse comments.

It was mentioned by several volunteers that the set of exercises 
would possibly be more motivating if done with others in the same 
environment. In a recent paper29 published on how to motivate 
older subjects to exercise, the element of social interaction was 
highlighted as being an important strategy not only to motivate 
older adults, but also to keep them motivated while engaged in 
a physical activity program. Thus, it seems that social interaction 
would be an important enabler to exercises since volunteers could 
share their experiences as well as ways of coping with them 
and benefits acquired from attending sessions. 
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Limitations
Even though it was a feasibility study, the small sample 

size used in the study was not enough to represent the entire 
population. Furthermore, blinding of assessments was not 
performed, which could induce biased results.

CONCLUSION
High-intensity strength training is an important 

intervention to increase muscle strength in older adults, 
and its clinical applicability appears to be safe. Strength 
gains, nevertheless, did not produce significant changes in 
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INTRODUÇÃO: O envelhecimento provoca, simultaneamente, profundas mudanças na composição corporal e no estado nutricional do 
idoso. OBJETIVO: Avaliar as perdas de massas muscular e adiposa em residentes de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos. 
MÉTODOS: Estudo observacional e longitudinal, com intervalo de três meses entre as duas avaliações. Participaram 34 idosos (média de 
idade: 81,8 anos; 23,5% homens; 76,5% mulheres), residentes em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos de Teresina, Piauí. 
Medidas antropométricas da composição corporal, aferidas em triplicata, pelo mesmo pesquisador, por compasso de Lange e fita métrica 
inextensível da circunferência da panturrilha e prega cutânea tricipital, foram utilizadas para classificar o estado nutricional. RESULTADOS: 
Na avaliação inicial 24 (70,6%) e 16 (47,1%) indivíduos apresentaram desnutrição proteica e energética, segundo circunferência da 
panturrilha e prega cutânea tricipital, respectivamente. Após três meses, houve aumento da desnutrição proteica e energética para 27 
(79,4% – circunferência da panturrilha) e 17 (50% – prega cutânea tricipital) indivíduos, sem significância estatística entre sexos. No entanto, 
houve piora significativa entre as médias de circunferência da panturrilha (29,9 ± 2,9; 28,8 ± 2,6; p < 0,05) nos idosos com idade entre 70 
e 79 anos. Esse agravamento do estado nutricional, a partir de perdas nas reservas de massa muscular e adiposa, é reafirmado, inclusive, 
com diferenças significativas ao se comparar frequências e distribuições de circunferência da panturrilha e prega cutânea tricipital entre 
as duas avaliações do total de estudados. CONCLUSÃO: As avaliações nutricionais comprovaram mudanças importantes na composição 
corporal dos idosos institucionalizados, gerando risco nutricional, que requer atenção aos mais idosos. 
PALAVRAS‑CHAVE: idoso; avaliação nutricional; antropometria; instituição de longa permanência para idosos; política de saúde
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INTRODUCTION: Aging causes, simultaneously, profound changes in body composition and nutritional status of the elderly. OBJECTIVE: 
To evaluate the loss of muscle and adipose mass in residents of a Long Term Care Institution for the Elderly. METHODS: Observational 
and longitudinal study with an interval of three months between the two evaluations. Participated 34 elderly (mean age: 81.8 years; 23.5% 
male; 76.5% female), living in an Long Term Care Institution for the Elderly of Teresina, Piauí. Anthropometric measures of body composition, 
measured in triplicate by the same researcher, for Lange compass and tape measure the circumference of the calf and triceps skinfold 
were used to classify the nutritional status. RESULTS: At baseline, 24 (70.6%) and 16 (47.1%) individuals had protein malnutrition and 
energy malnutrition according circumference of the calf and triceps skinfold, respectively. After three months, there was an increase of 
protein malnutrition and energy malnutrition for 27 (79.4% – circumference of the calf) and 17 (50% – triceps skinfold) subjects, with no 
statistical significance between genders. However, there were significant differences between the averages of circumference of the calf 
(29.9 ± 2.9, 28.8 ± 2.6; p < 0.05) of the elderly aged 70 to 79. This worsening of the nutritional status, from losses in the reserves of muscle 
and fat mass, is reaffirmed, even with significant differences, when comparing frequencies and distributions of circumference of the calf  
and triceps skinfold between the two evaluations of the total studied. CONCLUSION: The nutritional evaluations have shown significant 
changes in body composition of institutionalized elderly, generating nutritional risk that requires attention to the elderly.
KEYWORDS: aged; nutrition assessment; anthropometry; homes for the aged; health policy�
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INTRODUÇÃO
O envelhecimento gera inúmeras mudanças corporais no 

indivíduo, em especial após os 70 anos de idade. Dentre elas, 
estão diminuição do peso e da estatura; declínio de 15% da 
taxa metabólica de repouso, em razão da redução de tecido 
magro, principalmente de células musculares metabolicamente 
ativas; perda de massa óssea; aumento da gordura corporal; 
diminuição da massa livre de gordura e seus principais 
componentes (mineral, água, proteína e potássio).1-3

O impacto dessas alterações sobre o estado nutricional 
tem sido objeto de estudos, em maior escala, com idosos 
independentes e não institucionalizados. O  Italian 
Longitudinal Study on Ageing  (ILSA) com idosos não 
institucionalizados e o projeto SABE (Saúde e Bem-Estar 
do Idoso), na população brasileira, corroboram que há uma 
tendência, com o avançar da idade, à diminuição da massa 
corporal e a modificações na composição corporal, com 
redução da massa muscular e redistribuição de gordura, mais 
perceptível em torno dos 75 anos e em idosos mais frágeis, 
propiciando, inclusive, efeitos deletérios na qualidade de 
sobrevida dessa população.4,5 

No nível nacional e regional, estudos com idosos 
institucionalizados identificaram taxas elevadas de desnutrição 
energético-proteica, enfatizando novamente que essas profundas 
mudanças na composição corporal provocam alterações tanto 
na reserva de massa muscular quanto na reserva de massa 
adiposa, e alertam que a avaliação nutricional baseada em 
variáveis antropométricas e de composição corporal, associada 
a outros preditores, é ferramenta útil na identificação desses 
efeitos na saúde e nutrição de populações residentes em 
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), pois, 
se realizada periodicamente, pode detectar precocemente riscos 
e, assim, permitir ações interventivas quanto à recuperação 
ou manutenção do estado nutricional.6-11

Esses mesmos estudos são unânimes em dizer que 
essas variações na composição corporal que ocorrem 
em decorrência do envelhecimento podem culminar na 
síndrome da sarcopenia, uma consequência de progressivas 
e generalizadas perdas do tecido muscular esquelético e 
da força, que se soma a outros fatores (falta de atividade 
física, má alimentação, alterações na síntese e secreção de 
hormônios, estresse oxidativo, aumento da atividade de 
citocinas, etc.) para gerar maior risco para quedas, fraturas, 
incapacidade física, dependência, hospitalização recorrente, 
má qualidade de vida e morte.2,3,12,13 

Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar as perdas de 
massas muscular e adiposa em idosos institucionalizados, 
para verificar longitudinalmente as possíveis mudanças 
nutricionais. 

MÉTODOS
Trata-se de estudo observacional e longitudinal, com amostra 

censitária composta por 34 sujeitos de ambos os sexos, de 60 anos 
ou mais, residentes há aproximadamente 9 anos em uma das quatro 
ILPIs de Teresina, Piauí, sendo esta entidade não governamental, 
de caráter beneficente e de assistência social, sem fins lucrativos, 
fundada em agosto de 1980, reconhecida de utilidade pública pela 
Lei municipal nº 3.324, de 21 de junho de 2004, com capacidade 
para acolher 44 idosos.14 

 A instituição na qual foi realizada a pesquisa conta com 
um grupo voluntário constituído por assistente social, médico, 
fisioterapeuta, dentista e nutricionista, sem vínculo empregatício, 
os quais prestam assistência aos idosos de forma não sistemática, 
sem integração entre esses profissionais.

O estado nutricional dos idosos foi obtido a partir de duas 
avaliações (avaliação inicial/avaliação final), com intervalo de três 
meses, nas quais participaram os mesmos amostrados. Durante 
esse procedimento, os pesquisadores ficaram atentos à saúde dos 
idosos, sem a intervenção direta na rotina de cuidados dispensados 
ao residente pela instituição geriátrica. 

Medidas antropométricas da composição corporal, aferidas em 
triplicata pelo mesmo pesquisador, foram utilizadas para o diagnóstico 
nutricional. A Circunferência da Panturrilha (CP), expressa em 
cm, foi mensurada com fita métrica inelástica com aproximação 
de 1 cm, sendo este o indicador mais sensível em relação à perda de 
massa muscular em pessoas idosas, que mostra as alterações com o 
acréscimo da idade e decréscimo da atividade física. A mensuração 
fez-se com o indivíduo sentado, os pés ligeiramente afastados e 
a perna direita em ângulo de 90º, para a fita ser posicionada na 
circunferência mais larga da panturrilha.2,15,16

Os valores decorrentes da mensuração iguais ou superiores a 
31 cm nos dois sexos foram classificados como suficientes, segundo 
recomendações da World Health Organization (WHO). Estimativas 
de CP abaixo de 31 cm indicam insuficiência, portanto perda de 
massa muscular no idoso.2,15-17

A Prega Cutânea Tricipital (PCT), expressa em mm, foi aferida 
com compasso de Lange, precisão de 1 mm, pressão constante de 
10 g/mm². Essa variável se correlaciona com a gordura corporal 
total e as reservas energéticas. O procedimento para a aferição dessa 
medida fez-se no indivíduo com o braço pendendo livremente 
para a lateral, em ponto médio da distância entre o acrômio e o 
olécrano, na região posterior do braço não dominante, para então 
suavemente tracioná-la do tecido muscular adjacente, conforme 
protocolo de CECAN/RCO.18

 Os valores classificatórios do estado nutricional, sugeridos 
por Kuczmarski et al.,19 para a PCT em idosos são: insuficiente (≤ 
percentil 25), eutrófico (> percentil 25 e < percentil 75) e excessivo 
(≥ percentil 75), intervalos estes, também, muito utilizados  em 
outros estudos semelhantes.2,7,8,17
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A análise do banco de dados gerado da tabulação 
em planilha Microsoft Excel (2010) foi realizada no 
software Statistical Package for the Social Sciences – 
SPSS (versão18.0).

As variáveis explanatórias por sexo e faixa etária 
foram descritas em valores médios, desvios padrão (DP) e 
frequências relativas (%). Utilizou-se o teste t de Student 
para verificar diferenças entre as médias de idade por sexo, 
teste t pareado para averiguar se havia ou não diferença 
entre as médias das categorias do estado nutricional e sexo/
faixa etária; e teste exato de Fischer para decidir sobre as 
semelhanças ou diferenças entre os percentuais dos perfis 
nutricionais, nos dois momentos da avaliação, com nível 
de significância estatística (p < 0,05).

Este estudo seguiu os princípios éticos da Declaração 
de Helsinki, sendo aprovado pelo Comitê de Ética 
da Universidade Federal do Piauí, reconhecido pela 
Comissão de Ética em Pesquisa (CONEP/MS), com 
Certificado de Apreciação para Apresentação Ética (CAAE) 
nº 0497.0.045.001-11.

RESULTADOS
Dos 34 idosos avaliados, a maioria (n = 26; 76,5%) era do sexo 

feminino, com idade entre 60 e 69 anos (n = 4; 15,4%), entre 70 
e 79 anos (n = 7; 26,9%) e com 80 ou mais anos (n = 15; 57,7%). 
A média de idade foi de 81,8 anos, sendo 82,6 para as mulheres e 
79,2 anos para os homens (p = 0,432), significando que não houve 
diferenças entre as médias de idade segundo sexo.  

Na Tabela 1 estão descritos os valores das medidas 
antropométricas obtidas para CP e PCT na avaliação inicial. 
Observou-se que grande parte dos idosos institucionalizados 
apresentava estado nutricional de insuficiência, sendo 70,6 e 47,1% 
referente à circunferência da panturrilha e prega cutânea tricipital, 
respectivamente. A prevalência de PCT excessiva foi apresentada 
somente no gênero masculino, com 12,5%. Os valores de CP e 
PCT não diferiram significativamente entre homens e mulheres 
ou entre as faixas etárias estudadas (p > 0,05). 

Na Tabela 2 encontram-se os resultados da avaliação final. 
No geral, houve um agravamento do estado nutricional. Observou-se 
um aumento da baixa reserva muscular (79,4%). No que tange à 
diferença entre os sexos, os homens apresentaram decréscimo no 
percentual de CP insuficiente de 12,5%, e as mulheres um aumento 
de 15,4% dessa insuficiência da reserva muscular (n = 22; 84,6%) 
(p = 0,315). Observou-se um acréscimo dessa insuficiência a partir 
de 70 anos, sendo maior naqueles pesquisados com idade entre 
70 e 79 anos, porém sem diferença estatisticamente significativa 
(p = 0,167). 

A prevalência de baixa reserva adiposa (PCT insuficiente) foi 
estendida para 50% dos pesquisados. Os homens apresentaram 
os mesmos percentuais de insuficiência da primeira avaliação e 
aqueles com excesso dessa medida migraram para a condição 
de suficiência. Nas mulheres foi identificado aumento de 3,9% 
nessa baixa reserva adiposa (42,3 para 46,2%). Houve aumento 
percentual de PCT insuficiente nos idosos do segmento de 
70 a 79 anos (50%). Nas demais faixas etárias permaneceram 
as mesmas frequências dessa insuficiência encontradas na 
primeira avaliação.

Variável

CP

Valor p

PCT

Valor pInsuficiente Suficiente Insuficiente Suficiente Excessivo

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Total 24 (70,6) 10 (29,4) 16 (47,1) 17 (50,0) 1 (2,9)

Sexo

Masculino 6 (75,0) 2 (25,0) 5 (62,5) 2 (25,0) 1 (12,5) 0,083

Feminino 18 (69,2) 8 (30,8) 0,565 11 (42,3) 15 (57,7) –

Faixa etária (anos)

60 – 69 3 (50,0) 3 (50,0) 4 (66,7) 2 (33,3) –

70 – 79 5 (62,5) 3 (37,5) 3 (37,5) 5 (62,5) –

80 e +  16 (80,0) 4 (20,0) 0,298 9 (45,0) 10 (50,0) 1 (5,0) 0,751

Tabela 1 Frequência de distribuição do estado nutricional de 34 residentes em Instituição de Longa Permanência para 
Idosos segundo circunferência da panturrilha e prega cutânea tricipital na avaliação inicial – Teresina, Piauí, 2015

*Teste exato de Fischer: Valor p > 0,05.
CP: circunferência da panturrilha; PCT: prega cutânea tricipital.
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e de PCT, respectivamente, no sexo masculino não gerou 
diferenças significativas. 

Esse agravamento do estado nutricional é reforçado 
quando se compara a frequência e distribuição de CP e PCT 
de todos os idosos nas duas avaliações. Verificou-se que 
durante o estudo houve aumento da prevalência de idosos 
com CP insuficiente de 70,6 para 79,4% (p = 0,014), bem 
como de PCT insuficiente, que passou de 47,1 para 50% 
(p < 0,001). Essa perda de massa muscular (CP insuficiente) 
e adiposa (PCT insuficiente) teve significância estatística 
(p < 0,001) (Tabela 4).

Apesar das alterações averiguadas, não houve diferenças 
estatisticamente significativas para os valores de CP e PCT 
na avaliação final (p > 0,05).

 A Tabela 3 expressa as médias e desvios padrão dessas 
medidas nas avaliações supracitadas. Ao se analisar as médias 
da CP em relação à faixa etária, chama a atenção a alteração 
dessa medida para os idosos de 70 a 79 anos, pela redução de 
(29,9 ± 2,9) para (28,8 ± 2,6), com diferença estatisticamente 
significativa (p = 0,024). Variações nas médias de PCT também 
ocorreram, todavia sem significância. Em relação ao sexo, a 
diminuição e elevação observadas nos valores médios de CP 

Tabela 2 Frequência de distribuição do estado nutricional de 34 residentes em Instituição de Longa Permanência para 
Idosos segundo circunferência da panturrilha e prega cutânea tricipital na avaliação final – Teresina, Piauí, 2015

Variável

CP

Valor p

PCT

Valor pInsuficiente Suficiente Insuficiente Suficiente

n (%) n (%) n (%) n (%)

Total 27 (79,4) 7 (20,6) 17 (50,0) 17 (50,0)

Sexo

Masculino 5 (62,5) 3 (37,5) 5 (62,5) 3 (37,5)

Feminino 22 (84,6) 4 (13,4) 0,315 12 (46,2) 14 (53,8) 0,688

Faixa etária (anos)

60 – 69 3 (50,0) 3 (50,0) 4 (66,7) 2 (33,3)

70 – 79 7 (87,5) 1 (12,5) 4 (50,0) 4 (50,0)

80 e + 17 (85,0) 3 (15,0) 0,167 9 (45,0) 11 (55) 0,728

Teste exato de Fischer: Valor p > 0,05.
CP: circunferência da panturrilha; PCT: prega cutânea tricipital.

Variável

CP (cm)

Valor p

PCT (mm)

Valor pInicial Final Inicial Final

Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP

Total 28,7 ± 3,4 28,5 ± 3,3 0,427 13,3 ± 6,5 13,4 ± 7,0 0,908

Sexo

Masculino 28,2 ± 4,1 27,6 ± 4,0 0,211 13,4 ± 7,9 14,2 ± 8,4 0.064

Feminino 28,8 ± 3,3 28,8 ± 3,1 0,887 13,3 ± 6,2 13,2 ± 6,6 0,768

Faixa etária (anos)

60 – 69 27,2 ± 3,1 27,3 ± 2,8 0,849 13,7 ± 9,4 12,8 ± 9,9 0,645

70 – 79 29,9 ± 2,9 28,8 ± 2,6 0,024* 14,2 ± 5,5 13,9 ± 5,5 0,685

80 e + 28,7 ± 3,7 28,8 ± 3,7 0,853 12,9 ± 6,1 13,4 ± 6,9 0,428

Tabela 3 Médias e desvios padrão de 34 residentes em Instituição de Longa Permanência para Idosos segundo circunferência 
da panturrilha e prega cutânea tricipital nas avaliações inicial e final – Teresina, Piauí, 2015

*Teste t pareado: valor p < 0,05.
CP: circunferência da panturrilha; PCT: prega cutânea tricipital; DP: desvio padrão
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DISCUSSÃO 
Nos dados relatados neste estudo, pode-se inferir que a 

perda de reserva muscular atingiu a maioria das pessoas idosas 
desta ILPI, alcançando todas as faixas etárias, com maior perda 
para aquelas de 70 a 79 anos, com diferenças significativas. 
Constatou-se também perda de reserva adiposa nesse grupo.  

Apesar de o fator idade não ser o único preditor para a 
prevalência dessas perdas, essa constatação confirma achados 
de outros estudos internacionais e nacionais de que o declínio 
gradual no funcionamento de todos os sistemas é inerente ao 
envelhecimento, com mais ênfase a partir dos 70 anos, em 
razão das mudanças na composição corporal do indivíduo 
idoso. Essas perdas nas reservas muscular e adiposa também 
podem estar associadas a outros preditores.3-5 

É necessário, portanto, maior aprofundamento sobre 
outros fatores biopsicossociais que possam comprometer o 
comportamento alimentar (redução do metabolismo basal, 
má absorção de nutrientes essenciais, inapetência; perda de 
amigos, isolamento social e solidão; ausência de um papel social 
que o valorize; aposentadoria; presença de doenças crônicas 
não transmissíveis; uso de fármacos, quedas e hospitalizações; 
traumas; dificuldades na visão e locomoção; depressão), 
considerando que estes predispõem idosos institucionalizados 
ao risco de desnutrição e insegurança nutricional.1,3,4,20 

Essa insegurança nutricional em relação à desnutrição 
energético-proteica foi detectada em ambos os sexos, agravou-se 
no feminino, porém, sem significância estatística, sinalizando que 
tanto homens quanto mulheres estavam susceptíveis a esse evento.

Referente à avaliação do estado nutricional em reserva 
muscular (CP), constatou-se uma maior tendência para perdas 

entre os homens na avaliação inicial, mas, durante o estudo, esse 
abaixamento reduziu-se. Entre as mulheres, houve aumento, 
atingindo valores superiores ao dos homens. Esse resultado 
pode ser reflexo do sedentarismo entre as mulheres, uma vez 
que os homens frequentavam mais as atividades de fisiote-
rapia e de cultivo de hortas.  

Sousa et al.21, ao estudarem a associação entre estado 
nutricional e a dependência funcional de idosos instituciona-
lizados de Uberlândia, Minas Gerais, utilizando-se de outros 
indicadores, reenfatizam que a desnutrição é um problema 
comum nessa fase da vida, sendo considerado o distúrbio 
mais importante entre os institucionalizados, pois pode con-
tribuir para o aumento da mortalidade, susceptibilidade às 
infecções e redução da qualidade de vida. Ademais, impacta 
negativamente na força muscular, na capacidade de ação e na 
aptidão cardiorrespiratória, gerando a incapacidade funcional.

Achados do estudo de Sperotto e Spinelli17 detectaram 
prevalência de reduzida reserva adiposa em 80% dos idosos 
institucionalizados de Erechim-Rio Grande do Sul, superior 
à encontrada nos idosos da ILPI de Teresina. As pesquisas 
de Menezes e Marucci,7,8 com residentes de instituições 
geriátricas, mostraram elevadas prevalências de PCT insufi-
cientes, por sexo, e as mulheres exibiram maiores percentuais 
(31,5%) em relação aos homens (16,7%). Contudo, esses valo-
res foram inferiores aos encontrados no atual estudo, haja 
vista que as prevalências de insuficiência, na avaliação final, 
para homens e mulheres foram de 62,5 e 46,2%, respecti-
vamente. Essas diferenças nos valores evidenciados neste 
estudo reafirmam novamente uma maior tendência desses 
idosos ao risco nutricional. 

Tabela 4 Comparação entre as frequências e distribuição dos valores de circunferência da panturrilha e prega cutânea 
tricipital dos idosos nas duas avaliações – Teresina, Piauí, 2015

*Teste t pareado: valor p < 0,05.
CP: cunferência da panturrilha; PCT: prega cutânea tricipital

Medida antropométrica Avaliação inicial

Avaliação final

Valor pInsuficiente Suficiente Total

n (%) n (%) n (%)

CP 

Insuficiente 22 (64,7) 2 (5,9) 24 (70,6)

0,014Suficiente 5 (14,7) 5 (14,7) 10 (29,4)

Total 27 (79,4) 7 (20,6) 34 (100)

PCT

Insuficiente 14 (41,2) 2 (5,9) 16 (47,1)

<0,001*
Suficiente 3 (8,8) 14 (41,2) 17 (50,0)

Excessiva – 1 (2,9) 1 (2,9)

Total 17 (50,0) 17 (50,0) 34 (100,0)
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Ao comparar os dados da presente pesquisa com o estudo 
de Rauen et al.,22 resultados distintos foram encontrados, pois 
os sujeitos da ILPI de Teresina apresentaram CP para ambos 
os sexos e PCT para o feminino, com valores médios inferiores 
aos de idosos institucionalizados na cidade de Florianópolis.  

A ocorrência de desnutrição verificada na população da pre-
sente pesquisa foi superior também aos resultados de Sperotto e 
Spinelli17 (CP insuficiente em 50%) e de Hewitt et al.,23 com idosos 
que coabitavam instituições públicas (29,3%) e privadas (19,2%), 
sento o último a partir de associação das variáveis antropométri-
cas (IMC; perímetro braquial e circunferência da panturrilha). 

Essas profundas transformações na composição corporal das 
pessoas de 60 anos e mais, decorrentes do aumento da adiposidade 
e diminuição da massa magra, em particular a massa muscular 
esquelética, podem culminar em fraqueza dos músculos, redução 
de força e resistência, constituindo-se em fator predisponente 
para distintas comorbidades, principalmente, a sarcopenia.12,13,24,25

Em geral, a situação detectada no atual estudo demanda uma 
atuação em equipe multi e interdisciplinar para a atenção indivi-
dualizada, que objetive promoção ou reabilitação da saúde desses 

institucionalizados, visto que esse segmento populacional apresenta 
saúde frágil, com déficit em relação aos padrões antropométricos, 
necessitando de intervenções nas diversas áreas, como saúde oral, 
fisioterapia, atividade física e acompanhamento médico. 

Além disso, faz-se necessária a assistência nutricional, com 
implementação e monitoramento de um programa alimentar 
que se adapte às necessidades nutricionais de cada idoso, para 
melhoria da sua funcionalidade e qualidade de vida, por meio 
de uma alimentação adequadamente equilibrada, com acrés-
cimo de suplementos nutricionais.  

CONCLUSÃO
Os resultados das avaliações nutricionais comprovaram 

perdas nas reser vas muscular  e  adiposa, nas duas 
mensurações, em todos os residentes na ILPI da cidade 
de Teresina, Piauí, população em sua maioria constituída 
por mulheres octogenárias. Houve maior perda da reserva 
muscular nos idosos de 70 a 79 anos, fato que demonstra 
um visível risco nutricional. 
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IMPORTÂNCIA DE SE ESTABELECER 
MECANISMOS DE SEGURANÇA PARA IDOSOS  

EM EVENTOS DE GRANDE PORTE
The importance of establishing safety mechanisms  

for the elderly in major events
Luiz Henrique Horta Hargreavesa
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OBJETIVO: Estudo descritivo para identificar os riscos e demonstrar a necessidade de se estabelecer mecanismos de segurança 
para idosos em eventos de grande porte. MÉTODOS: Foram analisadas as principais causas de 10 eventos de grande porte 
ocorridos em todo o mundo que resultaram em incidentes com, pelo menos, 200 vítimas (mortos e feridos), no período de 1960 
a 2015. As normas técnicas e os códigos de incêndio das unidades do Corpo de Bombeiros de São Paulo e do Rio de Janeiro 
aplicáveis a eventos de grande porte foram analisados com vistas a verificar a segurança requerida para essas situações. 
RESULTADOS: Houve 2.002 mortes no total, como consequência direta dos incidentes. O número de feridos não foi identificado, 
com estimativa de 3.500 vítimas. Em 100% dos casos, a superlotação, a ausência, a localização ou o número inadequado de 
saídas de emergência, bem como a fiscalização ruim e o pânico, estiveram presentes. Esses elementos foram diretamente 
responsáveis pelo elevado número de vítimas. Em 100% dos incêndios analisados, o sistema de prevenção/combate às chamas 
era inexistente ou inapropriado. As normas técnicas adotadas pelos Corpos de Bombeiros dos dois Estados brasileiros analisados 
coloca os idosos em situação aumentada de risco. CONCLUSÃO: Os idosos são particularmente vulneráveis aos incidentes, 
com múltiplas vítimas em grandes eventos. A estimativa da capacidade máxima de público e saídas de emergência não leva 
em consideração as características da faixa etária dos espectadores, o que inclui a velocidade de marcha. Há necessidade de 
alteração de normas técnicas e de implementação de mecanismos que diminuam as vulnerabilidades e aumentem a segurança 
para essa população.
PALAVRAS‑CHAVE: desastres; incêndios; idosos; normas�
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OBJECTIVE: Descriptive study to identify the risks and to demonstrate the need to establish safety mechanisms for the elderly 
in major events. METHODS: It was analyzed the main causes of 10 major events worldwide, which resulted in incidents with 
at least 200 casualties (dead and wounded) during the period from 1960 to 2015. The fire codes of São Paulo and Rio de 
Janeiro were analyzed regarding the safety required for major events. RESULTS: There were 2,002 deaths in total, as a direct 
consequence of these mass casualties incidents. The number of injured is not accurate, but surpasses 3,500 victims. In 100% of 
cases, overcrowding, lack, location or inadequate number of emergency exits as well as insufficient supervision and panic, were present. 
These elements were directly responsible for the high number of victims. In 100% of the analyzed fires, the system of prevention/flames 
fighting was also non‑existent or inappropriate. The technical standards adopted by the Fire Departments of both Brazilian 
States analyzed, impose an elevated risk for older people. CONCLUSION: The elderly are particularly vulnerable to incidents 
with multiple victims at major events. The estimate of the maximum capacity of the public and emergency exits does not take 
into account the characteristics of the age group of patrons, which include the walking speed. It is necessary to change the 
fire codes and implementing mechanisms in order to reduce vulnerabilities and increase safety and security for this population.

KEYWORDS: disasters; fires; aged; standards.
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INTRODUÇÃO
Os eventos de grande porte podem ser classificados 

de diversas formas, mas não há um consenso quanto a sua 
definição. As grandes reuniões de pessoas em um mesmo 
local, por tempo determinado e com finalidade comum, 
atenderiam a tais requisitos. A natureza desses eventos é 
diversa e inclui motivações culturais, religiosas, políticas, 
desportivas, dentre as mais frequentes.1 Assim, não apenas 
os eventos de grande vulto, como a Copa do Mundo de 
Futebol e as Olimpíadas, entrariam nessa classificação, 
mas também as apresentações em teatros, cinemas, bem 
como as competições esportivas.

Em eventos com elevado número de participantes, 
por vezes, ocorrem incidentes, muitos dos quais com 
vítimas fatais. No período de 1960 a 2015, houve 
diversas tragédias e incidentes relacionados a grandes 
públicos e eventos, em diferentes países, com mais de 
3.500 vítimas, entre mortos e feridos. O primeiro a ser 
analisado neste trabalho foi o incêndio no Gran Circo 
Norte-Americano, ocorrido em 1961, em Niterói, e 
causando a morte de 503 pessoas, sobretudo crianças e 
suas mães e/ou avós.2 A expectativa de vida no Brasil, 
que à época era, em média, de 48 anos, passou para 73,4 
anos, em 2010.3

Em incêndios onde não haja eficiente sistema de 
combate às chamas, como sprinklers, a combinação de 
altas temperaturas com baixa concentração de oxigênio 
e elevada emissão de monóxido de carbono e cianeto 
contribui de forma direta para uma situação que pode levar 
a óbitos 90 segundos a partir da ignição, como verificado 
no incêndio da casa The Station, em 2003, onde, embora 
os bombeiros tenham chegado em 5 minutos, houve 100 
mortes.4 Os idosos são particularmente vulneráveis em 
incêndios. Não é incomum que um mesmo idoso tenha 
sua capacidade de visão, de audição e de locomoção 
reduzida, embora com vida social ativa. Em situações 
críticas, o efeito da fumaça bem como a necessidade de 
agir com rapidez podem ser empecilhos importantes 
para idosos.5 Tanto em idosos que fazem uso de diversos 
medicamentos quanto em pessoas sob efeito de álcool os 
reflexos de tosse podem estar diminuídos ou abolidos, 
assim como a olfação comprometida, fazendo com que a 
vítima não identifique precocemente o odor da fumaça.6

Em 2010,7 12,8 milhões de brasileiros declararam 
ter deficiência grave, dos quais os idosos correspondem, 
respectivamente, a 24,8 e 29% dos homens e mulheres 
pertencentes a esse contingente. Em situações em que 
ocorre o deslocamento de multidões em espaço reduzido 
(stampede), havendo muitas vezes o pânico, frequentemente 

as mortes ocorrem por asfixia traumática, com a vítima 
em posição vertical.8

O Brasil tem sediado importantes eventos com 
repercussão mundial e, em 2016, sediará os Jogos 
Olímpicos, que serão acompanhados por milhares de 
pessoas, com participação presencial de um número ainda 
não calculado de indivíduos idosos.

As normas técnicas utilizadas pelos Corpos de 
Bombeiros, tanto no Brasil como em outros países, para a 
segurança de grandes eventos toma por base principalmente 
o número de pessoas por área (m²) para determinação da 
capacidade máxima. Já a definição quanto ao número e à 
localização de saídas de emergência leva em consideração 
um tempo estimado de deslocamento rápido das pessoas, 
partindo de um determinado local para fora do ambiente. 
No entanto, todos esses cálculos são realizados tendo 
como modelo uma população homogênea, com capacidade 
preservada de locomoção, sendo ignoradas as características 
fisiológicas de cada faixa etária ou a presença de pessoas 
com necessidades especiais.9

Os idosos frequentemente participam de eventos 
de grande porte, o que inclui atividades desportivas e 
apresentações musicais. Ingressos com preços reduzidos 
para essa população estimulam sua participação em toda 
sorte de atividades, com grande presença de público. 
É também comum que sejam os responsáveis por levar 
seus netos ou bisnetos para esses locais. Idosos são especialmente 
vulneráveis em desastres naturais.10 Contudo, há poucas pesquisas 
voltadas para o estudo dessas vulnerabilidades em circunstâncias 
promovidas pela atividade humana, a exemplo dos eventos 
de grande porte. O Brasil possui diversos episódios de 
tragédias relacionadas a esses tipos de eventos. Contudo, 
há pouca informação disponível, sobretudo para aqueles 
ocorridos há muitos anos.

Este estudo visou analisar incidentes com múltiplas 
vítimas em decorrência de grandes eventos onde são 
apresentadas tais vulnerabilidades e correlacionadas com 
as normas técnicas do país. O objetivo desta pesquisa 
consistiu em identificar riscos e demonstrar a importância 
e a necessidade de se estabelecer mecanismos de segurança 
para idosos em eventos de grande porte. 

MÉTODOS
Este trabalho é um estudo descritivo de análise primária 

e secundária de dados. Foram analisados registros históricos, 
depoimentos de sobreviventes, bem como laudos periciais 
de todos os eventos estudados, disponíveis em bibliotecas, 
memoriais, Corpos de Bombeiros, Departamentos de Polícia 
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e jornais da época, como fontes primárias. Livros, filmagens 
e reportagens consistiram nas fontes secundárias. Toda a 
legislação para incêndios dos Estados de São Paulo e do 
Rio de Janeiro, disponibilizada nos respectivos sites de seus 
Corpos de Bombeiros e órgãos governamentais correlatos, 
foi analisada, incluindo a Instrução Técnica 12/2004 
(Dimensionamento de Lotação e Saídas de Emergência em 
Centros Esportivos e de Exibição), do Corpo de Bombeiros 
de São Paulo,11 e o Decreto nº 897, de 21 de setembro 
de 1976 (Código de Segurança e Pânico), do Estado do 
Rio de Janeiro.12 Nenhuma legislação complementar foi 
encontrada referente à atualização desse decreto no tocante 
à ocupação e à evacuação em eventos de grande porte.

Foram analisadas normas técnicas de outros Estados 
do país e em nenhuma delas foram encontradas medidas 
que fossem substancialmente diferentes das adotadas pelos 
bombeiros dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. 
Alguns fatos ocorreram há mais de 50 anos e, dessa forma, 
apenas os registros oficiais puderam ser consultados. O 
critério de seleção para os estudos de caso teve como 
base um número de vítimas (mortos ou feridos) igual ou 

superior a 200, em eventos que possam ser classificados 
como de grande porte com base na definição da Organização 
Mundial de Saúde (OMS). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram analisados todos os dados disponíveis referentes 

a 10 eventos selecionados (Tabela 1). O número total de 
mortos foi de 2.002 pessoas. O número total de feridos 
não pôde ser determinado, havendo estimativa mínima de 
3.500 vítimas. Em 100% dos casos estudados, a superlotação 
(ou lotação máxima), a inexistência ou a insuficiência de 
saídas de emergência adequadas e os sistemas de incêndio 
inoperantes ou inadequados estiveram presentes e foram 
fatores causais importantes para o número elevado de 
vítimas. Quando comparados os incidentes relacionados 
a incêndios (n = 8), em todos os casos foram constatadas 
falhas ou não cumprimento de fiscalizações previstas em lei.

Quanto à análise das normas técnicas, o Corpo de 
Bombeiros de São Paulo (12/2004) determina que o 
abandono de local fechado, delimitado por barreiras físicas, 

Local Cidade Natureza do 
incidente

Número
de vítimas Lotado

Problemas
Saída

Emergência

Problemas
Sistema
Incêndio

1961
Gran Circo Norte‑

Americano2

Niterói,
Brasil

Incêndio 503 mortos Sim Sim Sim

1964 Estadio Nacional13 Lima,
Peru

Conflito de 
torcida com a 

polícia

328 mortos e pelo 
menos 500 feridos

Sim Sim
Não se 
aplica

1977
Beverly Hills Supper 

Club Fire14

Southgate
Kentucky, Estados 
Unidos da América

Incêndio
165 mortos

mais de 200 feridos
Sim Sim Sim

1985
Bradford City 

Stadium15

Valley Parade,
Inglaterra

Incêndio
56 mortos
265 feridos

Sim Sim Sim

1989 Hillsborough Stadium16 Sheffield, Inglaterra
Conflito de 
torcidas e 

polícia

98 mortos e 766 
feridos

Sim Sim
Não se 
aplica

1996 Ozone Disco Club17 Quezon City, Filipinas Incêndio
162 mortos
95 feridos

Sim Sim Sim

2003
Casa noturna The 

Station18

Rhode Island,
Estados Unidos da 

América
Incêndio

100 mortos e 230 
feridos

Sim Sim Sim

2004
Casa noturna República 

Cromagnón19

Buenos Aires,
Argentina

Incêndio
194 mortos e mais 

de 1�000 feridos
Sim Sim Sim

2009 Lame Horse20 Perm, Russia Incêndio
154 mortos

mais de 100 feridos
Sim Sim Sim

2013 Casa noturna Kiss21 Santa Maria,
Brasil

Incêndio
242 mortos e 635 

feridos
Sim Sim Sim

Tabela 1 Incidentes com múltiplas vítimas relativos a eventos de grande porte desde 1960
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ou de um lugar ao ar livre seja realizado em até 12 minutos ou 
240 m de caminhada até a escada/rampa ou área de descarga 
(item 5.6.1.1). Essa distância não distingue os espectadores 
localizados em arquibancadas que necessitam proceder a uma 
descida com número variável de degraus, tampouco a distância 
final até a saída, podendo ser tão somente até a escada. Quando 
se der em local fechado e coberto, o tempo deve ser de 3 a 6 
minutos ou a distância deve ser de 60 a 120 m, dependendo 
do tipo de instalação (item 5.6.1.3). Também, as dimensões 
das portas de emergência são baseadas no deslocamento do 
fluxo de pessoas por minuto. Foi estabelecida nessa norma a 
velocidade máxima de deslocamento de 20 m/min (item 5.6.2), 
e a capacidade máxima dos estabelecimentos foi calculada 
tendo por base a densidade de 4 pessoas por m², tanto para 
pessoas em pé como para pessoas sentadas, o que também 
serve de parâmetro para o dimensionamento das saídas de 
emergência (item 5.8.1). No que se refere a deficientes, remete 
à NBR 9050,22 que trata da acessibilidade dessas pessoas. 

A legislação do Rio de Janeiro12 prevê que a área de 
espera em locais destinados a reuniões públicas (cinemas, 
teatros, etc.) deve ser dimensionada para 8 pessoas por m² 
(art. 92). Em estádios, o dimensionamento é de 3 pessoas 
em pé por m² (art. 93). Não são feitas considerações a 
respeito de pessoas com deficiências. Curioso notar que a 
obrigatoriedade da abertura de portas de emergência no 
sentido de dentro para fora em locais de reunião de público 
só foi oficializada em 1995.23 Tal exigência já se faz presente 
nos Estados Unidos desde o incêndio no Teatro Iroquois, 
em 1903, portanto, mais de 90 anos antes.24

Nenhuma legislação analisada diferencia o público de 
acordo com a faixa etária para fins de cálculo de ocupação 
máxima de estabelecimento, para evacuação de edifícios, 
ou mesmo para determinação quanto ao número de saídas 
de emergência. 

Com frequência, a fiscalização e verificação da quantidade 
de pessoas presentes a eventos de grande público é realizada 
com base no número de ingressos colocados à venda. Essa 
estimativa é por vezes calculada com base na capacidade 
máxima do local. É usual que os funcionários do staff e os 
convidados não sejam contabilizados, o que pode levar a um 
aumento do número real de pessoas. Eventos com capacidade 
máxima de pessoas definida para o limite superior do que o 
ambiente comporta podem, na verdade, estar superlotados. 
A superlotação dificulta o deslocamento das pessoas, que são 
usualmente arrastadas pela multidão. 

O cálculo adotado pelo Corpo de Bombeiros de São 
Paulo estima quatro pessoas por m² como limiar aceitável, 
não importando se estão sentadas ou em pé.11 Com essa 
densidade, onde há pessoas com diferentes características 

físicas (peso, estatura, estrutura muscular, velocidade de 
marcha), o deslocamento torna-se ainda mais lento e errático. 
Situações como essa levam facilmente ao pânico e o número 
de mortes pode ser extremamente elevado. Foi basicamente 
o que houve em todos os eventos estudados. A legislação 
do Rio de Janeiro prevê três pessoas por m² nos estádios, 
mas nas áreas de espera de teatros e cinemas pode chegar 
a oito pessoas por m², o que significa inviabiliza qualquer 
deslocamento seguro.12 O Código de Incêndios do Estado 
de São Paulo não é atualizado há mais de 10 anos, enquanto 
o do Rio de Janeiro está sem atualização há quase 40 anos. 
Impossível desconsiderar que nesse período houve inúmeras 
inovações tecnológicas, lições a serem aprendidas e novos 
conceitos, que não foram incorporados. Normas de prevenção 
e combate a incêndio desatualizadas são fatores de elevação 
de risco para a população, especialmente em se tratando da 
cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016. O International 
Fire Code25, uma das referências internacionais, é atualizado a 
cada três anos, estando atualmente em sua edição de 2015. Da 
mesma forma, o Fire Safety Code, da National Fire Protection 
Association,26 também é atualizado periodicamente.

A velocidade da marcha diminui com a idade, assim como a 
força muscular. Idosos que tenham de se deslocar rapidamente 
para escapar de locais repletos de fumaça tóxica e em meio à 
multidão, como ocorre nos incêndios, encontram-se claramente 
em desvantagem e com vulnerabilidade aumentada. Com 
base no cálculo dos bombeiros paulistas, espera-se que os 
espectadores, em situações de emergência, como em incêndios, 
sejam capazes de deslocar-se por até 240 m, em local com 
alta densidade de pessoas, no escuro (iluminado apenas por 
pequenas luzes de emergência, se não houver gerador), com 
ambiente tomado por fumaça tóxica. A escuridão aumenta 
a desorientação. 

A estimativa de que esse trajeto possa ser feito em até 12 
minutos (ar livre) ou em 6 minutos (local coberto) contrasta 
com a possibilidade de morte por inalação de fumaça, que 
pode ocorrer a partir dos primeiros minutos. Importante 
acrescentar que esse é o tempo que pode ser levado até que 
se chegue a escadas ou rampas, não havendo referências 
de quanto tempo mais seria requerido para sair do local, 
efetivamente. Em todos os eventos estudados, as chamas 
tomaram completamente o local em menos de cinco minutos. 
Idosos diante de ambiente coberto por fumaça, com elevada 
concentração de monóxido de carbono, cianeto e baixa 
concentração de oxigênio, passam a ter a capacidade de decisão 
e a velocidade de deslocamento seriamente comprometidas, 
além do risco elevado de serem empurrados e caírem. O 
tratamento preconizado para intoxicação por cianeto é a 
hidroxocobalamina. O Brasil não possui esse antídoto; após 
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a tragédia de Santa Maria, o Ministério da Saúde prevê a 
aquisição de duas ampolas para cada Unidade de Suporte 
Avançado de Vida do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU), além de reserva técnica de dez 
unidades. Cada ampola corresponde ao tratamento de um 
paciente e deve ser iniciada nos primeiros minutos após a 
exposição à fumaça.27

Se a fumaça é ameaça importante em casos de incêndio, 
a superlotação também é responsável por mortes por 
asfixia e traumatismo torácico. Da mesma forma, idosos 
que estejam acompanhando crianças terão dificuldades 
ainda maiores, uma vez que a altura da barra de pânico 
bem como a força necessária para a abertura das portas 
de emergência podem ser demasiadas para as crianças 
assim como para alguns idosos. Nenhum cálculo de fluxo 
de evacuação de emergência leva em consideração esses 
aspectos. Eventos realizados em locais com saídas de 
emergência em número insuficiente (ou mal sinalizadas), 
aliadas a superlotação, falta de fiscalização, ausência ou 
ineficácia de equipamentos de proteção e resposta para 
incêndios, possuem elevado grau de risco para se tornarem 
incidentes com múltiplas vítimas. 

Nas tragédias em que se verificou a falta de saídas 
de emergência, corpos foram encontrados empilhados, 
dificultando ainda mais o deslocamento e a saída de 
sobreviventes e o acesso das equipes de socorro. O alto 
número de jovens mortos e feridos em eventos com essas 
características demonstra a grande vulnerabilidade a que 
estão sujeitas as populações com menor vigor físico e 
compleição muscular e que precisam competir com todos 
os demais para conseguir sair com segurança. Chama 
também a atenção a repetição de causas de tragédias ao 
longo dos anos. As causas do incêndio da boate Kiss, por 
exemplo, são praticamente idênticas às da Casa República 
Cromagnón, em 2004,19 que, por sua vez, são muito similares 
às da casa noturna The Station (2003).18

A natureza do evento tampouco é utilizada para o 
cálculo de ocupação máxima do estabelecimento e, assim, 
uma apresentação de uma orquestra sinfônica é tratada da 
mesma forma que uma festa de carnaval.

A legislação brasileira para incêndios é considerada 
como desatualizada e pouco evoluída, assim como há 
pouca cultura de prevenção para incêndios no país.28 É 
sugerido que o Brasil adote as recomendações de códigos 
de incêndio internacionais, como as da National Fire 
Protection Association, a exemplo do que foi feito em outros 
países em desenvolvimento.20

Outro agravante no Brasil é o fato de que apenas 5.570 
municípios do país tinham bombeiros em 2013, embora o 

país tenha cerca de 500 incêndios por dia.29 Sugere-se, a 
exemplo de outros países, que seja incentivada a formação 
de Corpos de Bombeiros Voluntários em regiões onde o 
Estado não possa atuar de maneira rápida e segura.

Sugere-se que o cálculo de ocupação máxima dos 
estabelecimentos, bem como os protocolos de evacuação 
em caso de emergência, leve em conta as características 
correspondentes às faixas etárias prevalentes e a natureza 
do evento. Em eventos onde há expectativa de público 
elevado de idosos, a capacidade máxima deve ser reduzida 
e considerações adicionais quanto ao deslocamento 
das pessoas, à operação das saídas de emergência e aos 
dispositivos contraincêndio devem ser particularizadas. 
Da mesma forma, sugere-se a redução na capacidade 
máxima dos estabelecimentos onde a venda de álcool 
esteja liberada. Para efeitos de ocupação plena dos locais 
de evento, mecanismos devem ser adotados de forma a 
registrar a entrada de todas as pessoas, inclusive das que 
não obtiveram entrada por aquisição direta (cortesias, por 
exemplo) ou fazem parte do staff. 

Tendo em vista os efeitos tóxicos da fumaça em incêndios, 
qualquer planejamento de evacuação de emergência em 
ambientes fechados deve ser voltado para a retirada das 
pessoas em até três minutos. Para essa finalidade devem ser 
consideradas as peculiaridades relativas aos idosos. Todos 
os estabelecimentos voltados para a reunião de pessoas, o 
que inclui cinemas, teatros e estádios, devem possuir, em 
suas áreas cobertas, sistemas automáticos de chuveiros 
(sprinklers) e detectores de fumaça com alarme.

Estudos futuros devem analisar a capacidade de operação, 
por idosos, das barras antipânico das portas de emergência 
e dos dispositivos contraincêndio. Sugerimos também 
estudos para caracterizar a população de idosos presentes 
em eventos de grande público. Ademais, a disponibilidade 
de hidroxocobalamina para tratamento de intoxicação por 
cianeto deve ser estendida aos serviços públicos e privados 
deurgência e emergência no país, e em quantidade para o 
atendimento em incêndios com grande número de vítimas. 

CONCLUSÃO
Os idosos são particularmente vulneráveis a incidentes com 

múltiplas vítimas em eventos de grande porte, e medidas para 
mitigar danos a esse contingente devem ser adotadas o quanto 
antes para se evitar futuras tragédias. Com frequência, a legislação 
brasileira é reativa, sendo apenas modificada após desastres ocorridos. 
Espera-se que as lições trazidas pelos diversos incidentes estudados 
possam ser aprendidas por meio da implementação de medidas 
preventivas, e não à custa de novas tragédias.
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O SEGURO‑CUIDADO COMO UMA 
ALTERNATIVA DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS 

IDOSAS DEPENDENTES
Care insurance as an alternative of attention to dependent elderly person

Jurilza Maria Barros de Mendonçaa
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O presente artigo objetivou abordar algumas experiências de atenção à pessoa idosa dependente, o aumento da demanda por 
cuidado de longa duração, devido ao aumento da expectativa de vida, e as alternativas de atendimento. Dentre essas alternativas, 
ressaltam-se os serviços proporcionados por um seguro-cuidado, por meio do repasse de recursos aos segurados ou por meio 
de serviços oferecidos pelo Estado, previstos em lei, sendo que em ambos os serviços há contribuição do beneficiário. 
PALAVRAS‑CHAVE: pessoa idosa; padrão de cuidado; assistência de longa duração�
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T This article discusses the situation of dependent elderly person, the increase in demand of long-term care, due to increased life 

expectancy, and service alternatives. Among these alternatives, emphasis is placed on the services provided by a care insurance, 
through the transfer of funds to policyholders or through services offered by the State, provided for by law, and in both cases 
there is the beneficiary’s contribution.
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INTRODUÇÃO
O aumento da expectativa de vida é uma grande con-

quista da humanidade. No entanto, o envelhecimento popu-
lacional vem sendo visto tanto pelos governos quanto pela 
sociedade como um peso para a previdência social e a saúde. 
Os idosos aposentados contribuíram para ter uma renda na 
velhice; os serviços destinados a esse público-alvo também 
geram emprego e renda, o que desmente a visão centrada na 
sua inutilidade.

Contudo, contemporaneamente, o risco social da depen-
dência está presente em todo o mundo. A maior ênfase tem 
recaído no envelhecimento populacional, a ponto de as socie-
dades europeias, mais envelhecidas, estarem discutindo o 
tema há mais de duas décadas. São países, na sua maioria, 
desenvolvidos, com melhores condições de vida que os paí-
ses em desenvolvimento, porém já com um alto percentual 
de pessoas idosas.

Em resposta a essa questão, a ação integrada dos siste-
mas de saúde e assistência social vem se apresentando como 
uma providência central, embora nem todos os países ajam 
nesse sentido, devido às diferenças institucionais e de cul-
tura profissional.1 Desenvolver um trabalho integrado entre 
essas duas áreas seria importante para enfrentar o risco social 
da dependência, mas a tendência é a privatização da gestão 
dos serviços. 

O risco social da dependência está diretamente asso-
ciado ao aumento da expectativa de vida. As pessoas com 
80 anos e mais de idade estão mais expostas a fragilida-
des e dependência, aumentando a demanda por cuidados 
de longa duração (CLD). Além disso, com o aumento da 
participação feminina no mercado de trabalho, tornou-se 
necessário buscar alternativas de atenção a esse público que 
sempre ficou a cargo das mulheres. A regra é que as pes-
soas idosas consomem em torno de 3,2 vezes mais aten-
ção de saúde que os demais e até 4,1 vezes para os idosos 
com 75 anos.2

A Política de Cuidado na Europa forma parte das estraté-
gias de proteção e de inclusão que vêm estimulando melhores 
práticas, com a permanência e o reforço da família, porém 
com extensão de responsabilidade do Estado.

Como já citado, a dependência é um risco social. Mas por 
quê? Porque ela corresponde à noção corrente de risco que 
está relacionada às limitações da proteção social diante de 
acontecimentos cujos efeitos provocam mudanças socie-
tárias desafiadoras das políticas públicas.3 O aumento da 
expectativa de vida é um desses acontecimentos que, não 
obstante salutar, cria o seguinte dilema nas sociedades capi-
talistas: amplia significativamente o leque de dependência 
nas pessoas acima de 80 anos de idade, o que tem implicado 

maiores demandas por serviços sociais onerosos; mas com 
a crise capitalista em curso e o imperativo do sistema de 
adotar uma férrea disciplina financeira no campo social, a 
capacidade protetora do Estado vem se reduzindo cada vez 
mais, dando lugar à mercadorização dos serviços e à socia-
lização dos cuidados de idosos dependentes entre Estado, 
família e mercado.

Em alguns países desenvolvidos, abarcados há mais 
tempo com o envelhecimento populacional, existem expe-
riências de CLD, acarretados pela dependência, que serão 
abordados a seguir.

EXPERIÊNCIAS DE ATENÇÃO AO 
CUIDADO DE LONGA DURAÇÃO

A Espanha conta com 8 milhões de pessoas com 65 anos 
e mais de idade e em torno de 1,2 milhão de pessoas depen-
dentes. Em 2006, aprovou a Lei nº 39, de “Promoção da 
Autonomia Pessoal e Atenção as Pessoas em situação de 
Dependência” como um instrumento de apoio e serviços 
às pessoas em situação de dependência e como um direito 
subjetivo. A lei contempla um regime de cooperação entre a 
Administração Geral do Estado (Federal) e as Comunidades 
Autônomas, mediante convênio para implementação da lei, 
com serviços e ajudas financeiras.

A Espanha financia a atenção à dependência com recur-
sos da Administração Geral do Estado (Federal) e das 
Comunidades Autônomas, porém, para Cobo,4 o financia-
mento por intermédio de impostos deixa o sistema mais 
vulnerável, uma vez que não existe um imposto específico 
para determinado fim. A vantagem desse sistema de finan-
ciamento é a de ser mais equitativo do que o baseado em 
cotizações. No entanto, como desvantagem, ressalta-se o fato 
de que a dependência compete com outros gastos sociais na 
divisão dos recursos.

Em verdade, 1,2 milhão de pessoas dependentes, em um 
total de 8 milhões de idosos, contam apenas com 400.000 
vagas destinadas ao grau III de dependência (estado grave) 
e 186.138 estão na lista de espera para serem atendidas em 
todo o país.5

A atenção às pessoas com dependência, na Espanha, 
já vinha sendo desenvolvida por intermédio dos serviços 
sociais, de saúde e de previdência social, pois a Constituição 
espanhola de 1978, em seus artigos 49 e 50, já preconi-
zava proteção às pessoas com deficiência e idosas e pre-
via um sistema de serviços promovido pelo poder público 
para atendê-las.

A Lei da Dependência veio reforçar as ações em benefício 
das pessoas idosas que, antes, vinham sendo desenvolvidas 
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nas comunidades autônomas e em locais com serviços bási-
cos de saúde, assistência social e alguns serviços assumidos 
pela Seguridade Social. Mas nem por isso ela deixou de ser 
vista como um instrumento fundamental para melhorar a 
situação dos serviços sociais no país.

Para a implementação da Lei da Dependência, como 
é conhecida, foi elaborado um catálogo que contempla os 
seguintes serviços: teleassistência, atenção domiciliar, cen-
tro dia e residências (Instituições de Longa Permanência 
para Idosos – ILPIs). Caso o local de moradia da pessoa 
não conte com serviços em centro dia, ou residências, a 
família recebe ajudas financeiras e elege o serviço em outro 
município, ou, se for o caso, contrata cuidadores. Em todos 
os serviços, o beneficiário ou a família têm de pagar uma 
parte de acordo com sua renda. A contribuição por parte do 
beneficiário é decidida pelo serviço social da Comunidade 
Autônoma, de acordo com a renda familiar, levando em 
consideração a poupança e os bens do beneficiário. Assim, 
a pessoa que tem uma renda de €1.000,00 mensais contri-
bui com €800,00.

A Espanha enfrenta problemas financeiros pela grande 
demanda por serviços de CLD e por serem financiados com 
recursos de impostos. Sendo assim, não há prioridade na hora 
da divisão dos recursos financeiros.

Na Alemanha, foi criado, em março de 1994, um 
 seguro-cuidado que entrou em vigor em janeiro de 1995, 
de forma gradual, atendendo às pessoas com nível mode-
rado de dependência. Esse seguro é um pilar independente 
da previdência social, com o seguro-enfermidade, as pen-
sões, o seguro-desemprego e o seguro-acidentes, e tem uma 
corresponsabilidade individual.6

A Alemanha conta com 17,5 milhões de pessoas com 
65 anos e mais de idade, calcula-se que 2,5 milhões necessi-
tam de cuidados, independentemente da idade. Das 13.030 
instituições de longa permanência existentes, 7.063 são não 
governamentais sem fins lucrativos, 618, governamentais, 
e 5.349, privadas com fins lucrativos. A atenção domici-
liar é a atenção que tem menor custo. Dos usuários desse 
seguro, 51,1% têm mais de 80 anos. Observa-se que, em 
um país desenvolvido, são inúmeras as dificuldades para 
implementação de CLD. A situação é muito complexa. 
Para se ter ideia, na Alemanha, foram mais de 20 anos 
discutindo o tema.

O seguro-cuidado alemão rege-se pelo princípio da 
cobertura parcial, em função de um catálogo de presta-
ções de serviços, e não pela necessidade da pessoa, pre-
valecendo a atenção no entorno familiar. Este é o único 
ramo da previdência alemã que não recebe recursos do 
governo. A contribuição é dividida entre empregados e 

empregadores, sendo de 1,95% para contribuintes com 
filhos e de 2,2% para contribuintes sem filhos. Os pensio-
nistas também devem contribuir para o sistema de CLD, 
já que possuem rendimentos da aposentadoria. Por ser um 
sistema de cobertura parcial, a contribuição dos usuários é 
considerável. Os beneficiários aportaram, em 1999, 21% e, 
em 2011, 33%.6 E esse aporte se torna mais pesado quando 
não há, como aconteceu entre 1995 e 2008, atualização 
das prestações, as quais, por isso, sofreram depreciação de 
aproximadamente 18,8%.6

Desde que foi implementado na Alemanha, o  seguro-cuidado 
às pessoas com nível moderado de dependência passou de 
40,1 para 56,1%, enquanto a grande dependência (nível III) 
e a dependência moderada (nível II) caíram consideravel-
mente, passando de 16,6 para 11,9% e de 43,3 para 32%, 
respectivamente. Esses dados demonstram a importância da 
prevenção, que se reflete no retardo da dependência severa. 
Assim, penalizar a atenção aos dependentes moderados, 
como no caso da Espanha, para contenção de despesas, vai 
contribuir para acelerar a dependência para o estado grave 
e, consequentemente, haverá mais despesas, principalmente 
para as famílias, e aumento de cuidados.

Em 2011, aproximadamente 423.000 pessoas recebiam 
esse serviço, sobretudo a atenção em residências (ILPIs), 
que é dispendiosa.6

Observa-se, assim, que a tendência dos CLD é de cres-
cer continuamente, em função do aumento da população 
idosa; e os governos estão atentos para não serem onerados.

O Japão conta com 24,2% da população de 65 anos e mais, 
sendo que 4,9 milhões de pessoas necessitam de assistência 
de longa duração. O governo, preocupado com esse cenário, 
criou, no ano de 2000, o Seguro de Assistência Cuidado de 
Longa Duração, com o objetivo de reduzir o peso suportado 
pelas famílias cuidadoras de pessoas em situação de depen-
dência, adotando o lema “de cuidados pela família a cuida-
dos pela sociedade”.7 O programa é universal para todas as 
pessoas com 65 anos e mais de idade, que vivem tanto em 
sua casa quanto em centros residenciais (ILPIs). O sistema 
de seguro foi planejado rigorosamente: 45% a partir dos 
impostos (sendo a metade nacional, uma quarta parte das 
prefeituras e a outra quarta parte dos municípios) e 10% 
pelo usuário. O Japão tem 47 prefeituras, e cada uma deter-
mina seus recursos e o valor que devem pagar aos residen-
tes; a parte da contribuição dos beneficiários é fixa, pagam 
10% dos serviços.7

O cuidado de longa duração é um tema de crescente 
importância e inevitável. Na União Europeia (UE),  estima-se 
que, em 2030, o número de pessoas maiores de 80 anos 
será de 34,7 milhões (atualmente, há 18,8 milhões nessa 
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faixa etária).8 O conhecido “Informe Pacolet”, sobre a pro-
teção social para a dependência na velhice nos 15 Estados 
da UE e na Noruega, assinalava que de 3 a 5% dos ido-
sos de 65 anos são grandes dependentes, e até 16%, par-
cialmente dependentes. Entre os maiores de 75 anos essa 
porcentagem se eleva até 10% para a grande dependência 
e 20% para a dependência parcial. A grande dependên-
cia representava em torno de 3% da população total, ou 
seja, 9 milhões de pessoas.8,9

Observa-se que a necessidade de serviços e recursos 
para enfrentar a situação da dependência vem crescendo 
com o aumento da expectativa de vida. Após anos de expe-
riências e discussões científicas na Espanha, os gestores 
e técnicos chegaram à conclusão de que as ILPIs devem 
ser como a casa do idoso, com poucas pessoas — como 
casa-lar, onde possam conviver bem com todos, os quar-
tos devem ser amplos, com, no máximo, dois idosos, todos 
com banheiro privado e de um a dois banheiros disponíveis 
com maior espaço para os que requerem banhos em macas 
ou outras necessidades. E a melhor alternativa ainda é o 
domicílio do idoso.

Vale salientar a prevalência do cuidado no domicí-
lio não somente na Alemanha, no Japão e na Espanha, 
mas também em outros países, como Suécia, em que 
7,9% das pessoas com 65 anos e mais recebem CLD em 
ILPIs, e 9,1%, no domicílio; já no Reino Unido apenas 
5,1% estão recebendo os cuidados em ILPIs, e 20%, no 
domicílio; na Áustria, 14,8% recebem cuidados no domi-
cílio, e apenas 3,6%, em ILPIs.8,10 São observadas dispa-
ridades entre os países, apesar de os dados apresentados 
serem do ano 2000; no entanto, as ações são custeadas 
pelo setor público.

O financiamento da dependência, nos diferentes mode-
los continentais e nórdicos, limita-se a garantir presta-
ções monetárias, ajudas básicas ou prestações de serviços. 
O financiamento deve ser misto, uma vez que são várias 
as administrações públicas de proteção à dependência. 
A contribuição do usuário não deve exceder certo valor 
de sua renda, para não recair sobre ele o custo da carga 
do cuidado.

A maioria das famílias que possuem idosos dependen-
tes não tem condições de prestar os cuidados que, de fato, 
requerem equipe interdisciplinar capacitada, por se tratar de 
um serviço combinado de assistência social e saúde. Logo, as 
ações devem ser desenvolvidas de forma integrada devido 
à convergência de necessidades e de tipos de dependência, 
que podem ser físicas e mentais. As dependências mentais, 
como Alzheimer, exigem muito mais dos cuidadores que as 
dependências físicas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os ganhos da expectativa de vida não devem ser vistos 

como um problema, mas como uma conquista, e devem ser 
buscadas alternativas para a superação dos desafios que essa 
nova realidade impõe.

O seguro-cuidado e a Lei da Dependência são alternati-
vas de atendimento às pessoas em situação de dependência. 
Porém, para os serviços de longa duração, urgem recursos 
para financiar tais serviços, que são onerosos; os prestados 
em domicílio são mais baratos, mas as instituições de longa 
permanência são mais caras.11

A política de cuidados, na Europa, faz parte das estraté-
gias de proteção social e de inclusão, além do Método Aberto 
de Coordenação — o MAC Social — que vem estimulando 
a difusão das melhores práticas institucionais sobre autono-
mia e dependência, cobertura de novos sistemas com ajudas 
financeiras e serviços. Isso sem abordar a avaliação do sistema 
visando à qualidade dos serviços destinados às pessoas ido-
sas em situação de dependência. Não obstante, vale salientar 
que não houve retrocesso em nenhum país da UE no que se 
refere à função familiar do cuidado que sobrecarrega famílias 
cuja estruturação foge ao padrão tradicional.12

Além disso, com o aumento da quantidade de aposen-
tados, a sociedade deve se preparar para um incremento da 
demanda por cuidados aos idosos dependentes não só por 
causa do seu rápido e progressivo aumento, mas porque a 
reserva tradicional dos cuidadores informais saiu da família 
e está desaparecendo.12

Faz-se necessário, ademais, criar sistemas com fundos de 
reservas e a participação do usuário ou da família. As pessoas, 
à medida que envelhecem, precisam de apoio em relação à 
renda e às oportunidades de trabalho decente para permane-
cerem ativas, além de serviços sociais e de saúde apropriados, 
destacando-se os CLD para as que se encontram em situa-
ção de dependência. 

A implementação de políticas públicas para atender a 
essas novas e aumentadas demandas revela-se um desafio, 
principalmente em um sistema socioeconômico em que essas 
políticas são consideradas “gastos”, como no capitalismo de 
extração liberal.

A situação de CLD é muito séria; o Brasil precisa se 
espelhar nos exemplos dos países desenvolvidos e com maior 
número de idosos para enfrentar a questão da dependência, 
que só irá se agravar com o passar dos anos. Torna-se cada 
vez mais urgente tomar medidas a respeito desse assunto, 
começando as discussões sobre o tema com especialistas nas 
áreas de Geriatria e Gerontologia, demógrafos, economis-
tas, organizações não governamentais e os ministérios que 
integram a Seguridade Social.
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ser indicados termos ou expressões de uso conhecido.
Texto: com exceção dos manuscritos apresentados como Artigos de Revisão 
ou, eventualmente, Artigos Especiais, os trabalhos deverão seguir a estrutura 
formal para trabalhos científicos, incluindo as seguintes seções:
• Introdução - Deve conter revisão da literatura atualizada e pertinente 

ao tema, adequada à apresentação do problema, e que destaque sua 
relevância. Não deve ser extensa, mas deve definir o problema estudado, 
sintetizando sua importância e destacando as lacunas do conhecimento 
(estado da arte) que serão abordadas no artigo.

• Métodos - Deve conter descrição clara e sucinta dos procedimentos 
adotados; universo e amostra; fonte de dados e critérios de seleção; 
instrumentos de medida, tratamento estatístico, dentre outros.

• Resultados - Deve se limitar a descrever os resultados encontrados 
sem incluir interpretações e comparações. Sempre que possível, os 
resultados devem ser apresentados em tabelas ou figuras, elaboradas 
para serem autoexplicativas e com análise estatística.

• Discussão - Deve explorar, adequada e objetivamente, os resultados, 
discutidos à luz de outras observações já registradas na literatura. É 
importante assinalar limitações do estudo. Deve culminar com as 
conclusões, indicando caminhos para novas pesquisas ou implicações 
para a prática profissional.

• Conclusão: Deve ser sucinta e não ultrapassar dois parágrafos.
• Agradecimentos - Podem ser registrados agradecimentos, em parágrafo 

não superior a três linhas, dirigidos a instituições ou indivíduos que 
prestaram efetiva colaboração para o trabalho.

• Conflito de interesse - A declaração de conflito de interesses é um 
elemento importante para a integridade da pesquisa e das publicações 
científicas. Aplica-se a todos os autores do manuscrito. O termo 
“conflito de interesses” abrange:

a) conflitos financeiros: referem-se a empregos, vínculos profissionais, 
financiamentos, consultoria, propriedade, participação em lucros ou 
patentes relacionados a empresas, produtos comerciais ou tecnologias 
envolvidas no manuscrito;

b) conflitos pessoais: relação de parentesco próximo com 
proprietários e empregadores de empresas relacionadas a 
produtos comerciais ou tecnologias envolvidas no manuscrito;

c) potenciais conflitos: situações ou circunstâncias que poderiam 
ser consideradas como capazes de influenciar a interpretação dos 
resultados.

• Referências bibliográficas - As referências devem ser listadas ao final 
do artigo, numeradas consecutivamente, com algarismos arábicos 
posicionados como expoente, seguindo a ordem em que forem 
mencionadas pela primeira vez no texto, baseadas no estilo Vancouver. 
Nas referências com até seis autores, citam-se todos os autores; acima 
de seis autores, citam-se os seis primeiros autores, seguido de et al. As 
abreviaturas dos títulos dos periódicos citados deverão estar de acordo 
com o Medline. Ao longo do texto, o número da referência pode 
suceder o(s) nome(s) do(s) autor(es), conforme exemplificado abaixo. 
Se forem dois autores, citam-se ambos ligados pela conjunção “&”; se 
forem mais de três, cita-se o primeiro autor seguida da expressão et al.

Exemplo: 
“Segadas et al.8 chamou a atenção para a necessidade de estudos 
clínicos envolvendo idosos no Brasil. Um fator que contribuiu para esta 
preocupação foi a publicação de investigações em outros países sobre 
iatrogenia na idade avançada9,12,15.” 
A exatidão e a adequação das referências a trabalhos que tenham sido 
consultados e mencionados no texto do artigo são de responsabilidade do autor.

Exemplos: 
Livros
1. Kane RL, Ouslander JG, Abrass IB. Essentials of clinical geriatrics. 

5th. ed. New York: McGraw Hill; 2004.
Capítulos de livros
1. Sayeg MA. Breves considerações sobre planejamento em saúde do 

idoso. In: Menezes AK, editor. Caminhos do envelhecer. Rio de 
Janeiro: Revinter/SBGG; 1994. p. 25-28.

Artigos de periódicos
1. Ouslander JG. Urinary incontinence in the elderly. West J Med. 

1981;135(2):482-91.

Dissertações e teses
1. Marutinho AF. Alterações clínicas e eletrocardiográficas em pacientes 

idosos portadores de Doença de Chagas [dissertação]. São Paulo: 
Universidade Federal da SBGG; 2003.

Trabalhos apresentados em congressos, simpósios, encontros, 
seminários e outros
1. Petersen R, Grundman M, Thomas R, Thal L. Donepezil and vitamin 

E as treatments for mild cognitive impairment. In: Annals of the 
9th International Conference on Alzheimer’s Disease and Related 
Disorders; 2004 July; United States, Philadelphia; 2004. Abstract O1-
05-05.

Artigos em periódicos eletrônicos
1. Boog MCF. Construção de uma proposta de ensino de nutrição para 

curso de enfermagem. Rev Nutr [periódico eletrônico] 2002 [citado 
em 2002 Jun 10];15(1). Disponível em: http://www.scielo.br/rn

Textos em formato eletrônico
1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estatísticas da saúde: 

assistência médico-sanitária.  Disponível em: http://www.ibge.gov.br. 
Acessado em 2004 Fev 05.

2. Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Available 
from URL:  http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm. Accessed in 
1996 Jun 5.

Programa de computador
1. Dean AG, Dean JA, Coulombier D, Brendel KA, Smith DC, Burton 

AH, et al. Epi Info [computer program]. Version 6: a word processing, 
database, and statistics program for epidemiology on micro-computers. 
Atlanta, Georgia: Centers of Disease Control and Prevention; 1994.

Para outros exemplos, recomendamos consultar o documento Uniform 
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and 
Editing for Medical Publication (http://www.icmje.org).

Tabelas e Gráficos
Tabelas e figuras devem ser limitadas a cinco, em seu conjunto, para Artigos 
Originais e Especiais (e respeitado o quantitativo indicado para os demais 
Tipos de Artigos), devendo ser numeradas segundo a ordem de citação no 
texto, com algarismos arábicos. Devem estar inseridas nas últimas páginas 
do manuscrito, separadas do texto. Não se deve utilizar grade ou traços 
internos, horizontais ou verticais, nas tabelas; as bordas laterais devem estar 
abertas. O autor responsabiliza-se pela qualidade das figuras (desenhos, 
ilustrações e gráficos), que devem permitir redução sem perda de definição, 
para os tamanhos de uma ou duas colunas (7 e 15 cm, respectivamente). 
Em caso de tabelas, figuras ou quadros extraídos de outras publicações, 
deve ser enviada, com o manuscrito, a permissão para reprodução. As notas 
explicativas, quando necessárias, devem ser colocadas no rodapé das tabelas.
Anexos
Deverão ser incluídos apenas quando imprescindíveis à compreensão do 
texto. Caberá aos editores julgar a necessidade de sua publicação.
Abreviaturas e siglas
Deverão ser utilizadas de forma padronizada, restringindo-se apenas 
àquelas usadas convencionalmente ou sancionadas pelo uso, acompanhadas 
do significado, por extenso, na primeira citação no texto. Não devem ser 
usadas no título e no resumo.
Autoria
O número de autores deve ser coerente com as dimensões do projeto; 
o crédito de autoria deverá ser baseado em contribuições substanciais, 
como concepção e desenho, ou análise e interpretação dos dados. Não se 
justifica a inclusão de nome de autores cuja contribuição não se enquadre 
nos critérios acima, podendo, nesse caso, figurar na seção Agradecimentos. 
Deve-se incluir uma descrição da contribuição de cada um dos autores.
Pesquisas envolvendo seres humanos
Resultados de pesquisas relacionadas a seres humanos devem ser acompanhados 
de declaração de que todos os procedimentos tenham sido aprovados pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da instituição de origem a que se vinculam os autores ou, 
na falta deste, por outro Comitê de Ética em Pesquisa credenciado à Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde.

INSTRUÇÕES PARA O 
ENVIO DOS MANUSCRITOS
Os trabalhos devem ser enviados por via eletrônica para o endereço: 
editorsbgg@gmail.com. O autor para correspondência receberá mensagem 
acusando recebimento do trabalho; caso isso não aconteça até sete dias úteis do 
envio, deve-se entrar novamente em contato.



Caso haja utilização de figuras ou tabelas publicadas em outras fontes, 
deve-se anexar documento que ateste a permissão para seu uso.

RESUMO DE DOCUMENTOS 
E PROCEDIMENTOS
• Envio do manuscrito por via eletrônica.
• Verificação da presença de todos os itens da folha de rosto.
• Inclusão de resumos estruturados para trabalhos originais de pesquisa, 

em folhas separadas, português e inglês.
• Inclusão de resumos narrativos originais em folhas separadas, para 

manuscritos que não são de pesquisa, nos idiomas português e inglês.
• Verificação quanto a se o texto está apresentado em fonte Arial, corpo 

12 e espaço duplo, com margens de 3 cm, e em formato Word for 
Windows (inclusive tabelas).

• Se subvencionado, inclusão de nomes das agências financiadoras e 
números dos processos.

• Inclusão de documento atestando a aprovação da pesquisa por 
Comissão de Ética nos casos em que se aplica.

• Verificação se as figuras e tabelas estão nos formatos requeridos.
• A soma de tabelas e figuras não deve exceder a cinco.
• Incluir permissão de editores para reprodução de figuras ou tabelas já 

publicadas.
• Verificação das referências, se estão normalizadas segundo estilo 

Vancouver, ordenadas alfabeticamente pelo primeiro autor e 
numeradas, e se todas estão citadas no texto.

• Aprovação do estudo por Comitê de Ética da Instituição, para pesquisa 
com seres humanos, deve constar no texto.

• Referência, se for o caso, de conflitos de interesse, aplicável a todos os 
autores do manuscrito.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
GENERAL INFORMATION
The journal Geriatrics, Gerontology and Aging (GGA) is a quarterly scientific 
publication by Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – SBGG 
(Brazilian Geriatrics and Gerontology Society), aiming at the publication of 
articles on Geriatrics and Gerontology, including their several subareas and 
interfaces. The journal accepts article submissions in Portuguese, English 
(preferably), and Spanish. The print content is available for SBGG members 
and the online content can be accessed at: www.sbgg.org.br

MANUSCRIPT EVALUATION 
BY PEER REVIEW
Manuscripts that regard the editorial policy and the Instructions for 
Authors will be referred to editors, who will evaluate the scientific merit. 
Manuscripts will be submitted to at least two reviewers with expertise 
in the addressed theme. Accepted manuscripts might return for authors’ 
approval in case of changes made for editorial and standardization 
purposes, according to the journal style. Manuscripts not accepted will 
not be returned, unless they are requested by the respective authors within 
three months. The copyright of the published manuscripts are held by 
the journal. Therefore, full or partial reproduction in other journals or 
translation into another language is not authorized.

CATEGORIES OF MANUSCRIPTS
To maximize the number of pages that can be published and yet maintain 
high quality, there are strict limits on the total number of (a) text words, 
(b) graphics (tables, figures and appendices combined), and (c) references. 
Authors should carefully read the instructions on abstract format and 
the limits on the length of the submission based on total text words, 
number of graphics and number of references. FAILURE TO ADHERE 
TO THESE GUIDELINES AND LIMITS WILL RESULT IN 
REJECTION OF THE PAPER.
The journal Geriatrics, Gerontology and Aging accepts the following 
submissions: Editorials, Brief Reports, Special Articles, Letters to the 

Editor, Case Reports, Original Articles (Research Studies), Review 
Articles and Systematic Reviews, Thesis Summary; and Opinions.
Editorials. Editorials are invited comments on a specific paper published in 
the journal. Occasionally, opinions or commentary by qualified and respected 
individuals on a highly relevant topic or controversial issue pertinent to aging 
will be published in this section at the discretion of the editor in chief.
Original Articles. These are reports of investigator-initiated research that 
presents new information. Information that is already available in textbooks 
or as common knowledge will not be considered for review. The subject matter 
can be very broad as long as it is relevant to aging conditions in humans. 
To improve the quality of reporting randomized, controlled trials (RCTs), 
it is recommended that authors adhere to the CONSORT (Consolidated 
Standards of Reporting Trials) statement, which consists of a checklist and 
flow diagram that authors can use to report RCTs. Text words: 2,000 to 4,000 
words, excluding tables, figures, and references. The maximum number of 
tables and figures is five. References: maximum of 30. The structure should be 
Introduction, Methods, Results, Discussion and Conclusion.
Reviews and Systematic Reviews. We are particularly interested in 
reviews of any whole field or aspect of Geriatric medicine or Gerontology 
that is of relevance to our mainly clinical readership. These should be 
authoritative and identify any gaps in our knowledge or understanding. 
Systematic Reviews must contain a brief section entitled “Search strategy 
and selection criteria.” This should state clearly: the sources (databases, 
journal or book reference lists, etc.) of the material covered, and the 
criteria used to include or exclude studies – for example, English language 
only or studies conducted after a specific date. Maximum 5,000 words, 50 
references, 250 word structured abstract, 4 tables OR figures.
Brief Reports. A shorter article which should report original findings. 
Brief Communication may contain no more than 1 table or figure, a 
maximum of 1,600 words and 20 references, and a structured abstract 
with 250 words. Short Reports include an abstract and are fully citable. 
Authors of longer articles may be invited to re-submit a shorter version of 
their manuscript for publication in this section. Those including original 
data may be sent for peer review.
Special Articles. Reports of meetings, task force, or committee activities; 
guidelines and position statements by the SBGG; and other topics relevant 
to aging, but not conforming to any of the journal’s existing sections.
Letters to the Editor. Letters to the Editor should be brief. One type of 
letter is an objective, constructive and educational critique of a previously 
published article in GAA (Comments/Responses); these should be 
submitted within 3 months after publication of the original paper. The 
editorial office may submit letters critiquing a paper published in GGA to 
the authors of the paper, who will be given 1 month to reply to the critique. 
The letter and the reply will usually be published in tandem. Other letters 
may discuss matters of general interest to physicians involved in the 
care of older patients, interesting clinical or research findings, or brief 
commentary on any aspect of aging as it relates to humans. The maximum 
is 1,000 words, with 5 to 10 references.
Case Reports. Clinically interesting cases should be written in a maximum of 
900 words (plus 125 word abstract) with no more than 1 figure or table and 
maximum of 20 references. Case reports should be of conditions that provide 
new insight, describe rare but modifiable disorders or present new treatments 
or understanding. Case reports are usually peer-reviewed. The structure is: 
Abstract, Objective, Case description, Investigations, Differential diagnosis 
and Comments. It is not necessary ethical submission requirements, but only 
patient or legal representative participant consent.
Thesis Summary. Reproduction of abstracts from theses or master’s 
dissertations..
Opinions. Should be 800 to 1,600 words (with or without figures/tables) 
and maximum of 10 references.

INSTRUCTIONS FOR 
MANUSCRIPT PREPARATION
Manuscripts should be typed in Word for Windows [(including 
tables), figures should be supplied as JPG file and a minimum of 
300dpi resolution]. Manuscripts should be prepared according to the 
sequence below:
• paper full title in Portuguese and English not exceeding 90 characters;
• paper short title not exceeding 40 characters (spaces included) in 

Portuguese and English;
• authors’ and coauthors’ complete name, indicating institutional 

affiliations for each one of them;



• corresponding author data, including name, address, telephone and fax 
numbers, and e-mail.

It must be submitted with the following parts and sequence:
Abstract: All manuscripts should be submitted with an abstract in 
Portuguese (or Spanish) and in English having no more than 150 to 250 
words. For Original Articles and Brief Communications, abstracts should 
be structured to include objective, methods, results, and conclusions. 
For other manuscript categories, abstract models could be narrative, 
but rather carrying the same information. Abstracts should not contain 
quotations and abbreviations. At least three and at most six keywords 
should accompany the abstracts, being extracted from the vocabulary 
in Descritores em Ciências da Saúde (DeCS - www.bireme.br) when 
accompanying abstracts in Portuguese, and from Medical Subject 
Headings – MeSH (http //www.nlm nihgov/mesh/) when accompanying 
abstracts in English. If no descriptor is available to cover the manuscript 
theme, words or expressions of known usage might be indicated. 
Text: except for Review Articles, papers should assume formal structure 
of a scientific text:
• Introduction - The introduction should contain updated literature review, 

being appropriate to the theme, suitable to the problem introduced, 
and enhancing the theme relevance. The introduction should not be 
extensive, but define the problem studied, synthesizing its importance 
and stressing the knowledge gaps addressed in the article.

• Methods - This section should have clear and brief description of 
proceedings adopted, sampling, data source and selection criteria, 
measurement instruments, statistical analysis, among other features.

• Results - This section should be limited to describing the results 
found without including interpretation and comparison. Whenever 
possible, results should be displayed in tables or figures designed to 
be self-explanatory and having statistical analysis.

• Discussion - The discussion should properly and objectively explore the 
results, discussed in the light of further observation already registered 
in literature. It is important to point out the study limitations. The 
discussion should culminate by conclusions indicating avenues for 
new research or implications for professional practice.

• Conclusion - No more than two paragraphs.
• Acknowledgement - Acknowledgments may be written in no more than 

three-line paragraph towards institutes or individuals that effectively 
contributed to the paper.

• Conflict of interests - Includes:
a) financial conflict such as employment, professional liaisons, 

funding, consulting, ownership, profit or patent sharing related 
to marketed products or technology involved in the manuscript;

b) personal conflict: close relatedness to owners and employers 
in companies connected to marketed products or technology 
involved in the manuscript;

c) potential conflict: situations or circumstances that could be 
considered capable of influencing the result interpretation.

• References - Should be listed at the end of the manuscript and 
numbered in the order they are first mentioned in the text, 
following Vancouver style (“Uniform Requirements for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals Writing and Editing for Medical 
Publication” [http://www.icmje org]). List all authors up to six; if 
more than six, list the first six followed by et al. The titles of journals 
should be abbreviated according to style used in Medline. Authors 
are responsible for the accuracy and completeness of references 
consulted and cited in the text.

Examples of appropriate reference style:
“The climate is also a determining factor in the temporal and geographical 
distribution of arthropods.1”
Books
1. Kane RL, Ouslander JG, Abrass IB. Essentials of clinical geriatrics. 

5th ed. New York: McGraw Hill, 2004.
Book chapters
1. Sayeg MA. Breves considerações sobre planejamento em saúde do 

idoso. In: Menezes AK, editor. Caminhos do envelhecer. Rio de 
Janeiro: Revinter/SBGG; 1994. p. 25-8.

Journal articles
1. Ouslander JG. Urinary incontinence in the elderly. West J Med 

1981;135(2):482-91.
Essays and theses
1. Marutinho AF. Alterações clínicas e eletrocardiográficas em pacientes 

idosos portadores de Doença de Chagas [dissertação]. São Paulo: 
Universidade Federal da SBGG; 2003.

Papers introduced in congress, symposiums, meetings, seminars etc.
1. Peterson R, Grundman M, Thomas R, Thai L. Donepezil and 

vitamin E as treatments for mild cognitive impairment. In: Annals 
of the 9th International Conference on Alzheimer’s Disease and 
Related Disorders; 2004 July; United States, Philadelphia; 2004. 
Abstract 01-05-05.

Articles from electronic journals
1. Araújo MAS, Nakatani AYK, Silva LB, Bachion MM. Perfil do idoso 

atendido por um programa de saúde da família em Aparecida de 
Goiânia – GO. Revista da UFG [periódico eletrônico] 2003 [citado 
em 2012 Set 15];5(2). Disponível em: http://www.proec.ufg.br/ re-
vista_ufg/idoso/perfil.html 

Texts in electronic format
1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estatísticas de saúde: 

assistência médico-sanitária. Disponível em: www.ibge.gov.br. 
Acessado em 2004 Fev 05.

2. More SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Available 
from: www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm. Accessed in 1996 Jun 5.

Tables or Figures
Tables (as well as Figures and Appendices) should appear after the 
References section and not in the body of the text or as a separate 
document. Number all tables with Arabic numbers consecutively in 
order of appearance. Type each table double-spaced on a separate page. 
Title should have the first letter of each word as upper case (except 
prepositions, conjunctions and articles). Every table must have a 
caption typed above the tabular material. Symbols for units should be 
used only in column headings. Every column must have a description 
or heading. Do not use internal horizontal or vertical lines; place 
horizontal lines between table caption and column headings, under 
column headings, and at the bottom of the table (above the footnotes, 
if any). Do not submit tables as photographs. Indicate normal range 
for instruments or scales. All abbreviations used in tables must be 
spelled out as footnotes.
Figures should appear after the References section and either before 
or after tables, but not as a separate document. Legends for figures 
should be presented in numerical order on a separate page(s), not on 
or below the figure. All abbreviations must be spelled out on the figure 
legend. It should be indicated normal range for instruments or scales. 
Original artwork or figures may be requested upon acceptance of the 
manuscript for publication and will not be returned. Figures should be 
in black and white.
Research involving human subjects
Articles related to research involving human subjects should indicate 
whether the procedures were followed in accordance with the ethical 
standards of the responsible committee on human experimentation 
(institutional or regional) accredited by the Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde (Health Ministry National 
Research Ethics Committee). In addition, a clear statement of 
compliance with ethical principles outlined in the Helsinki Declaration 
(2000) shall appear in the last paragraph of “Methods” section, as well 
as fulfillment of specific requirements of the nation the research was 
performed in. The subjects included in the research should have signed a 
“Free and Informed Consent Term”.

MANUSCRIPT SUBMISSION
Papers should be sent by e-mail to: editorsbgg@gmail.com. Before 
sending your manuscript, please check if all the items established under 
“Instruction for manuscript sending” have been fulfilled.
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