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Processo de elaboração do recebimento e avaliação dos Temas Livres do XIX Congresso Brasileiro de Geriatria 
e Gerontologia, 29 de abril a 03 de maio de 2014, Belém (PA).

Comissão de Temas Livres – Gerontologia: Rosângela 
Corrêa Dias
Apoio Administrativo (CCM): Flávia Hernandes

AVALIADORES
Geriatria
Alberto Frisoli Junior
Alexandre de Andrade Cavalcanti
Cláudia Caciquinho Vieira de Souza
Einstein Francisco de Camargos
Emylucy Martins Paiva Paradela
Juliana Junqueira Marques Teixeira
Karlo Edson Carneiro Santana Moreira
Marcelo Valente
Marco Polo Dias Freitas
Mônica Hupsel Frank
Renato Moraes Alves Fabbri
Rodolfo Herberto Schneider 
Roni ChaimMukamal
Silvia Cristina Nunes Pricinote
Gerontologia
Ana Elizabeth dos Santos Lins 
Ana Paula de Oliveira Marques 
Andrea Mathes Faustino 
Daniele Sirineu Pereira 
Eliane Jost Blessmann
Leonor Campos Mauad
Ligia Py
Márcia Carréra Campos Leal 
Maria Izabel Penha de O. Santos 
Marisa Accioly Domingues 
Otavio de Toledo Nobrega 
Rosangela Correa Dias 
Valmari Cristina Aranha 
Vania Beatriz MerlottiHerédia

DATAS
Data de  abertura para submissão de temas livres: 28/06/2013.
Data de encerramento para submissão dos temas livres: 
24/02/2014, que foi prorrogada para: 16/03/2014.
Período de avaliação:
Primeira etapa: de 17/03 a 04/04/2014. 
Segunda etapa: de 07/04 a 14/04/2014.
Divulgação dos resultados: 
Primeira etapa: 07/04/2014. 
Segunda etapa: 17/04/2014.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O XIX Congresso Brasileiro de Geriatria e Geronto-

logia (CBGG2014), ocorrido em Belém (PA), entre 29 de 
abril e 03 de maio de 2014, teve a honra de receber 1.052 
temas livres, avaliados em duas etapas. Foram aprovados 923 
(87,7%) temas livres, apresentados no Congresso na forma 
de pôsteres digitais. Oitenta temas livres foram selecionados 
para apresentação também em pôster impresso e 20 para 
apresentação oral. Os três primeiros foram premiados.

A equipe de avaliação foi composta por 14 especialistas 
em geriatria e 14 em gerontologia, todos com experiência 
acadêmica. As avaliações seguiram critérios objetivos e 
baseados nas regras de estruturação formal para trabalhos 
cientí� cos, consoantes às estabelecidas pela revista Geria-
tria & Gerontologia, da Sociedade Brasileira de Geriatria 
e Gerontologia. Todo o processo demandou cerca de 360 
horas de trabalho. E o período de avaliação, incluindo as duas 
etapas, foi executado em apenas um mês, de 17 de março a 
17 de abril de 2014.

Na primeira etapa de avaliação, os temas livres foram 
distribuídos de acordo com a área de cada avaliador (geria-
tria ou gerontologia) e de forma a evitar con� ito de interesse. 
Nessa etapa, a avalição foi feita por um dos especialistas que 
considerou cada trabalho como aceito ou recusado, atri-
buindo um escore para os aceitos.

Os 100 melhores temas livres, 50 da geriatria e 50 da 
gerontologia, foram selecionados para a segunda e última 
etapa de avaliação. Cada trabalho foi avaliado por quatro 
especialistas, dois da geriatria e dois da gerontologia. A classi-
� cação � nal foi a partir da ordenação da média dessas avalia-
ções, baseadas em critérios técnico-cientí� cos, independente 
da área. Portanto, cada um dos 100 melhores trabalhos foi 
avaliado por cinco especialistas para que se chegasse à clas-
si� cação � nal e premiação, independentemente de ser da 
geriatria ou da gerontologia.

A Comissão Organizadora agradece a todos os colabora-
dores desse processo e reconhece que sem essa inestimável 
ajuda não seria possível realizá-lo. Somos imensamente 
gratos também aos autores que dedicaram tempo e conhe-
cimento para elaborarem os mais de mil trabalhos subme-
tidos. Um re� exo do crescente interesse e da valorização da 
Geriatria e da Gerontologia em nosso País! 

ORGANIZADORES
Presidente da Comissão Cientí� ca: Maria Alice Toledo 
Comissão de Temas Livres – Geriatria: Marco Polo Dias Freitas 
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QUANTITATIVO
Total de temas livres recebidos: 1.052, aprovados: 923 
(87,7%), recusados: 129.
Geriatria: 444, aprovados: 377 (84,9%), recusados: 67.
Gerontologia: 608, aprovados: 546 (89,8%), recusados: 
62. 
Aprovados para pôster impresso: 80.
Aprovados para apresentação oral: 20, sendo que os três 
primeiros foram premiados.
Estimativa de tempo despendido para as avaliações: 
primeira etapa: 176 horas; segunda etapa: 67 horas. Base 
de cálculo: estimou-se um tempo de dez minutos para 
cada avaliação. 
Tempo estimado para elaboração, organização e condução 
do processo: 120 horas.
Tempo total despendido no processo: 363 horas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Deixamos documentado todo o processo que 

envolveu os Temas Livres do CBGG2014. Observa-se 
que as informações do “Comunicado aos avaliadores – 
Primeira Etapa”, anexo 3, estão divergentes do que real-
mente foi feito. O que é explicado no “Comunicado aos 
avaliadores – Segunda Etapa”, anexo 4.

Consideramos que o registro da nossa experiência 
pode contribuir para a consolidação de um processo mais 
efetivo de avaliação de Temas Livres dos Congressos de 
Geriatria e Gerontologia. Sugerimos para os próximos 
Congressos que o tempo dedicado à avaliação seja mais 
extenso, su� ciente para que seja prevista a solicitação e 
avaliação de trabalhos completos, referentes aos melhores 
Temas Livres selecionados.

ANEXOS
1. Regras para submissão dos Temas Livres
2. Orientações para as diversas formas de apresentação 

dos Temas Livres
3. Comunicado aos avaliadores – Primeira Etapa
4. Comunicado aos avaliadores – Segunda Etapa
5. Resposta aos questionamentos de recusa

1. REGRAS PARA SUBMISSÃO DOS TEMAS 
LIVRES
Orientações gerais para submissão de Temas Livres

1) Podem inscrever trabalhos todos os pro� ssionais 
interessados nas áreas de Geriatria, Gerontologia e nos 
diversos aspectos do envelhecimento.

2) Para submeter um trabalho é necessário estar inscrito 
no evento.

3) O envio dos resumos dos trabalhos deverá ser feito exclu-
sivamente pelo site do evento (www.cbgg2014.com.br).

4) A SBGG e a Comissão Organizadora do Congresso não 
serão responsáveis pelos custos de transporte e de hospe-
dagem ou quaisquer outros relacionados com a apresen-
tação dos temas livres aprovados.

5) Os resumos deverão ser enviados em Língua Portuguesa 
até às 23 h 59 min. do dia 16/03/2014.

6) O resultado dos trabalhos será divulgado na área restrita 
do autor, no menu “Meus Trabalhos” a partir do dia 
07/04/2014.

7) O responsável pelo envio do trabalho, após obter a apro-
vação deste, precisa con� rmar o pagamento de sua 
inscrição até 11/04/2014.

INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS 
LEIA ATENTAMENTE
Para submeter um resumo, proceda da seguinte maneira:
1) Faça a sua inscrição. O pagamento poderá ser feito 

após a divulgação do aceite do seu resumo.
2) Acesse a área restrita, fornecendo seu login e senha 

cadastrados durante a inscrição. Novos menus 
serão exibidos à esquerda.

3) Clique no menu “Meus Trabalhos”.
4) Siga as instruções da tela para acessar o formu-

lário de submissão de resumos. Preencha todos os 
campos do formulário on-line.

5) Antes de submeter o resumo, revise, com atenção, 
pois não será permitida a alteração do conteúdo 
dos resumos enviados.

6) Selecione uma das categorias disponíveis (Geria-
tria ou Gerontologia) e classifique o trabalho de 
acordo com as áreas de pesquisa.

Áreas temáticas
» Ciências Básicas
» Epidemiologia
» Clínico
» Ensino
» Serviços
» Novas Tecnologias
» Outros
» Casos Clínicos
» Simpósios Propostos

Subtemas
   » Ciências Básicas – Geriatria
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» Ciências Básicas – Gerontologia
» Clínico – Geriatria
» Clínico – Gerontologia
» Ensino – Geriatria
» Ensino – Gerontologia
» Epidemiologia – Geriatria
» Epidemiologia – Gerontologia
» Novas Tecnologias – Geriatria
» Novas Tecnologias – Gerontologia
» Outros – Geriatria
» Outros – Gerontologia
» Serviços – Geriatria
» Serviços – Gerontologia

7)  Ao � nalizar a submissão dos resumos, clique o botão 
“Desconectar”.

8) Após a submissão do resumo, será enviado um e-mail 
automático para o responsável pelo trabalho (quem 
submeteu), con� rmando as informações cadastradas. 
Veri� que se todas estão corretas. Caso não estejam, 
você deve acessar a sua área restrita e efetuar as alte-
rações pertinentes (o que poderá ser feito até a data 
limite para submissão dos resumos – ver em Orienta-
ções Gerais).

9) Caso não receba o e-mail automático no mesmo dia 
con� rmando o envio, o resumo não foi enviado corre-
tamente. Nesse caso, entre em contato por e-mail 
(trabalhos@ccmew.com) informando o evento e o 
problema ocorrido.

10) Para novos acessos à web, basta informar LOGIN 
e SENHA. Caso tenha esquecido, utilize a opção 
“Lembrar Senha”, na página inicial.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
1) Vide Informações Gerais para datas e prazos.
2) Serão aceitos trabalhos decorrentes de pesquisa 

original, relatos e séries de casos. No tocante a 
pesquisas de natureza bibliográ� ca, não serão aceitas 
revisões de literatura, projetos de pesquisa ou outros 
trabalhos que não preencherem requisitos de revisão 
sistemática ou meta-análise.

3) Todos os trabalhos aceitos serão classi� cados para 
exposição em pôster digital, existindo um espaço limi-
tado e de destaque para exposição em pôster impresso 
e apresentação oral dentro da programação do 
Congresso. O autor responsável (aquele que submeteu 

o trabalho, poderá ser o autor principal ou coautor) 
deverá estar inscrito no Congresso, ter a inscrição 
paga e comparecer ao evento para receber o certi� cado 
do tema livre.

4) O tema livre oral deverá ser apresentado em Língua 
Portuguesa somente no dia e horário estipulados na 
programação do Congresso pelo autor obrigatoria-
mente inscrito no evento. Caso o autor responsável 
não tenha concluído a inscrição (feito o pagamento), a 
apresentação será cancelada.

5) Não haverá ressarcimento dos valores pagos de 
inscrição em caso de desistência ou ausência no 
Congresso.

6) Cada congressista poderá submeter no máximo 03 
(três) resumos para o Congresso.

7) Cada pessoa pode constar como PRIMEIRO AUTOR 
em, no máximo, 03 (três) trabalhos.

8) Os resumos serão enviados exclusivamente pelo site 
o� cial do Congresso.

9) No certi� cado do tema livre constará a forma de expo-
sição (pôster ou oral), o título do trabalho e o nome 
dos autores.

10) Todos os materiais produzidos a partir dos resumos 
enviados (p. ex., certi� cados) reproduzirão � elmente 
as informações submetidas. Salientamos que as infor-
mações fornecidas são de inteira responsabilidade 
dos autores.

11) Os trabalhos aprovados para apresentação oral concor-
rerão ao prêmio de melhores temas livres do Congresso. 
A avaliação para premiação será baseada em critérios 
técnico-cientí� cos e levará em conta aspectos como: rele-
vância, originalidade, adequação da metodologia, clareza 
e coerência no desenvolvimento do tema. Para melhor 
avaliação dos temas livres orais, a comissão avaliadora 
poderá solicitar, em tempo hábil, que os autores enviem 
resumo estendido ou trabalho completo, em Língua 
Portuguesa. Caso isso seja feito, as datas e as informações 
necessárias serão divulgadas antecipadamente.

12) A decisão � nal da comissão avaliadora é considerada 
suprema, irrevogável e inapelável, e não será revista.

INSTRUÇÕES PARA PREPARAÇÃO DE RESUMOS
1) O texto do resumo deve conter no máximo 2.500 carac-

teres com espaços, limitado o título a 100 caracteres. 
Todo conteúdo que exceder os limites estabelecidos 
será desconsiderado pelo sistema.

2) O resumo deve ser objetivo e conciso, com informa-
ções essenciais em suas diferentes sessões. O texto 
do resumo deverá ser digitado em corpo único, no 
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formato estruturado: Introdução e Objetivo, Metodo-
logia, Resultados e Discussão, Conclusão.

3) A Instituição ou Instituições em que o trabalho foi realizado, 
assim como os nomes dos autores, NÃO devem ser mencio-
nados no corpo do texto, sob pena de o trabalho ser desclas-
si� cado.

4) Referências bibliográ� cas não devem ser incluídas no texto.
5) Sugere-se que os autores se abstenham do uso de abreviações. 

Abreviações especiais, incomuns, devem ser escritas
entre parênteses, após a palavra completa, desde a primeira vez 

que for mencionada e serem mantidas no menor número 
possível.

6) Os resultados devem ser expostos de modo mais claro possível 
e as conclusões devem ser baseadas nos dados apresentados. 
Não serão aceitos trabalhos sem apresentação de resultados. 
Resumos com expressões tais: “os resultados serão apresen-
tados e discutidos posteriormente...”, não serão aceitos.

7) Não será permitida a utilização de grá� co ou tabela.
8) O conteúdo do resumo deve estar relacionado ao tema de 

pesquisa escolhido (ver lista acima).
9) As apresentações orais deverão ser feitas impreterivelmente 

em dez minutos, seguidos de 5 minutos de discussão, em dia e 
horário estipulados no programa cientí� co do congresso.

10) Os resumos dos trabalhos deverão descrever adequadamente 
os objetivos e resultados, de modo que possa ser avaliada a 
qualidade, a originalidade e quão completo é o trabalho. Não 
serão aceitos trabalhos sem apresentação de resultados. Não 
será aceita revisão de literatura.

Normas para submissão do Pôster Digital
1) O arquivo do pôster digital deve ser criado em Power-

Point e deve ter 19,58 cm altura X 26,99 cm largura. 
Necessariamente é um slide único.

2) O trabalho deve ter somente um slide que precisa ser 
em formato paisagem, e o arquivo deverá conter no 
máximo 2 MB.

3) Para enviar o Pôster Digital acesse o menu “Meus 
trabalhos”, em sua área restrita, e clique abaixo do 
título do trabalho no link: [inserir apresentação].

4) Após o envio, constará o link “[alterar apresentação]”. 
É possível, caso necessário, fazer novo envio.

5) Recomendamos usar recursos de imagens (tabelas, 
grá� cos, etc.). Não é obrigatório.

Como formatar arquivo no PowerPoint:
1) Con� guração da página: design - con� gurar página - 

slide dimensionado para apresentação - tela personali-
zada com 19,58 cm altura X 26,99 cm largura - orien-
tação paisagem.

2) Para salvar: salvar como - outros formatos - “formato PNG”

2. ORIENTAÇÕES PARA AS DIVERSAS FORMAS 
DE APRESENTAÇÃO DOS TEMAS LIVRES 
Para os autores que tiveram seus trabalhos aprovados para 
a modalidade Pôster Impresso, segue abaixo as informações: 
O número do seu painel é _____. Este número é muito 
importante, pois a partir dele é que você saberá onde 
a� xar o seu pôster no local do evento. 
Medidas: 90 cm (largura) X 120 cm (altura) 
Levar cordinha/� ta para � xação do pôster.
Colocação do pôster: dia 30/04, a partir das 13 horas
Retirada do pôster: dia 02/05, a partir das 17 horas
Não haverá apresentação, os pôsteres � carão expostos 
durante todos os dias docongresso. 

Para os autores que tiveram seus trabalhos aprovados para 
a modalidade Pôster Eletrônico (todos os autores), segue 
abaixo as informações: 
Os Pôsteres Eletrônicos já foram encaminhados por meio 
da área restrita do autor. 
Os Pôsteres Eletrônicos estarão disponíveis para visi-
tação a partir do dia 30/04 às 13 horas até o dia 03/05 às 
12 horas. 
Não haverá apresentação, os pôsteres eletrônicos serão 
exibidos em telas de plasma de 42” durante todos os dias 
do congresso.
 
Para os autores que tiveram seus trabalhos aprovados para 
a apresentação Oral, abaixo algumas observações: 
Veri� que na sua área restrita, ao lado do título do 
trabalho, a data, horário e sala de sua apresentação. 
O tempo total disponível para cada apresentação é de 10 
minutos. O apresentador deverá comparecer ao Midía-
desk com no mínimo 1 hora de antecedência a sua apre-
sentação para deixar o arquivo em Power Point. A apre-
sentação deve conter, no máximo, 10 slides. 

Certi� cados: 
Os certi� cados dos pôsteres serão entregues no dia 02/05, 
a partir das 14 horas, na área de exposição dos pôsteres. 
Os certi� cados de trabalhos orais serão entregues na sala, 
após a apresentação. 

Premiação: 
A premiação dos melhores trabalhos ocorrerá no dia 03/05, 
às 11 h e 30 min, na sala Belém. Os autores deverão estar 
presentes na entrega do prêmio. Qualquer dúvida contate-
nos respondendo a este e-mail. 

Flávia Hernandes 
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3. COMUNICADO AOS AVALIADORES PRIMEIRA ETAPA
Prezados(as) Colegas, 
Primeiramente, gostaríamos de agradecer por terem 

aceitado o nosso convite. A participação de vocês é funda-
mental para o sucesso do nosso Congresso. Neste ano, todos 
os temas livres serão avaliados, classi� cados e indicados para 
premiação antes do início do evento. Serão três etapas de 
avaliação, assim descritas: 

ETAPA 1: de 12 a 31/03/2014. Todos os temas livres 
serão divididos por área – geriatria e gerontologia, e enca-
minhados para os respectivos avaliadores. Nesta etapa, 
cada trabalho será avaliado por apenas um avaliador e 
será ACEITO ou RECUSADO. Ao ser aceito, o trabalho 
receberá uma nota para posterior classi� cação. Por esse 
motivo é muito importante que as considerações dos crité-
rios de avaliações sejam as mais homogêneas possíveis 
entre os avaliadores. Serão sete quesitos de avaliação: dois 
gerais – qualidade do texto e originalidade/relevância; e 
cinco especí� cos – introdução, objetivo(s), metodologia, 
resultados/discussão e conclusão. Originalidade/rele-
vância, metodologia e conclusão terão peso dois; a soma 
máxima de pontos de todos os quesitos é 50 e a mínima, 
dez. O resultado � nal da avaliação será expresso pela 
soma dos quesitos, considerados as ponderações, e é por 
essa nota que os trabalhos serão ranqueados. A maioria 
dos quesitos apresenta explicações sucintas para facilitar 
e padronizar as avaliações. É altamente recomendável que 
todos os avaliadores leiam atentamente todas as instru-
ções para submissão de temas livres. Após a avaliação 
de todos os trabalhos, será feito um teste para veri� car 
viés de avaliador, e se a média de algum avaliador � car 
diferente da média do grupo dos demais (por área), os 
trabalhos serão revistos por outros avaliadores. Por isso, 
o término para avaliação individual é 31/03/2014. A data 
limite para encaminhar os resultados � nais desta etapa 
para divulgação é 04/04/2014. A data para divulgação de 
aceitação dos trabalhos é 07/04/2014. 

No � m desta etapa, os trabalhos aceitos serão 
ranqueados. Os 100 melhores de cada área serão selecio-
nados para a etapa seguinte. 

ETAPA 2: de 05 a 13/04/2014. Os 50 melhores trabalhos 
da geriatria e os 50 melhores da gerontologia serão avaliados 
novamente e com a mesma � cha, por duplas mistas (geria-

tras e gerontólogos). E o resultado � nal de cada avaliação 
será a média dos pontos da dupla. Os trabalhos serão nova-
mente ranqueados, por critérios técnico-cientí� cos, inde-
pendente de serem da geriatria ou da gerontologia. Os 20 
primeiros vão para apresentação oral e os 80 restantes, para 
pôster impresso. Esses 100 primeiros trabalhos é que farão 
parte da publicação na revista da SBGG. 

ETAPA 3: de 14 a 28/04/2014. No dia 14/04/2014, os 
dez primeiros colocados serão informados que estarão  
concorrendo aos prêmios de melhores Temas Livres do 
congresso e serão convidados a encaminharem os traba-
lhos completos; terão até o dia 21/04/2014 para fazê-lo. Os 
trabalhos completos recebidos serão avaliados por duplas 
mistas, tendo como resultado � nal a média de pontos dos 
dois avaliadores. A avaliação � nal deve ser concluída até 
o dia 27/04/2014. Os três primeiros colocados serão os 
premiados e o resultado � nal será informado a eles no dia 
28/04/2014, com con� rmação de presença para apresen-
tação oral do trabalho, em horário especí� co, dentro da 
grade, destinado aos três primeiros colocados. 

Os resumos sob sua responsabilidade estão disponíveis 
em sua área restrita. Para acessá-la, vá ao site do evento 
(http://www.cbgg2014.com.br/) e digite seu login e senha 
de avaliador, conforme abaixo: 

Contamos com o apoio de vocês! 

Saudações, 

Maria Alice Toledo 
Presidente da Comissão Cientí� ca 
Marco Polo Dias Freitas 
Comissão de Temas Livres - Geriatria 
Rosângela Corrêa Dias 
Comissão de Temas Livres - Gerontologia
 
4. COMUNICADO AOS AVALIADORES: SEGUNDA 
ETAPA

Prezados avaliadores, 
Em nome da Comissão Cientí� ca do XIX Congresso 

Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, gostaríamos de agra-
decer sua colaboração e contribuição nas avaliações dos 
Trabalhos Cientí� cos submetidos ao Congresso.

Em virtude de limitações técnicas do sistema e devido 
ao curto tempo que teríamos para proceder atualizações 
operacionais, optamos por modi� car as etapas seguintes de 
avaliação dos trabalhos, sem que houvesse perda de quali-
dade do processo. Esperamos continuar contando com a sua 



8

prestimosa contribuição, que é de fundamental importância 
para o sucesso da avaliação e premiação dos Temas Livres e 
do nosso Congresso.

 Dentre os trabalhos mais bem pontuados por vocês, 
foram selecionados os 100 melhores para a segunda e última 
etapa de avaliação, na qual de� niremos os 20 melhores para apre-
sentação oral e os três primeiros, desses, para serem premiados.

 
Serão enviados a cada avaliador duas planilhas com 10 

resumos cada. Haverá uma coluna na planilha que deverá ser 
preenchida com nota de 1 a 100 para cada resumo.

 
O prazo para envio das planilhas, com todas as notas 

preenchidas, é dia 14/04/2014.
 Como forma de homogeneizar as avaliações, além de consi-

derarem os quesitos da primeira fase, listados abaixo, solicitamos 
levar em conta, também, os critérios de relevância cientí� ca dos 
delineamentos dos estudos, por exemplo: trabalhos prospectivos, 
baseados em coorte, devem ser mais valorados, seguidos dos 
ensaios clínicos bem delineados; posteriormente, os estudos de 
validação e transversais; depois aqueles baseados em bancos de 
dados aglomerados (como o DATASUS); e por último, as descri-

ções de experiências de serviços ou estudos transversais sem 
de� nição adequada de tamanho de amostra e os demais estudos.

Contamos com o apoio de vocês! 
Saudações, 

Maria Alice Toledo 
Presidente da Comissão Cientí� ca 
Marco Polo Dias Freitas 
Comissão de Temas Livres - Geriatria 
Rosângela Corrêa Dias 
Comissão de Temas Livres - Gerontologia

5. RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS DE 
RECUSA

Prezado(a) Congressista,

Todos os temas livres foram avaliados a partir dos 
critérios listados nas Instruções para Submissão de 
Resumos, que seguem as regras de estruturação formal 
para trabalhos cientí� cos, consoantes às estabelecidas 
pela revista Geriatria & Gerontologia, da Sociedade 
Brasileira de Geriatria e Gerontologia.

Informamos que todos os trabalhos foram revistos 
antes de serem de� nidos como recusados. Lamentamos 
que seu trabalho não tenha preenchido os critérios neces-
sários para aceitação.
Atenciosamente,

Maria Alice Toledo 
Presidente da Comissão Cientí� ca 
Marco Polo Dias Freitas 
Comissão de Temas Livres – Geriatria 
Rosângela Corrêa Dias
Comissão de Temas Livres – Gerontologia

ASPECTOS GERAIS

1) Qualidade do texto (� uência, clareza, precisão e 
concisão)
2) Originalidade e Relevância (essa nota será multiplicada 
por dois)

ASPECTOS ESPECÍFICOS

3) Introdução (deve apontar de forma clara a lacuna do 
conhecimento ou justi� car a realização do estudo)

4) Objetivo(s) (deve estar claro e re� etir a pergunta de 
pesquisa)

5) Metodologia (são obrigatórios, quando cabíveis: de� -
nição do tipo de estudo, da população estudada, do 
tamanho da amostra, dos casos e das variáveis; e análise 
estatística adequada. Questões éticas: consentimento infor-
mado e/ou aprovação em comitê de ética) (essa nota será 
multiplicada por dois)

6) Resultados/Discussão (a não apresentação ou apresentação 
parcial dos resultados implica em recusa do resumo. Veri� car se 
os resultados estão congruentes com o(s) objetivo(s) e com a meto-
dologia proposta. Não é obrigatório apresentar discussão em sepa-
rado, mas se o � zer, deve ser a respeito dos resultados apresentados)

7) Conclusão (deve se restringir aos resultados do estudo 
e, no máximo, aventar hipóteses geradas a partir do estudo, 
extrapolações resultam em perda de pontos neste item) 
(essa nota será multiplicada por dois)
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RESUMO
Introdução: Levantamentos epidemiológicos e estudos experimentais indicam a 
influência de polimorfismos do gene apoE sobre os níveis plasmáticos de lipídeos 
e lipoproteínas ricas em triglicerídeos, com impactos sobre fenótipos ateroscle-
róticos. Objetivo: Estudar a associação dos genótipos clássicos do gene apoE com 
fatores de risco clínicos e bioquímicos para a aterosclerose, em um segmento octo-
genário saudável da população brasileira, com destaque para o perfil lipêmico. 
Metodologia: Foram realizadas comparações transversais de parâmetros clínicos 
e laboratoriais, incluindo tomografia cardíaca computadorizada, de 208 partici-
pantes agrupados que apresentassem os alelos ε2, ε3 e ε4 do gene apoE. Resultados 
e discussão: Testes estatísticos inferenciais não demostraram diferenças entre os 
níveis de lipídios plasmáticos entre alelos da apoE. Quando portadores e não 
portadores do alelo ε4 foram comparados, valores mais altos dos níveis plasmá-
ticos de ApoB (assim como da razão ApoB/ApoA) foram observados no primeiro 
grupo. A associação do polimorfismo da apoE com outras variáveis e com a 
calcificação arterial coronariana não se mostrou significativa. Conclusão: Nosso 
trabalho sugere um possível papel aterogênico do alelo ε4 devido ao aumento dos 
níveis de ApoB e da razão ApoB/ApoA em indivíduos muito idosos, em contexto 
de prevenção primária. Estudos prospectivos deverão indicar a relevância clínica 
desta associação na determinação de eventos cardiovasculares em indivíduos 
octogenários ou de idade superior.

RESUMO
Introdução e objetivo: Dado que a concentração sérica de osteopontina (OPN) cons-
titui promessa de marcador para o diagnóstico precoce de doenças ósseas, tecemos 
a hipótese de que um polimor� smo em seu gene poderia explicar níveis séricos dife-
renciais do mediador e, em sequência, os escores de densidade óssea entre adultos 
muito idosos no Brasil. Métodos: homens e mulheres muito idosos (80 anos ou mais) 
residentes no Distrito Federal foram submetidos a avaliação por densitometria óssea 
de raio X de dupla energia para determinação da densidade mineral óssea (DMO) 
das regiões do colo do fêmur, cabeça do fêmur e lombossacral (L1 a S5). Foi reali-
zado exame clínico para avaliar outras características físicas e para excluir comorbi-
dades (eventos cardiovasculares, autoimunidade, infecções ou doenças neoplásicas). 
Concentrações séricas de OPN foram determinadas por ensaio imunoenzimático, 
enquanto o polimor� smo A7385G (rs1126772) foi determinado por sequenciamento 
direto dos produtos de reação em cadeia da polimerase. Resultados e discussão: Entre 
os 210 sujeitos envolvidos, não foram observados níveis diferenciais de densidade 
mineral óssea entre os genótipos, mas um teor circulatório aumentado de OPN foi 
encontrado entre os portadores do alelo A (p ≤ 0,05), mesmo após ajustes, mostrando 
contribuição modesta dos genótipos sobre os níveis séricos do mediador. Os níveis 
séricos de OPN foram negativamente correlacionados com a densidade do colo do 

ASSOCIAÇÃO ALÉLICA DO GENE DA APOE COM FATORES DE RISCO 
CARDIOVASCULAR EM INDIVÍDUOS MUITO IDOSOS

CORRELAÇÃO ENTRE OSTEOPONTINA E DENSIDADE MINERAL ÓSSEA 
EM INDIVÍDUOS MUITO IDOSOS

Autores: Adriane Dalla-
nora Henriques / Henri-
ques, AD / UnB; Audrey 
Cecília Tonet-Furioso / 

Tonet-Furioso, AC / UnB; 
Wilcelly Machado-Silva 

/ Machado-Silva, W / 
UnB; Wladimir Maga-

lhães de Freitas / Freitas, 
WM / Unicamp; Andrei 

Carvalho Sposito / Sposito, 
AC / Unicamp; Otávio de 

Tolêdo Nóbrega / Nóbrega, 
OT / UnB

Área: Geriatria
Temário: Ciências Básicas

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – Oral

Autores: Vinícius Carolino 
de Souza / Souza, VC / 
UCB; Wladimir Maga-

lhães de Freitas / Freitas, 
WM / Unicamp; Cláudio 

Córdova / Córdova, C / 
UCB-DF; Andrei Carvalho 

Sposito / Sposito, AC 
/ Unicamp; Otávio de 

Tolêdo Nóbrega / Nóbrega, 
OT / UnB

Área: Geriatria
Temário: Ciências Básicas

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – Oral
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RESUMO
Introdução: O envelhecimento envolve complexas mudanças celulares e mole-
culares, incluindo um declínio geral das funções imunológicas, denominado 
imunossenescência. As células do sistema imune inato e adaptativo exibem piora 
de função generalizada e um menor número de células T naïve. Há, também, 
uma expansão de alguns clones de linfócitos T (principalmente as células 
CD8+CD28-) que se correlacionam com morbidade em idosos. Em um estudo 
que analisou o consumo de álcool entre brasileiros acima de 60 anos, foi obser-
vado que 32% dos idosos têm o hábito de cosumir bebidas alcoólicas. Meca-
nismos de respostas celulares e humorais estão alterados em indivíduos com 
abuso crônico de álcool. Apesar de vários tipos celulares serem afetados pelo 
álcool, incluindo neutrófilos, células NK e monócitos/macrófagos, em linfócitos 
T, a supressão parece ser ainda mais pronunciada. Objetivo: Avaliar o padrão de 
consumo de álcool e parâmetros imunológicos em idosos em centro especiali-
zado em geriatria. Metodologia: Participaram do estudo 28 idosos: 20 depen-
dentes ou abusadores de álcool e 8 indivíduos controles (abstêmios ou com 
histórico de uso leve, mas que não tiveram contato com álcool há pelo menos 12 
meses). Foi feita uma avaliação clínica por meio de um protocolo estruturado, 
referente à investigação de uso nocivo e dependência química de álcool. Foi 
coletado sangue periférico em sistema a vácuo com heparina. Células mononu-
cleares de sangue periférico (CMSP) dos indivíduos foram separadas e marcadas 
com anticorpos monoclonais associados à fluorocromos. Os linfócitos T CD4+ e 
CD8+ foram, então, avaliados por citometria de fluxo quanto à ativação e estado 
funcional. Resultados: Não houve diferença na frequência de linfócitos T CD4+ 
e CD8+ entre os etilistas e controles. Entretanto, a frequência de linfócitos T 
CD4+ expressando CD95L foi menor em etilistas (1,3 ± 1,0) comparados ao 
controle (2,4 ± 1,1), p = 0,025. Houve uma forte tendência à menor frequência 
de linfócitos T CD8+ expressando CD40L (2,7 ± 1,2) comparados ao controle 
(4,3 ± 2,8), p = 0,06 e também forte tendência à maior frequência de células T 
CD8+CD28- em etilistas (7,6 ± 5,3) comparados aos controles (3,9 ± 3,6) (p = 
0,06). Conclusão: Nossos resultados preliminares sugerem que o uso de álcool 
no idoso pode afetar a ativação e estado funcional de linfócitos T CD4+ e CD8+. 
O aumento da frequência de linfócitos T CD8+CD28- em idosos abusadores e/
ou dependentes pode repercutir na morbidade desta população. Apoio finan-
ceiro: CNPq, Fapemig e FCMMG.

IDOSOS ETILISTAS APRESENTAM MAIOR FREQUÊNCIA DE LINFÓCITOS 
T CD8+CD28-

Autores: Fábio Silveira 
Duarte / Duarte, FS / 

UFMG; Isabela Bezerra 
Lubambo Maia / Maia, 

IBL / UFMG; Flávia Lanna 
de Moraes / Moraes, FL 

/ UFMG; Júlio César 
Menezes Vieira / Vieira, 

JCM / UFMG; Lafaiete 
Moreira dos Santos / 
Santos, LM / UFMG; 

Frederico Duarte Garcia 
/ Garcia, FD / UFMG; 

Edgar Nunes de Moraes 
/ Moraes, EN / UFMG; 

Marco Aurélio Romano-
Silva / Romano Silva, MA 

/ UFMG; Rodrigo Nicolato 
/ Nicolato, R / UFMG; 
Karen Cecília de Lima 

Torres Navarro / Torres, 
KCL / UFMG

Área: Geriatria
Temário: Ciências Básicas

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – Oral

fêmur (p = 0,050 para a DMO; p = 0,032 para T-score), mas não os níveis de outros 
sítios ósseos investigados. As análises com a amostra dicotomizada para idade e massa 
corporal revelaram que esta associação foi perceptível apenas entre os sujeitos perten-
centes à faixa etária mais avançada e aos com massa corporal dentro do intervalo 
inferior. Conclusão: Nossos achados apontam para níveis circulantes elevados de 
osteopontina entre pacientes com densidade mineral óssea diminuída, sendo ainda 
consistente com uma modesta contribuição de uma variação alélica OPN para a 
expressão do mediador.
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RESUMO
Introdução: diversos fatores podem ser associados aos níveis de antioxidantes e lipo-
peroxidação, porém, ainda não é claro quais contribuem para o aumento do estresse 
oxidativo no envelhecimento. Objetivos: Veri� car se fatores antropométricos, capa-
cidade funcional, ingestão alimentar, força de preensão manual (FPM) e índice de 
comorbidade de Charlson (ICC) estão associados a marcadores de estresse oxidativo 
em idosos de cidade brasileira. Métodos: Peso, altura, circunferências [cintura (CC) 
e quadril (CQ)], FPM, índice de massa corpórea (IMC) e relação cintura-quadril 

RESUMO
Introdução: O Comprometimento Cognitivo Leve (CCL) representa um desa� o para 
a avaliação geriátrica e frequentemente é subdiagnosticado. É necessário identi� car 
instrumentos de avaliação que permitam reverter essa realidade. Objetivo: Comparar 
a presença de intrusões em testes de triagem cognitiva com resultado de avaliação 
neuropsicológica, visando avaliar a capacidade dessas alterações em diagnosticar 
o CCL. Métodos: Foram avaliados idosos recrutados em uma coorte constituída de 
idosos com CCL e cognição normal, submetidos a triagem cognitiva com os testes de 
miniexame do estado mental (MEEM), o teste de � uência verbal na categoria animais e 
frutas, o teste de relógio segundo Shulman, o teste de � guras e o teste de 10 palavras do 
CERAD. Os resultados destes testes foram comparados com o resultado de avaliação 
neuropsicológica formal. O teste de � guras e o teste de 10 palavras do CERAD foram 
analisados quanto ao número de intrusões durante a evocação e análise da memória 
imediata. Os idosos com CCL amnéstico múltiplos domínios ou único domínio foram 
avaliados em conjunto, enquanto os casos de CCL não amnéstico foram excluídos. A 
análise foi realizada por meio da curva ROC, teste t de student para variáveis contí-
nuas com distribuição normal e Mann-Whitney para distribuição não normal, e do 
teste Qui--quadrado ou Teste Exato de Fisher para variáveis categóricas. Resultados: 
Amostra constituída por 108 idosos (77 CCL e 31 com cognição normal), com predo-
mínio do sexo feminino (60,2%), média de idade de 74,28 ± 10,71 anos e escolaridade 
de 3,66 ± 2,99 anos. A análise do teste de � guras demonstrou presença de 0,69 ± 1,12 
intrusões em pacientes com CCL e 0,14 ± 0,25 intrusões nos controles (p = 0,005), 
no entanto, com área sob a curva ROC de 0,647 para diagnóstico de CCL. As intru-
sões ocorreram em 10,7% dos controles e 35,4% dos pacientes com CCL, (p = 0,029), 
área sob a curva ROC de 0,581. Quando avaliado o teste de 10 palavras do CERAD, 
observa-se a presença de 2,56 ± 2,95 intrusões nos idosos com CCL e 1,35 ± 1,99 nos 
controles, (p = 0,046), área sob a curva ROC de 0,623. As intrusões no teste do CERAD 
ocorreram em 46,2% dos controle e 61,4% dos idosos com CCL submetidos ao teste, 
(p = 0,143), área sob a curva ROC 0,581. Conclusão: Nossos resultados sugerem que 
a presença de intrusões em testes de triagem cognitiva pode auxiliar na triagem de 
pacientes com CCL amnéstico, no entanto não devem ser utilizados isoladamente para 
o diagnóstico.

BIOMARCADORES DE ESTRESSE OXIDATIVO, ESTADO NUTRICIONAL, 
COMORBIDADES E DEPENDÊNCIA EM IDOSOS

A PRESENÇA DE INTRUSÕES ESTÁ ASSOCIADA AO DIAGNÓSTICO DE 
COMPROMETIMENTO COGNITIVO LEVE AMNÉSTICO?

Autores: Paulo José Fortes 
Villas Boas / Villas Boas, 

PJF / Faculdade de Medi-
cina de Botucatu - UNESP; 

Priscila Lucélia Moreira / 
Moreira, PL / Faculdade 

de Medicina de Botucatu 

Autores: Walter Lellis 
de Carvalho / Carvalho, 

WL / HC/UFMG; Marco 
Túlio Gualberto Cintra / 

Cintra, MTG / HC/UFMG; 
Renalice Vieira / Vieira, R 
/ HC/UFMG; Anna Luiza 

Souza / Souza, AL / HC/
UFMG; Lais Bertola / 

Bertola, L / HC/UFMG; 
Rafaela Teixeira de Ávila 
/ Ávila, RT / HC/UFMG; 
Edgar Nunes de Moraes / 

Moraes, EN / Faculdade de 
Medicina da UFMG; Maria 

Aparecida Camargos 
Bicalho / Bicalho, MAC / 

Faculdade de Medicina da 
UFMG

Área: Geriatria
Temário: Clínico

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – Oral
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RESUMO
Instrumentos rápidos de avaliação cognitiva são necessários em diversos ambientes de 
atendimento ao idoso. O Six-Item Screener (SIS) é um teste derivado do Miniexame 
do Estado Mental (MEEM) composto por três itens de orientação temporal (dia, mês 
e ano) e evocação de três palavras. Em estudos anteriores, o SIS apresentou desem-
penho semelhante ao do MEEM. Buscando uma maior acurácia, nesse estudo deri-
vamos um novo instrumento acrescentando ao SIS uma tarefa de interferência entre 
o aprendizado a evocação das palavras. Métodos: Foram rastreados para participação 
1.306 pacientes novos encaminhados consecutivamente a um ambulatório de Geria-
tria. Incluímos idosos cujo principal motivo de atendimento era a suspeita de compro-
metimento cognitivo. Com base em uma bateria neuropsicológica de 60 minutos e 
na entrevista da Escala de Avaliação Clínica da Demência (CDR), os participantes 
foram classi� cados em uma das três seguintes categorias: envelhecimento cognitivo 
normal; comprometimento cognitivo sem demência (CCSD) e demência. Avaliamos 
qual seria o ganho em acurácia (área sob a curva ROC) adicionando ao SIS um dos 
seguintes testes como tarefa de interferência: � uência semântica, � uência fonêmica, 
desenho do relógio, subtração seriada, detecção visual e dígitos inversos. Resultados 
e discussão: Dos 230 idosos avaliados, 46% apresentavam envelhecimento cognitivo 
normal, 24% CCND e 30% demência. O SIS isoladamente teve acurácia de 0,80 para 
a detecção de qualquer comprometimento (CCSD + demência) e 0,88 para demência. 
Dentre as seis tarefas de interferência avaliadas, apenas a Fluência Semântica (animais) 
e a Detecção Visual trouxeram um ganho signi� cativo de acurácia na detecção de 

DERIVAÇÃO DO “10-ITEM COGNITIVE SCREENER” PARA DETECÇÃO DE 
COMPROMETIMENTO COGNITIVO EM IDOSOS

Autores: Daniel G. Lich-
tenthaler / Lichtenthaler, 

DG / HC-FMUSP; Daniel 
Apolinario / Apoli-

nario, D / HC-FMUSP; 
Aline � omaz Soares / 

Soares, AT / HC-FMUSP; 
Alexandre Leopold Busse 

/ Busse, AL / HC-FMUSP; 
Regina Miksian Magaldi 

/ Magaldi, RM / HC-F-
MUSP; Wilson Jacob-Filho 

/ Jacob-Filho, W / HC-F-
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- UNESP; Ana Lúcia dos 
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(RCQ) foram registrados. A ingestão alimentar foi avaliada por questionário de 
frequência alimentar (QFA). ICC foi aplicado para veri� car a gravidade clínica e o 
prognóstico do paciente. As escalas de Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD) 
e Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD) foram aplicadas (avaliar depen-
dência funcional). Marcadores do estresse oxidativo plasmático [carotenoides 
(β-caroteno, -caroteno e criptoxantina), -tocoferol, capacidade antioxidante total 
(TAP) e malondialdeído (MDA),] foram determinados. A análise estatística foi reali-
zada pelos testes Anova e Mann-Whitney. Posteriormente, foi ajustado um modelo 
multivariado, com nível de signi� cância de 5%. Resultados: Cento e três idosos 
foram avaliados. Destes, 60 (58,2%) eram mulheres e a idade variou de 67 a 92 anos 
(76,3 ± 5,95). Foi encontrada associação entre MDA vs. idade (menor naqueles com 
> 80 anos vs. 70 a 79 anos), IMC (menor naqueles com excesso de peso vs. peso 
adequado) e CC (menor naqueles com CC aumentada vs. normal). Em relação aos 
antioxidantes plasmáticos, foi encontrada associação entre -caroteno e ICC (maior 
nível plasmático naqueles com ICC aumentado vs. normal). Os idosos dependentes 
para as AIVD apresentaram menor nível plasmático de criptoxantina. Foi encontrada 
associação entre -tocoferol vs. ingestão energética (maior nível plasmático naqueles 
com ingestão acima do recomendado vs. recomendado) e ICC (maior nível plas-
mático naqueles com ICC normal vs. aumentado). Conclusão: Estado nutricional, 
idade, comorbidades e dependência funcional foram associados aos biomarcadores 
de estresse oxidativo em idosos da comunidade.
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demência, ambos elevando a acurácia para 0,91. Devido a sua praticidade, optamos 
pela � uência semântica como tarefa de interferência, estrati� cada em cinco níveis de 
pontuação. Propomos, assim, um instrumento composto por orientação temporal para 
dia, mês e ano (3 pontos), � uência para animais (4 pontos) e evocação de três palavras 
(3 pontos), denominado 10-Item Cognitive Screener (10-CS). Comparado ao MEEM, 
o 10-CS teve maior acurácia para detecção de comprometimento (0,77 vs. 0,85; p = 
0,007) e de demência (0,83 vs. 0,91; p = 0,002). Conclusão: Por meio desse estudo, deri-
vamos o 10-CS, um teste fácil de pontuar, que não necessita de material especí� co e que 
pode ser aplicado em 2 minutos. Nessa amostra o 10-CS apresentou melhor acurácia 
quando comparado ao SIS e ao MEEM.

RESUMO
Introdução e objetivos: A donepezila, inibidor da colinesterase (I-ChE), representa 
uma opção terapêutica para o tratamento da doença de Alzheimer (DA), associada 
ou não à doença cerebrovascular. A maior parte da metabolização dessa droga 
é feita pela CYP2D6 do Citocromo P450. Essa enzima admite um polimorfismo 
genético que pode influenciar na velocidade da metabolização da droga. Dessa 
forma, os pacientes podem ser classificados em metabolizadores lentos, ultrarrá-
pidos, extensivos ou intermediários. Sendo assim, a concentração sérica da droga, 
que, idealmente, deveria ficar acima de 50 ng/mL, pode sofrer alteração na sua 
concentração. O presente estudo pretende investigar a relação existente entre 
diferentes genótipos para CYP2D6 e ApoE, a concentração sérica de donepezila 
e a resposta ao tratamento com I-ChE. Metodologia: Estudo longitudinal, envol-
vendo 49 pacientes com diagnóstico de DA provável, em uso de donepezila, aten-
didos entre os períodos de junho de 2009 e fevereiro de 2011. Foram coletados, 
na primeira consulta, 5 mL de sangue e armazenados em tubo a vácuo contendo 
Etilenodiaminatetra-acetato dissódico (EDTA), para posterior extração de DNA 
e genotipagem da ApoE e dos polimorfismos da CYP 2D6 por meio de PCR. 
Também foram extraídos 10 mL de sangue e armazenados em tubo com heparina, 
para posterior dosagem de donepezila por meio de cromatografia líquida de alta 
eficiência (HPLC) nos tempos supracitados. A coleta foi feita aos 3, 6 e 12 meses de 
tratamento com donepezila, 12 horas após a ingestão do medicamento, e levados 
ao laboratório logo em seguida à coleta e armazenados no freezer a -70°C. Bons 
respondedores ganharam dois pontos ou mais no Miniexame do Estado Mental 
(MEEM) ao término de 12 meses, e maus respondedores, perderam dois pontos ou 
mais no MEEM após 12 meses. Resultados: Foram analisados os diferentes tipos 
de ApoE e polimorfismos para as CYPD6*3, CYP2D6*4, CYP2D6*5, CYP2D6*6 
e CYP2D6*10, juntamente com as dosagens séricas de donepezila. Embora não 
tenha havido diferença significativa em cada grupo, nos pacientes com Apo E ε2, 
aos 12 meses, a concentração de donepezila foi mais baixa (10,96 ng/mL ± 12,10) e 
no grupo da CYP2D6 *3, aos 12 meses, foi mais alta (105,99 ng/mL ± 38,13). Não 
houve associação nos pacientes com ApoE ε2 e naqueles com CYP2D6 *3 com má 
resposta. Conclusão: A concentração de donepezila elevada ou baixa não influen-
ciou na resposta dos pacientes.

DOSAGEM DA CONCENTRAÇÃO SÉRICA DE DONEPEZILA EM 49 
PACIENTES COM DA PROVÁVEL
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RESUMO
Introdução: A red cell distribution width (RDW) ou amplitude de distribuição 
volumétrica, é um índice que indica a variação de tamanho das hemácias repre-
sentando a porcentagem de variação dos volumes obtidos, utilizado como um 
índice auxiliar no diagnóstico diferencial de anemia microcítica. É comumente 
encontrada no hemograma. Estudos recentes mostram que maiores valores de 
RDW têm sido fortemente associados ao aumento do risco de ocorrência de 
doença cardiovascular (DCV) e óbito em idosos, mesmo quando controlado por 

RESUMO
Introdução e objetivos: A resposta clínica de pacientes com doença de Alzheimer 
(DA) ao tratamento com inibidores da colinesterase (I-ChE) é variável, de maneira 
que podem ser divididos em bons, neutros e maus respondedores. O conhecimento 
prévio dos possíveis fatores preditivos de resposta aos I-ChE podem mudar a pers-
pectiva do tratamento para o paciente, família e cuidadores, bem como para a equipe 
médica e para os demais pro� ssionais de saúde. O presente estudo buscou investigar 
variáveis sociodemográ� cas, clínicas e laboratoriais, como idade, sexo, escolaridade, 
renda, estágio da doença (DA leve ou moderada), doenças associadas, ApoE, uso de 
outras drogas, que poderiam estar associados à melhor resposta ao tratamento com 
I-ChE. Metodologia: Estudo longitudinal envolvendo 97 pacientes com diagnóstico 
de DA provável, sem tratamento prévio, atendidos entre os períodos de junho de 
2009 a fevereiro de 2011, em Ambulatórios de Geriatria e Neurologia, sendo que as 
informações foram obtidas por meio de entrevistas com os cuidadores e os pacientes. 
Bons respondedores foram de� nidos como aqueles que ganharam ≥ 2 pontos no 
Miniexame do Estado Mental (MEEM), neutros obtiveram escore entre -1 a +1 
ponto no MEEM e maus respondedores perderam 2 pontos ou mais no MEEM ao 
término de 12 meses de tratamento. Resultados: Os indivíduos com DA moderada 
apresentaram chance 4 vezes maior de serem maus respondedores, comparados aos 
pacientes com DA leve. As variáveis renda e escolaridade associaram-se ao padrão de 
maus respondedores. Os indivíduos com o acréscimo de um ano de estudo possuem 
chance 1,15 vezes maior de serem maus respondedores. Os indivíduos que faziam 
uso de mirtazapina apresentaram chance 2,93 vezes maior de serem bons responde-
dores se comparados aos que não tomavam. Conclusões: Pacientes com DA mode-
rada apresentam maior probabilidade de serem maus respondedores. Escolaridade 
e renda mais altas associaram-se a má resposta terapêutica. Uso de mirtazapina 
associou-se a boa resposta.

ASSOCIAÇÃO ENTRE VALORES DE RED CELL DISTRIBUTION WIDTH 
(RDW) E FRAGILIDADE EM IDOSOS – ESTUDO SABE
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anemia e outras condições associadas. Objetivo: Verificar a associação dos valores 
de RDW com a síndrome de fragilidade em idosos residentes no município de São 
Paulo. Métodos: Estudo transversal aninhado na coorte do Estudo SABE (Saúde, 
Bem-estar e Envelhecimento). Foram avaliados 1.256 pessoas com idade igual e 
superior a 60 anos em 2010, que participaram da terceira coleta do estudo. Os 
dados da série vermelha sanguínea foram obtidos por meio de hemograma, reali-
zado por contador eletrônico. A síndrome de fragilidade foi avaliada de acordo 
com o fenótipo proposto por Fried et al. (2001), considerando-se cinco compo-
nentes: perda de peso não intencional, exaustão, fraqueza, baixa velocidade de 
caminhada e baixo nível de atividade física. Foram considerados frágeis os idosos 
que apresentaram pelo menos 3 desses componentes, e pré-frágeis os idosos com 1 
ou 2 componentes. Para avaliação da associação entre os valores de RDW e fragi-
lidade, foi utilizada a regressão logística multinomial, tendo como referência o 
grupo de idosos não frágeis, ajustada por fatores sociodemográficos e clínicos, 
incluindo anemia. Resultados: O valor médio do RDW em idosos frágeis foi de 
14,5%, significantemente maior que o dos pré-frágeis (14,1%; p < 0,001) e dos não 
frágeis (13,8%; p < 0,001). No modelo de regressão, após o ajuste das variáveis 
de controle, como idade, sexo, escolaridade, declínio cognitivo, anemia, doenças 
crônicas, sintomas depressivos e IMC, o RDW permaneceu significantemente 
associado à condição de pré-fragilidade (RRR = 1,20; p = 0,018) e fragilidade (RRR 
= 1,24; p = 0,030). Conclusão: O RDW mostrou-se um fator fortemente associado 
à fragilidade, mesmo após o controle de diversos outros fatores, podendo ser utili-
zado como marcador para detecção precoce de idosos em alto risco de desenvol-
vimento da síndrome.

RESUMO
Introdução: Além de participar do transporte de lípideos, a apolipoproteína E tem 
papel importante na aterosclerose, no reparo e na manutenção de células do sistema 
nervoso central e na in� amação. Inúmeros estudos tem associado o alelo ε4 da 
apoE a doenças comuns em idosos, como a doença arterial coronariana, o acidente 
vascular encefálico e a doença de Alzheimer. Mais recentemente, esse gene também 
tem sido considerado um gene da vulnerabilidade, já que portadores de ε4 apre-
sentam um pior prognóstico em várias outras condições clínicas. Se o gene da apoli-
poproteína E for realmente um gene ligado a vulnerabilidade, é possível que existam 
variações genótipo-dependentes no desempenho funcional dos idosos. Objetivos: 
Avaliar a associação do genótipo da apolipoproteína E com incapacidade funcional 
e com um fenótipo de “envelhecimento bem-sucedido”. Materiais e métodos: 1.408 
idosos, incluídos na linha de base do Projeto Bambuí, foram submetidos a genoti-
pagem da apolipoproteína E. A funcionalidade foi avaliada levando em consideração 
atividades relacionadas à AVDs, AIVDs e mobilidade. Um subgrupo de idosos que 
não apresentavam nenhuma di� culdade nas tarefas avaliadas foram considerados 
idosos com “envelhecimento bem-sucedido”. A associação do genótipo da apoli-
poproteína E e os fenótipos descritos foi avaliada pela regressão logística múltipla, 
considerando as possíveis variáveis de confusão. Resultados: Não houve diferenças 

POLIMORFISMO DA APOE E SUA ASSOCIAÇÃO COM INCAPACIDADE 
FUNCIONAL EM IDOSOS: PROJETO BAMBUÍ
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signi� cativas em relação a presença de incapacidades em AVDs e AIVDs e o genó-
tipo da apoE, mas a presença do alelo ε4 foi associada a uma menor frequência de 
comprometimento na mobilidade, tanto quando comparado ao grupo ε3ε3 (OR = 
0,71; IC 95% = 0,50 a 1,00), quando comparado aos idosos sem a presença do alelo 
ε4 (OR = 0,69; IC 95% = 0,49-0,97). A presença do alelo ε4 também foi associada ao 
envelhecimento bem-sucedido, aumentando a chance de um envelhecimento livre 
de incapacidades em cerca de 40% (OR = 1,41; IC 95% = 1,02-1,94). Conclusão: 
Em Bambuí, a presença do alelo ε4 esteve relacionada a um melhor desempenho 
funcional em idosos em relação às tarefas de mobilidade, ressaltando a importância 
de estudos sobre a associação desse genótipo com a funcionalidade de idosos em 
diferentes populações.

RESUMO
Introdução: A projeção para as próximas décadas é de que a população continue 
envelhecendo, e observa-se também aumento do número de idosos institucionali-
zados. No Brasil, a incidência de quedas em idosos da comunidade é de 30% ao ano. 
A questão é ainda mais relevante para os institucionalizados, cuja incidência é de até 
três vezes mais que na comunidade. Objetivo: Avaliar o risco de quedas em idosos 
institucionalizados. Metodologia: Estudo prospectivo realizado em uma Instituição 
de Longa Permanência para Idosos. Critérios para inclusão: 60 anos ou mais; capa-
cidade de caminhar com ou sem auxílio; ausência de dé� cits visuais ou auditivos 
incapacitantes. Na linha de base, os participantes foram submetidos ao POMA-Brasil 
(PB) e foram coletadas informações sociodemográ� cas e de medicamentos. A variável 
desfecho foi ocorrência de queda. As variáveis explicativas foram os resultados do PB 
inferiores a mediana (43) e ao primeiro (35) e terceiro (52) quartis; e idade de 75 
anos ou mais, sexo feminino, polifarmácia (uso de cinco medicamentos ou mais) 
e uso de psicotrópicos. O acompanhamento foi feito por três meses. As variáveis 
contínuas foram descritas por medianas e respectivos intervalos interquartis (IIQ); 
as categóricas, por frequências. As análises foram baseadas em Riscos Relativos (RR) 
e intervalos de con� ança a 95% (IC 95%). Os resultados com signi� cância estatística 
foram ajustados por idade e sexo. A análise foi no EpiInfo e os valores-p foram de 
duas caldas, com α = 0,05. O estudo foi autorizado pela instituição e os idosos forne-
ceram consentimento esclarecido. Resultados/Discussão: Dos 21 pacientes elegíveis, 
18 (90%) foram incluídos. A idade mediana foi de 80,5 anos (IIQ = 74-88); 72% tinha 
idade de 75 anos ou mais; 61% eram mulheres; 78% usavam cinco medicamentos 
ou mais e 83% usavam psicotrópicos. A incidência de queda em três meses foi de 
28%. Os valores do PB inferiores a 43 e a 52 tiveram associações estatisticamente 
signi� cantes com a incidência de queda (RR = 2,25; IC 95%: 1,08-4,67 e RR = 1,63; 
IC 95%: 1,06-2,50, respectivamente). Após ajustamento por idade e sexo, somente o 
PB inferior a 52 permaneceu associado a incidência de queda (RRaj = 1,52; IC 95%: 
1,00-2,31); todavia, o PB inferior a 43 tendeu a signi� cância estatística (RRa j= 2,10; 
IC 95%: 0,95-4,62). Conclusão: Quase 1/3 da amostra caiu em 3 meses. Idosos com 
PB inferior a 52 tiveram 50% a mais de chance de cair, mesmo após ajustamento. O 
risco de queda para um ponto de corte menor (43) foi quatro vezes maior, apesar de 
não ter sido signi� cativo.

AVALIAÇÃO DO RISCO DE QUEDAS EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS
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RESUMO
Introdução: A Bioimpedância elétrica (BIA) é um método não invasivo, não oneroso 
e prático na avaliação da composição corporal de idosos. Além disso, pode ser 
usada em estudos epidemiológicos desde que a equação preditiva de massa magra 
apropriada seja utilizada. Na literatura existem várias equações desse tipo, porém 
nenhuma adaptada a população brasileira. Objetivo: Analisar a concordância de três 
equações preditivas de BIA com a DEXA, para avaliar massa magra em idosas inde-
pendentes. Métodos: Estudo transversal com idosas ativas (praticantes de hidrogi-
nática ou ginástica multifuncional) e sedentárias, todas independentes. Avaliações 
realizadas: antropometria (peso e altura); composição corporal pela BIA tetrapolar 

RESUMO
Introdução: A bateria DLOTCA-G é um instrumento de avaliação de habilidades 
cognitivas em oito áreas, como Orientação, Percepção Visual e Espacial, Práxis, Orga-
nização Visuomotora, Operações de Pensamento, Memória e Consciência. Como 
avaliação dinâmica, a bateria nos permite identi� car o potencial de aprendizado e as 
estratégias de pensamento a partir do uso da mediação. Objetivos: Analisar a aplicabi-
lidade da versão em português em uma amostra de idosos saudáveis e com alterações 
cognitivas, considerando o tempo médio de aplicação, o desempenho dos idosos nos 
domínios e o uso da mediação como estratégia para melhorar o desempenho. Métodos: 
Foram avaliados 35 idosos saudáveis e 35 com alterações cognitivas oriundos da comu-
nidade. Como instrumentos de avaliação foram utilizados questionário de per� l socio-
demográ� co, Miniexame do Estado Mental e a bateria DLOTCA-G. Resultados: Os 
idosos da amostra são na maioria do gênero feminino (60%). A média de idade dos 
idosos com alterações cognitivas foi de 74,94 ± 7,06 e dos saudáveis de 74,45 ± 5,89. 
O tempo de aplicação da bateria completa em minutos foi em média 68,91 ± 15,55 
para os idosos com alterações cognitivas e 48,65 ± 10,23 para os saudáveis. Os idosos 
com alterações cognitivas apresentaram di� culdades em 46 das 48 tarefas da bateria, 
já os idosos saudáveis em 34 das 48 tarefas. As tarefas de maior di� culdade, no grupo 
dos idosos com alterações cognitivas, foram Práxis (imitação motora [97,1%]) e ações 
simbólicas (51%), Construção Visuomotora (modelo bidimensional [60%]), blocos 
coloridos (74,28%), quebra cabeça (74,28%), desenho do relógio (80%), Operações de 
Pensamento (categorização [88,57%]), sequência de � gura (80%) e Memória (objetos 
pessoais [47,6%]) e objetos de uso diário (41%). No grupo de idosos saudáveis, foram 
Práxis (imitação motora [88,57%]), Construção Visuomotora (blocos coloridos [80%]), 
quebra cabeça (68,57%) e desenho do relógio (71,42%) e Operações de Pensamento 
(categorização [68,57%]). Apesar destas di� culdades, o uso da mediação proporcionou 
melhora estatisticamente signi� cativa no desempenho dos idosos em ambos os grupos 
em todos os domínios da bateria (p < 0,001). Conclusão: A bateria DLOTCA-G é a 
primeira avaliação dinâmica dos componentes cognitivos disponível em português e 
se mostra aplicável em idosos da comunidade.

AVALIAÇÃO DA MASSA MAGRA POR EQUAÇÕES PREDITIVAS DE BIA E 
DEXA EM IDOSAS ATIVAS E INDEPENDENTES
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e DEXA (padrão-ouro de comparação). As esquações preditivas avaliadas foram 
idealizadas por Dey et al. (2003) (ED), Kyle et al. (2001) (EK) e Roubeno�  et al. 
(1997) (ER). A análise estatística para a concordância entre os métodos foi feita 
pelo teste de Bland-Altman. Resultados: A amostra foi constituída por 393 idosas, 
idade média 67,4 ± 5,6 anos, índice de massa corpórea (IMC) médio de 29,0 ± 4,8 
kg/m2. Na DEXA, a média de massa magra foi de 43 ± 6 kg, enquanto as médias 
das fórmulas ED, EK e ER foram de 41,1 ± 4,2 kg, 40,3 ± 4,8 kg e 36,9 ± 3,6 kg, 
respectivamente. Observou-se que a massa magra foi subestimada em 2 ± 3,7 kg na 
fórmula ED (r = 0,8), 2,7 ± 3,3 kg na EK (r = 0,84) e 6,1 ± 3,8 kg na ER (r = 0,81). 
Os limites do intervalo de concordância � caram entre -9,31 e +5,36 para ED, -9,31 e 
+3,9 para EK e -13,68 e +1,38 para ER. Discussão: Todas as fórmulas aplicadas nesse 
estudo subestimaram a massa magra em relação à DEXA, no entanto, a fórmula de 
ED validada para uma população sueca (idade entre 70 e 75 anos), e a equação EK 
validada para uma população suíça (idade entre 20 e 94 anos), foram as que obti-
veram um melhor resultado nesse teste. A fórmula de ED é aquela que apresentou a 
melhor concordância com a DEXA devido ao seu intervalo de concordância (-9,31 
e +5,36). Os valores de ER foram os que apresentaram o pior resultado no grá� co de 
Bland-Altman. Ainda que a equação de ED tenha apresentado uma boa correlação 
com a DEXA (r = 0,8), estudos ainda sugerem que a equação preditiva de BIA deve 
ser desenvolvida e validada para a população em estudo. Conclusão: A avaliação da 
massa magra pelas equações de BIA estudadas tem boa correlação com a avaliação 
da DEXA. A equação ED teve a melhor concordância com a DEXA para avaliar 
massa magra em idosas independentes.

RESUMO
Introdução e objetivo: A presença de dor referida para membros inferiores (MMII) 
é alta entre indivíduos com manifestações de dor lombar aguda; entretanto, a 
prevalência em idosos é pouco relatada. Sendo assim, a avaliação da qualidade 
de vida relacionada à saúde (QVRS) torna-se fundamental para idosos com essa 
condição, a � m de explorar essa lacuna. O objetivo do estudo é descrever a QVRS e 
a presença ou ausência de irradiação da dor para MMII de idosos comunitários com 
dor lmbar aguda, e comparar a QVRS de idosos com e sem irradiação para MMII. 
Metodologia: Trata-se de um estudo observacional transversal, um subprojeto do 
estudo epidemiológico, multicêntrico e internacional desenvolvido entre Austrália, 
Brasil e Holanda, denominado Back Complaints in the Elderly (BACE). A amostra 
consistiu de 302 idosos comunitários da região metropolitana de Belo Horizonte, 
Minas Gerais. Foram coletados os dados referentes à idade, sexo, escolaridade e 
atividade física por meio do International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), 
QVRS por meio do questionário Short-form Health Survey (SF-36) e a presença ou 
ausência de irradiação da dor para MMII. Utilizou-se o teste t de Student e o nível 
de signi� cância adotado foi p < 0,05.Resultados: A média da idade dos idosos foi 
de 68 (± 6,1) anos, em sua maioria do sexo feminino (85,4%) e 65,5% dos idosos 
apresentavam irradiação da dor para os MMII. O sedentarismo foi prevalente, ou 
seja, inatividade foi observada em 9,9% e 45,7% foram classi� cados como irregu-

QUALIDADE DE VIDA E SINTOMAS DE IRRADIAÇÃO DA DOR PARA 
MEMBROS INFERIORES EM IDOSOS COM LOMBALGIA
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larmente ativos, 36% foram considerados ativos e apenas 7,6% foram considerados 
muito ativos. A análise com teste t  de Student detectou diferenças estatisticamente 
signi� cantes nos domínios da capacidade funcional, aspectos físicos, dor, aspectos 
sociais, estado geral de saúde e vitalidade entre os idosos com e sem irradiação 
para os MMII. As notas nos domínios da QVRS dos indivíduos sem a dor refe-
rida para MMII foram maiores. Embora os domínios aspecto emocional e saúde 
mental apresentarem comportamentos parecidos com os demais, suas diferenças 
estatísticas não foram signi� cantes. Conclusão: Os resultados do presente estudo 
demonstram que existe diferença estatisticamente signi� cante na QVRS de idosos 
com dor lombar aguda e presença de irradiação da dor para MMII. Apoio � nan-
ceiro: CNPq, Capes e Fapemig.

Temário: Clínico
Modalidade aprovada: 

Trabalho Cientí� co – Oral

RESUMO
Introdução: O Diodo Emissor de Luz - Light Emitting Diode (LED) tem sido utilizado 
em humanos como alternativa ao uso do Laser de Baixa Intensidade e tem mostrado 
resultados positivos sobre a fadiga em jovens. Objetivo: O escopo desta pesquisa 
foi avaliar os efeitos do LED sobre força e fadiga muscular em mulheres idosas. 
Metodologia: 29 voluntárias (64,75 ± 2,5 anos), distribuídas aleatoriamente em dois 
grupos, participaram de um ensaio clínico duplo-cego, controlado com placebo LED 
irradiado (n = 15, 638 Nm, Potência média 150 Mw, Densidade de Energia 4,5 J/
ponto, tempo de irradiação de 30 segundos, energia entregue ao tecido 18 J total) e 
LED placebo (n = 14). Foram irradiados quatro pontos equidistantes no ventre dos 
músculos � exores de punho do antebraço dominante, antes da indução de fadiga 
por exercício, que usou 75% da resistência máxima. A força de preensão, medida por 
dinamômetro hidráulico JAMAR; o número de contrações até a fadiga e a creatino-
fosfoquinase (CK) sérica, medidas antes e um, 5, 10 e 15 minutos após a indução da 
fadiga, foram registradas por avaliadores cegos e comparadas entre os grupos. Resul-
tados e discussão: No grupo que recebeu irradiação com LED, observou-se diferença 
signi� cativa entre a força de preensão pré e pós-fadiga na análise intragrupo, LED 
(pré 22,2 ± 3,5; pós 21,4 ± 3,6, p = 0,047) e placebo (pré 20,7 ± 2,3; pós 19,5 ± 2,2, p 
= 0,001), caracterizando maior queda de força no grupo placebo. Notou-se também 
número de repetições 22,2% maior que o placebo (27,4 ± 6,1 contra 21,3 ± 3,0; p = 
0,010) e manutenção da CK pós-fadiga (p > 0,05), que aumentou signi� cativamente 
no placebo em todas as medidas ao longo do tempo (p < 0,0001). Em mulheres após 
os 60 anos, esse é o primeiro estudo com terapia LED que avalia a força de preensão 
pós-fadiga, justi� cada por sua utilidade como marcador de fragilidade e mortali-
dade entre idosos. Os resultados encontrados nesse estudo sugerem que o LED tem 
efeitos positivos na prevenção e controle da fadiga muscular em idosos, avaliados por 
marcadores bioquímicos e dinamometria. Achados similares aos efeitos da fotote-
rapia com laser e LED reportados recentemente em jovens. Conclusão: A irradiação 
com LED antes da fadiga induzida por exercício, sobre os músculos da preensão, 
aumentou sua resistência ao esforço, impediu o aumento da CK. e conservou a força 
muscular em mulheres idosas. Palavras-chave: Fadiga muscular, Força muscular, 
Fototerapia, Envelhecimento.

FOTOTERAPIA LED (638NM) SOBRE A FADIGA MUSCULAR EM IDOSAS 
SAUDÁVEIS: ENSAIO DUPLO-CEGO CONTROLADO
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RESUMO
Introdução: Na literatura nacional, não há disponível instrumentos de avaliação 
funcional para idosos com alterações cognitivas que avaliem todas as Áreas de 
Ocupação (Atividades Básicas da Vida Diária, Atividades Instrumentais da Vida 
Diária, Descanso e Sono, Trabalho, Lazer, Participação Social e Educação). Uma 
avaliação completa e minuciosa do desempenho funcional do idoso contribui para um 
diagnóstico precoce e correto, que acarretará em um tratamento adequado e centrado 
nas habilidades e limitações do sujeito. Objetivo: Elaborar uma versão longa da Escala 
de Avaliação de Incapacidade na Demência (DAD), com base na versão adaptada 
e válida para o uso no Brasil, de forma a avaliar todas as Áreas de Ocupação e as 

RESUMO
Introdução: O consumo de tabaco é responsável por aproximadamente mais de 5 
milhões de óbitos anuais, podendo chegar, em 2030, a 8 milhões. Esse hábito compro-
mete não apenas a expectativa de vida, mas também a qualidade de vida (QV) dos 
indivíduos. Objetivo: Caracterizar e associar os escores de QV de acordo com o grau 
de dependência nicotínica dos idosos. Metodologia: Trata-se de um estudo quantita-
tivo, transversal, observacional e analítico, com 122 idosos da zona urbana do muni-
cípio de Uberaba, Minas Gerais. Utilizou-se os instrumentos Miniexame do Estado 
Mental (MEEM), World Health Organization Quality of Life – Bref (WHOQOL-
BREF), World Health Organization Quality of Life Assessment for Olders Adults 
(WHOQOL-OLD) e o Teste de Dependência à Nicotina de Fagerström (FTND). 
Essa investigação foi aprovada pelo CEP/UFTM sob protocolo: nº 2.265/2012. As 
análises procederam por meio do so� ware SPSS-17. Realizou-se a descrição das 
medidas de tendências central (média) e dispersão (desvio-padrão) dos domínios 
e facetas de QV de acordo com o grau de dependência nicotínica. Para veri� car 
a associação entre as variáveis, aplicou-se o teste de correlação de Spearman (p ≤ 
0,05) e em seguida, a Regressão Linear Múltipla (p ≤ 0,05), ajustados para sexo e 
faixa etária. Resultados e discussão: Os idosos com grau elevado e muito elevado 
de dependência nicotínica apresentaram as menores médias nos domínios físico 
(60,57 ± 17,35), psicológico (56,25 ± 10,20), social (60,41 ± 18,76) e na faceta morte 
e morrer (64,50 ± 22,29) em relação as outras graduações. A literatura pontua que os 
fumantes dependentes apresentam pior QV do que os indivíduos sem dependência 
dessa substância. A análise bivariada não apresentou associação signi� cativa entre 
QV e o grau de dependência nicotínica. Observou-se que, após ajustar essas variá-
veis para sexo e faixa etária, os idosos com elevada dependência apresentaram piores 
escores de QV na faceta morte e morrer (p = 0,036). É fato que, quanto maior o grau 
de dependência nicotínica, maiores as chances de surgirem morbidades relacionadas 
ao fumo e, consequentemente, maiores os riscos de morrer. Conclusão: Os resul-
tados evidenciam pior QV dos idosos com maior grau de dependência à nicotina. 
Apoio � nanceiro: Fapemig/CNPq.

PROPOSTA DE UMA VERSÃO LONGA DA ESCALA DE AVALIAÇÃO DE 
INCAPACIDADE NA DEMÊNCIA (DAD-BR)
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Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – Oral

atividades que as compõem. Metodologia: Foi solicitado a autora principal da versão 
original do DAD, Isabelle Gélinas (McGill University - Canadá), a autorização para 
criação da versão longa, denominado neste estudo de DADL-Br. Em seguida, o novo 
instrumento foi encaminhado a um comitê de especialistas composto por cinco tera-
peutas ocupacionais, com ampla experiência na área de Gerontologia, para a avaliação 
das equivalências cultural e conceitual. Após a análise dos resultados, o instrumento, 
já modi� cado, foi encaminhado a um comitê multipro� ssional composto por uma 
médica geriatra e três pro� ssionais da saúde também com ampla experiência em 
Gerontologia (fonoaudióloga, enfermeira e � sioterapeuta), que também analisaram 
a equivalência cultural do instrumento, de forma a � nalizar a validação do conteúdo. 
Resultados e Conclusões: O DAD-Br é composto por 10 domínios, subdivididos em 
40 itens. Na primeira versão do DADL-Br foram acrescentados 10 novos domínios e 
64 itens. Pela análise do comitê de especialistas, cuja média da concordância da equi-
valência cultural foi de 93% e da conceitual 85%, dois itens foram excluídos e quatro 
acrescentados. Essa última versão foi encaminha ao comitê multipro� ssional e, após a 
análise, que resultou em uma concordância de 93% da equivalência cultural, um item 
foi excluído e três acrescentados, resultando em um instrumento com 20 domínios 
subdivididos em 109 itens, que avaliam todas as Áreas de Ocupação presentes no coti-
diano dos idosos com alterações cognitivas. Vale ressaltar que o pro� ssional poderá 
aplicá-lo de formal integral ou escolher o(s) domínio(s) que compõe(m) o(s) grupo(s) 
de atividades que deseja avaliar.

RESUMO
Introdução e objetivo: Vários são os instrumentos que já foram adaptados e validados 
para uso no Brasil, no entanto; inexistem na literatura instrumentos especí� cos para 
a população brasileira destinados a avaliar dor, rigidez e função física associadas à 
dor lombar (DL). Visto que esses três domínios são extremamente relevantes para 
indivíduos com esta condição, os objetivos desse estudo foram validar, pela técnica 
Delphi, o questionário Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis 
Index (WOMAC) para idosos com DL agudizada e determinar a con� abilidade do 
instrumento adaptado. Metodologia: Trata-se de um estudo metodológico. Para a 
validação do WOMAC, foram solicitadas opiniões via e-mail com 28 � sioterapeutas 
especializados em ortopedia e áreas correlatas, com atuação clínica na área da geron-
tologia por um período ≥ 2 anos. A versão original do WOMAC foi enviada aos 
especialistas para julgamento quanto à pertinência ou não dos itens para indivíduos 
com DL. Os itens que apresentaram concordância inferior a 70% entre os especia-
listas foram adaptados ou descartados. Para avaliação da con� abilidade da versão 
� nal adaptada do WOMAC, o questionário foi aplicado em 11 idosos, por meio de 
ligações telefônicas realizadas por dois examinadores. Para análise da con� abilidade 
intraexaminador, foi dado um intervalo de 4 horas entre as ligações e para análise 
interexaminadores, um intervalo de 6 horas. Todas as coletas foram realizadas em 
um intervalo de 24 horas, respeitando a peculiaridade do instrumento que avalia 
os itens propostos referente aos últimos 3 dias. O coe� ciente de correlação intra-
classe foi usado para avaliar a con� abilidade. Resultados: Participaram do processo 

VALIDAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE DO QUESTIONÁRIO 
WOMAC PARA IDOSOS COM DOR LOMBAR AGUDIZADA
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de validação 28 especialistas com atuação clínica de 12 (± 3,4) anos. Três dos 27 itens 
tiveram concordância abaixo de 70%; assim, os dois itens de rigidez foram descar-
tados e o item 13 de função física foi adaptado para “inclinar o corpo anteriormente 
para lavar as partes inferiores do corpo”. Participaram da análise da con� abilidade 
11 idosos (72,5 ± 5,3 anos) com média de dor 7 (± 4,1) na escala numérica de dor. A 
con� abilidade intraexaminador e interexaminadores foram, respectivamente, 0,94 
e 0,87 para o domínio dor e 0,90 e 0,81 para o domínio função física. Conclusão: O 
WOMAC adaptado mostrou-se adequado e con� ável, com con� abilidade de boa a 
excelente, para avaliar o nível de dor e função física em idosos brasileiros comunitá-
rios com dor lombar agudizada.

RESUMO
Ao examinar-se a existência humana na perspectiva econômica, constata-se que 
o idoso que não está ligado à linha de produção custa caro à sociedade. O mesmo 
sofre os mais variados tipos de preconceitos e violações de direitos. O direito à 
velhice é um direito constitucional fundamental e deve ser protegido por todos. 
O artigo 230 da Constituição Federal trata da efetiva proteção à pessoa idosa, pelo 
Estado, sociedade e da família. O objetivo deste projeto é capacitar motoristas e 
cobradores para a prevenção da violência urbana contra a pessoa idosa. Metodo-
logia: Convidaram-se os motoristas e cobradores para aderirem ao projeto, divi-
didos em grupos de 30 participantes, por um período de duas horas. Iniciou-se 
com a exposição teórica acerca do processo de envelhecimento humano, seguida 
por discussão dialógica sobre os conceitos de violência. Ao � m dessa etapa, os 
participantes se caracterizaram como idosos e atuaram conforme as ações de viola-
ções de acordo com as principais queixas dos idosos: queima de parada, freada 
brusca, embarque pela traseira do ônibus e assento ocupado. Resultados: Aderiram 
ao projeto 100% das empresas de transporte coletivo de Natal/RN. De um total de 
4.550 participantes, capacitamos 3.137. No plano piloto, em 2010, houve registro de 
148 queixas nas Promotorias do Idoso. Isso representava uma média de 50 queixas 
por ano. Após a capacitação, em 2013, veri� cou-se uma redução para sete queixas 
por ano. Discussão: Considera-se que o objetivo foi atendido, principalmente pelo 
fato dos participantes terem sidos envolvidos em uma articulação dialógica, tanto 
na exposição teórica quanto no cenário lúdico, de forma que motoristas e cobra-
dores se colocaram em um cenário de violência. Isso despertou sentimentos de 
empatia e respeito, fato que reduziu sobremaneira as queixas dos idosos. Conclusão: 
O segmento idoso exige responsabilidade compartilhada do Estado, da sociedade 
e da família no âmbito da proteção e prevenção da violência. A ludicidade possi-
bilitou a re� exão dos participantes, de forma que as queixas dos idosos não sejam 
vistas apenas como um caso de polícia, conforme preconiza o Estatuto do Idoso. 
Vimos que é possível a efetiva construção de uma nova relação intergeracional 
na perspectiva da prevenção da violência urbana. Referências: MEDEIROS. S.A.. 
Fundamentos Constitucionais do Direito à Velhice. Florianópolis: Obra Jurídica, 
2002, p. 7-157. LUCKESI, C.C. Educação, Ludicidade e Prevenção das Neuroses 
Futuras: uma proposta pedagógica. Salvador, UFBA/PPGE Vol. I 2000.

TRANSPORTE URBANO E POPULAÇÃO IDOSA: CONSTRUINDO UMA 
NOVA RELAÇÃO
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RESUMO
Introdução: No envelhecimento � siológico há uma diminuição da reserva funcional 
de órgãos e aparelhos dada pelas modi� cações morfológicas, funcionais, bioquímicas 
e psicológicas. Dentre os sistemas afetados pelo envelhecimento, as alterações dos 
sistemas vestibular, somatossensorial e visual trazem maior prejuízo, já que são eles 
os responsáveis pelo equilíbrio. A deterioração desses sistemas traz grande prejuízo, 
porque aumentam o risco de quedas na população idosa. Tendo em vista essas alte-
rações, o presente estudo teve o objetivo de veri� car o equilíbrio em idosos seden-

RESUMO
Introdução e objetivo: O fator neurotró� co derivado do cérebro (BDNF) é largamente 
distribuído no sistema nervoso central (SNC) e tem papel fundamental na plastici-
dade sináptica e na diferenciação e sobrevivência neuronal. Sabe-se que níveis redu-
zidos de BDNF predispõem a lesão neuronal, o que pode contribuir para a evolução 
de doenças neurodegenerativas como a Doença de Alzheimer (DA). Tem-se como 
objetivo elucidar o panorama atual da associação entre o BDNF e a DA. Metodologia: 
Realizamos revisão de literatura por meio de busca nas bases de dados PubMED, 
SciELO e LILACS, utilizaram-se os descritores: BDNF, cognição e Doença de 
Alzheimer e seus correlatos em inglês, resultando em um total de 21 publicações. 
Excluímos estudos repetidos, de revisão, validação, editoriais, guidelines, cartas ao 
editor e incluímos trabalhos originais que relacionam os níveis de BDNF e a DA. 
Resultados e discussão: 21 artigos, publicados entre 2009 e 2014 preencheram os crité-
rios de inclusão. Diversos estudos associam níveis elevados de BDNF às fases iniciais 
da DA, levantando a hipótese de um mecanismo de suprarregulação da produção do 
BDNF em resposta ao dano neuronal inicial. Outros estudos apontam para níveis 
reduzidos de BDNF em todas as fases da DA. Alguns estudos demonstram níveis 
altos de BDNF, também, em fases avançadas da DA. Porém, muitos estudos associam 
fases avançadas da DA à redução dos níveis séricos de BDNF quando comparados 
aos controles. Diversos trabalhos indicam que polimor� smos do gene do BDNF, nos 
quais há menor produção do fator, são fatores de risco para DA e fatores de evolução 
mais rápida da doença. Conclusão: É bem estabelecido que níveis baixos de BDNF 
favoreçam lesões neuronais. Os resultados sugerem que o BDNF é um fator protetor 
do SNC, inclusive para DA. A diminuição de seus níveis predispõe ao desenvolvi-
mento e a evolução mais rápida da DA, como ocorre em portadores de polimor� smos 
do seu gene. Alguns autores concluíram que os níveis de BDNF estão aumentados 
nas fases iniciais da DA. Outros sugerem que os níveis de BDNF estão reduzidos nas 
fases avançadas. Porém, não há um consenso, e alguns trabalhos chegam a conclu-
sões opostas ou não encontraram relação signi� cativa entre níveis de BDNF e a DA. 
Portanto, ainda não é conhecida uma relação exata entre os níveis de BDNF e a DA, 
no entanto, o melhor conhecimento dessa relação pode fazer do BDNF um marcador 
futuro para a DA e um possível alvo terapêutico.

AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO EM IDOSOS SEDENTÁRIOS POR MEIO DA 
ESCALA DE EQUILÍBRIO DE BERG

ASSOCIAÇÃO ENTRE O FATOR NEUROTRÓFICO DERIVADO DO CÉREBRO 
(BDNF) E A EVOLUÇÃO DA DOENÇA DE ALZHEIMER
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tários por meio da Escala de Equilíbrio de Berg. Método: Estudo do tipo transversal 
descritivo quantitativo. Participaram do estudo 12 idosos sedentários, com média de 
idade de 81,6 anos e desvio-padrão de 5,41. O risco de queda foi analisado a partir da 
nota de corte de 45 pontos. A análise descritiva dos dados foi realizada por meio de 
tabelas de frequências para as variáveis categóricas. Resultados: Dos 12 idosos, seis 
eram do sexo feminino e seis do sexo masculino, e desses, seis possuíam dispositivo 
auxiliar de marcha. Apresentaram uma média de quedas de 2,6 com desvio-padrão 
de 1,14. Dessas quedas, as resultantes em fraturas obtiveram uma média de 1,3 com 
desvio-padrão de 0,89. A pontuação � nal teve 43 pontos de média e desvio-padrão 
de 2,23. Conclusão: O presente estudo identi� cou que os idosos sedentários apre-
sentam dé� cit na escala de equilíbrio de Berg, sugerindo que essa população tem 
maior risco de quedas.

RESUMO
Introdução e objetivo: Sendo o envelhecimento acompanhado por um aumento de 
atividade in� amatória inespecí� ca, concomitante a processos patológicos crônicos e 
determinantes de mortalidade, esse estudo objetivou avaliar se a ingestão habitual de 
macronutrientes por mulheres idosas modula níveis circulantes de importantes media-
dores in� amatórios envolvidos na imunosenescência. Metodologia: Estudo transversal 
com amostra de conveniência, no qual 229 idosas (≥ 60 anos) do Distrito Federal brasi-
leiro foram submetidas a exames laboratoriais para dosagem sérica das citocinas IL1-α, 
IL1-β, IL6, IL8, IL10, IL12 e TNFα por ensaio imunoenzimático especí� co. Registros 
alimentares de 3 dias alternados foram decompostos em ingestão habitual de carboi-
dratos, proteínas e lipídeos (e frações), e no valor energético total (VET) por paciente. 
Ademais, foram identi� cadas condições metabólicas conhecidamente interferentes 
sobre o per� l in� amatório: hipercolesterolemia, hipertensão arterial e diabetes. Resul-
tados e discussão: Títulos das citocinas foram normalizados por transformação em 
log10. Teste de correlação de Pearson revelou uma associação negativa entre títulos de 
log10IL6 e ingestão de carboidratos totais (r = -0,134; p = 0,044). Quando ajustados 
para ocorrência de hipertensão arterial (que se mostrou in� uenciar IL6), nossos resul-
tados permaneceram signi� cativos entre hipertensos (r = -0,145; p = 0,043) e normo-
tensos (r = -0,358; p = 0,049). Também veri� cou-se que log10IL8 apresentou associação 
positiva com os níveis de ingestão de ácidos graxos (AG) monoinsaturados (r = 0,150; 
p = 0,024), de AG saturados (r = 0,173; p = 0,009) e de colesterol total (r = 0,223; p = 
0,001). Os títulos dos demais mediadores in� amatórios não associaram-se com qual-
quer ingestão. Todas as análises foram controladas para o VET. Conclusão: Ingestão 
proporcionalmente maior de carboidratos totais associou-se negativamente com 
log10IL6. Nosso resultado deve ser tomado com cautela, pois não permite defender 
adição de carboidratos à dieta habitual sob o risco do desenvolvimento de diabetes ou 
intolerância à glicose em pacientes idosos. Em contrapartida, maior ingestão de coles-
terol total e de AG saturados e monoinsaturados parece correlacionar-se com quadro 
in� amatório mais intenso por elevação de log10IL8, mecanismo pelo qual esse padrão 
de ingestão poder eleva o risco para doenças crônicas de contributo in� amatório asso-
ciadas ao envelhecimento.

CONSUMO HABITUAL DE MACRONUTRIENTES INFLUENCIA NÍVEIS DE 
MEDIADORES INFLAMATÓRIOS EM IDOSAS
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RESUMO
Com o processo de envelhecimento ocorre uma elevação das doenças associadas ao 
mesmo, com destaque para as doenças crônico-degenerativas, que podem provocar 
alterações do equilíbrio e levam a importantes limitações na realização das ativi-
dades da vida diária, tornando o idoso propenso a quedas e, consequentemente, 
comprometendo a qualidade de vida dos mesmos. Nessa perspectiva, o presente 
estudo tem por objetivo identi� car os fatores associados ao equilíbrio em idosos 
pertencentes a grupos de convivência. Trata-se de uma pesquisa do tipo analítica 

RESUMO
Introdução e objetivo: No contexto da transição demográfica, surgem as Doenças 
Crônicas não Transmissíveis. Nesse sentido, a Educação Nutricional é fundamental, 
pois promove saúde por meio de ações comunitárias, que levam à interação nutri-
cionista-idoso. Esse trabalho analisou o conhecimento de idosos, cadastrados no 
programa HIPERDIA e atendidos em uma Unidade de Saúde da Família de Belém, 
Pará, acerca de hábitos de vida saudáveis como fatores que promovam qualidade 
de vida. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, analítico e descritivo, 
realizado no segundo semestre de 2013, no qual o participante respondia a um 
questionário semiestruturado referente aos seus hábitos alimentares. Poste-
riormente os participantes realizavam o exame físico no qual eram mensuradas 
medidas como peso, altura e circunferência abdominal. Resultados e discussão: 
Participaram do estudo 82 idosos, sendo a maioria mulheres (86,58 %), com média 
de idade de 71,17 anos. Desses, 76,83% possuíam hipertensão, 10,97 % diabetes 
e 12,2 % possuíam as duas patologias associadas. Em relação aos hábitos alimen-
tares, 68,3 % afirmaram ter mudado seus hábitos alimentares após o início do 
tratamento, 74,4 % afirmaram não ter o hábito de consumir alimentos proces-
sados e 93,91 % afirmaram ter reduzido a quantidade de sal consumida. Quanto 
ao exame físico, 54,86% foram diagnosticados com excesso de peso, sendo 41,47% 
com sobrepeso e 13,39% com obesidade, considerando-se a classificação do Índice 
de Massa Corporal proposta pela OMS, 1998. Ao analisar a circunferência abdo-
minal, 54,87% apresentaram alto risco de desenvolver complicações metabólicas 
associadas à obesidade, pois apresentaram circunferências abdominais fora dos 
padrões considerados saudáveis (< 94 cm para homens e < 80 cm para mulheres), 
de acordo com a OMS, 1998. Ao analisar a pesquisa, observa-se que a maioria 
dos idosos mudou seus hábitos alimentares após iniciarem o tratamento, retirando 
alimentos que levam a quadros de hipernatremia e hiperglicemia. Conclusão: A 
pesquisa constatou que os idosos possuem um conhecimento básico sobre hábitos 
de vida saudáveis, todavia, é fundamental a ação do nutricionista na atenção básica 
à saúde do idoso, pois por meio de estratégias de educação nutricional mostra-se a 
importância da mudança de hábitos, do autocuidado com a saúde e da busca pela 
qualidade de vida.

EQUILÍBRIO E FATORES ASSOCIADOS EM IDOSOS PERTENCENTES A 
GRUPOS DE CONVIVÊNCIA

DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS: A IMPORTÂNCIA DA 
EDUCAÇÃO NUTRICIONAL NA TERCEIRA IDADE

Autores: Luciana 
Araújo dos Reis / Reis, 

LA / UESB; Stênio 
Fernando Pimentel 

Duarte / Duarte, SFP / 
Fainor; Joselito Santos / 

Santos, J / Fainor; Luana 

Autores: Joyce de Nazaré 
Monteiro dos Santos / 
Santos, JNM / UFPA; 
Naíza Nayla Bandeira 

de Sá / Sá, NNB / UFPA; 
Janete Silva Conceição 

/ Conceição, JS / UFPA; 
� ays Monique Pereira 

Feitosa / Feitosa, TMP / 
UFPA; Crislene Valéria 

Costa Silva / Silva, CVC / 
UFPA

Área: Geriatria
Temário: Ciências Básicas

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – 

Pôster Eletrônico



26

Araújo dos Reis / Reis, 
LA / UFBA; Hudson 
Fernandes Golino / 
Golino, HF / Fainor

Área: Geriatria
Temário: Ciências Básicas

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – 

Pôster Eletrônico

com delineamento transversal e abordagem quantitativa. O local de estudo foi 
um grupo de convivência de idosos, no município de Vitória da Conquista-BA, a 
amostra do estudo foi composta por 82 idosos. O instrumento de estudo consistiu 
em avaliação cognitiva, dados sociodemográ� cos, condições de saúde, avaliação 
da capacidade funcional, � exibilidade, mobilidade e força de preensão manual. As 
análises de dados foram realizadas por so� ware estatístico SPSS, versão 20.0, sendo 
realizada uma análise descritiva e aplicação do Teste do qui-quadrado de Pearson, 
com um nível de signi� cância de 5% (p < 0,05). Na avaliação do desempenho motor, 
observou-se uma maior predominância de idosos com limitação na atividade de 
agachar e pegar um lápis no chão (85,4%), sem limitação na atividade de sentar 
e levantar (92,7%), sem limitação no teste de caminhada (96,3%), sem limitação 
na força de preensão manual (79,3%) e sem limitação na atividade de equilíbrio 
(81,7%). Quanto ao equilíbrio, veri� cou-se uma maior frequência de idosos classi-
� cados com equilíbrio bom (64,6%) e médio (18,3%). Com a aplicação do teste do 
qui-quadrado (x2) houve diferença estatística signi� cativa entre as variáveis equi-
líbrio com limitação e dependente nas atividades básicas de vida diária (p-valor = 
0,022) e entre limitação da atividade de sentar e levantar e com limitação no equi-
líbrio (p-valor = 0,011). O comprometimento do equilíbrio tem grande impacto na 
vida do indivíduo idoso, gera instabilidade, muitas vezes incapacitante, restrição de 
movimento, predisposição a quedas e fraturas. Tais fatores podem levar ao aumento 
da morbidade, diminuição da independência e altos custos com tratamentos, inter-
nações e cuidados especiais para as famílias e para a sociedade.

RESUMO
Introdução: O estudo trata de uma re� exão sobre o Estatuto do Idoso e sua aplicabi-
lidade comunitária no Pirambu, em Fortaleza, Ceará, na Associação Santo Antônio, 
Casa Vovó Marieta. Optou-se por uma abordagem da situação do idoso no Brasil e na 
instituição, envolvendo questões sobre velhice e suas implicações. Objetivo: Diagnos-
ticar as condições de estrutura e funcionamento da associação, enfocando a aplicabi-
lidade do Estatuto do Idoso e o nível de percepção dos próprios idosos. Metodologia: 
Adotou-se uma abordagem qualitativa, de caráter descritivo/analítico, com instru-
mentos de coleta de dados com aplicação de questionários, entrevistas e observação 
sistemática. Houve interpretação dos conteúdos do Estatuto do Idoso e uma revisão 
dos seus aspectos legais e técnicos. Efetivou-se uma análise das condições locais, com 
coleta de informações dos diferentes segmentos da associação, com um enfoque meto-
dológico exploratório-descritivo. Resultados: O Estatuto do Idoso foi sintetizado em 
uma cartilha, indicando controle das atividades realizadas pelos idosos, com a sua 
identi� cação e frequência no grupo. A interpretação do Estatuto do Idoso possibilitou 
a obtenção de um diagnóstico, indicando limitações e possibilidades de gestão da asso-
ciação. A maioria dos idosos compreende que transporte, vacina e carteira de saúde são 
leis e direitos que o Estado deve oferecer. As idosas entrevistadas � zeram reclamações 
quanto a divulgação sobre o Estatuto do Idoso na sociedade. Como desdobramento da 
pesquisa, houve a confecção de uma cartilha para esclarecer a importância das leis e 
de parcerias e recursos para atender os idosos e efetivar o controle das frequências, o 

ESTATUTO DO IDOSO E APLICABILIDADE COMUNITÁRIA: UMA ANÁLISE 
DO BAIRRO DO PIRAMBU - FORTALEZA - CE
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registro de suas informações pessoais e das atividades na associação. Discussão: A asso-
ciação não tem condições para cumprir o Estatuto do Idoso. Os limites da prática são 
colocados em função de uma série de di� culdades no âmbito da funcionalidade insti-
tucional e das políticas públicas. As idosas conhecem seus direitos, mas faltam meios 
para a efetivação do estatuto. Destacaram as di� culdades familiares, na comunidade, 
na assistência à saúde, nos transportes, no lazer e de acesso às atividades culturais. 
Conclusão: A problemática dos idosos é inquietante por suas di� culdades e limita-
ções, gerando polêmicas em muitas vertentes. O Estatuto do Idoso é um avanço para 
as pessoas idosas, mas sua e� ciência ainda depende de uma somatória de esforços de 
todos os setores sociais.

RESUMO
Introdução: O envelhecimento populacional produz impacto na economia do 
país e no sistema de saúde, fazendo com que o envelhecer seja visto por um novo 
ângulo. No Brasil, de acordo com estimativas projetadas para 2020, o número 
de idosos acima de 60 anos será de 28,3 milhões e, para 2050, aproximadamente 
64 milhões. Uma das características do envelhecimento é o acúmulo progressivo 
de incapacidades e uma das consequências mais sérias é o risco de queda em 
idosos. Objetivo: Avaliar a frequência de quedas em idosos e as características 
desses eventos, visando identificar seu contexto e possível prevenção. Métodos: 
Aplicou-se um questionário sobre a frequência de quedas em 201 pacientes idosos 
dos ambulatórios de cardiologia, clínica médica, endocrinologia e geriatria. As 
perguntas relacionaram-se ao número de quedas, contexto, consequências e 
mudanças de hábitos a partir do evento. Resultados: A idade dos participantes 
variou entre 60 e 92 anos. Destes, 62,4% eram do sexo feminino, e 83,9% rela-
taram já terem sofrido quedas. Em relação ao número de quedas por faixa etária, 
o grupo entre 60 e 79 anos (61,6%) superou o de idade maior ou igual a 80 anos 
(37,1%), predominando mulheres (76,5%) em relação aos homens (22,9%). Nos 
com 80 anos ou mais, a distribuição de quedas por sexo foi mais equitativa, com 
48% no feminino e 51,7% no masculino. As mulheres caíram mais (71,9%) em 
relação aos homens (28,1%). Em relação ao local de quedas, a rua foi o lugar mais 
frequente (40%). Após as quedas sofridas, 72,5% dos idosos deixaram de realizar 
atividades domésticas e sociais. Discussão: Encontramos uma frequência de pelo 
menos uma queda em 83,9% dos entrevistados. No Brasil, aproximadamente 29% 
dos idosos caem ao menos uma vez ao ano e, desses, cerca de metade dos casos 
apresentam quedas recorrentes. A razão para essa diferença não está clara. Idade 
avançada mostra associação com maior risco e maior número de quedas. Porém, 
em nosso estudo, verificou-se que o maior número de quedas foi entre os idosos 
mais jovens, no grupo entre 60 e 79 anos (61,6%), contra 37,6% naqueles com 
80 anos ou mais. Os idosos que mais sofreram quedas pertencem ao sexo femi-
nino (71,9%), coincidindo com os dados da literatura. Conclusão: a verificação 
dos dados obtidos evidenciou a importância de implantação de instrumentos de 
triagem para risco de queda, bem como do desenvolvimento de atividades educa-
tivas e de prevenção.

FREQUÊNCIA DE QUEDAS EM PACIENTES IDOSOS AMBULATORIAIS
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RESUMO
Introdução e objetivo: As doenças príons são amplamente utilizadas como modelos 
experimentais para neurodegeneração crônica, como a observada na doença de 
Alzheimer, podendo ser agravadas pela inatividade física e cognitiva ou infecções 
concorrentes. É provado que as doenças priônicas são agravadas pela infecção, não 
havendo; entretanto, informações disponíveis acerca do impacto do ambiente no 
qual são alojados os animais sobre a progressão da doença. Esse estudo propõe 
analisar a in� uência da estimulação multissensorial, motora e cognitiva sobre a 
doença príon agravada por infecção viral induzida pelo arbovírus Piry em modelo 
murino, por meio da quanti� cação das alterações comportamentais. Metodologia: 
120 fêmeas adultas de camundongo albino suíço, com idade de 2 meses foram 
dividas em dois grupos, um submetido às injeções do agente príon (ME7) no 
estriado e o outro ao homogenado de cérebro normal (NBH), formando o grupo-
controle. Ao serem distribuídos aleatoriamente nos ambientes empobrecido (CO), 
exercício voluntário (EV) e estimulação multissensorial, motora e cognitiva (AE), 
originaram 12 subgrupos. Na 17ª semana pós-injeção, metade dos animais de cada 
grupo foram inoculados via intranasal com uma suspensão viral do arbovírus Piry 
0,001%. O teste Burrowing foi realizado para avaliar as alterações comportamen-
tais. Resultados e discussão: Houve prejuízo altamente signi� cativo (p < 0,001) na 
execução do teste em todos os grupos infectados, tanto com a proteína príon ME7 
como pelo vírus Piry, quando comparados ao grupo-controle (NBH), mostrando 
que a infecção crônica degenerativa teve importância na queda do desempenho 
no Burrowing, independente do ambiente. A infecção causada pelo vírus Piry nos 
animais dos grupos ambiente padrão e exercício voluntário já em processo degene-
rativo crônico (ME7Py) exacerbou signi� cativamente (p > 0,01) a perda da ativi-
dade no teste, sugerindo uma in� uência do ambiente exercício voluntário na queda 
dessa atividade. Conclusão: Os agentes infecciosos utilizados nesse trabalho (ME7 e 
Piry) foram determinantes na queda do comportamento, independente do estímulo 
ambiental que os animais foram expostos. Os estímulos multissensoriais, motores e 
cognitivos oferecidos nos diferente ambientes não foram, de forma positiva, signi� -
cativamente impactantes sobre a doença neurodegenerativa, e não proporcionaram 
efeito neuroprotetor.

IMPACTO DA ESTIMULAÇÃO MULTISSENSORIAL E MOTORA SOBRE O 
CURSO DA DOENÇA PRÍON AGRAVADA POR INFECÇÃO

Autores: Roseane Borner 
de Oliveira / Oliveira, 

RB / UFPA; Milton 
Lima Fernandes Neto / 
Fernandes Neto, ML / 

UFPA; Imaikon Gomes 
de Lima / Lima, IG / 

UFPA; � iago Heráclito 
de Aquino Melo / Melo, 

THA / UFPA; Roberta 
Rodrigues de Lima / Lima, 

RR / UFPA
Área: Geriatria

Temário: Ciências Básicas
Modalidade aprovada: 

Trabalho Cientí� co – 
Pôster Eletrônico

RESUMO
A obesidade exerce implicações funcionais nos idosos, uma vez que pode causar o 
declínio do desempenho motor, juntamente com o processo do envelhecimento. O 
comprometimento do desempenho motor está relacionado com a mobilidade, e é 
maior em idosos obesos e com sobrepeso do que em idosos com índice de massa 
corporal normal. Com a ocorrência do comprometimento motor e a redução das 
reservas � siológicas, instala-se o processo de fragilidade, que está associado à perda 
de autonomia, o declínio da qualidade de vida e o aumento da mortalidade. Nessa 
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perspectiva, o presente estudo tem por objetivo veri� car a relação entre índice de 
massa corporal e desempenho motor de idosos ativos participantes de grupos de 
convivência. Trata-se de uma pesquisa do tipo analítica com delineamento transversal 
e abordagem quantitativa. O local de estudo foi um grupo de convivência de idosos, 
no município de Vitória da Conquista, Bahia, e a amostra do estudo foi composta por 
82 idosos. O instrumento de estudo consistiu em avaliação cognitiva, dados socio-
demográ� cos, condições de saúde, avaliação da capacidade funcional, � exibilidade 
e mobilidade e força de preensão manual. As análises de dados foram realizadas por 
so� ware estatístico SPSS, versão 20.0, sendo realizada análise descritiva e aplicação do 
Teste do qui-quadrado de Pearson, com um nível de signi� cância de 5% (p < 0,05). Na 
avaliação do desempenho motor observou-se uma predominância maior de idosos 
com limitação na atividade agachar e pegar um lápis no chão (85,4%), sem limi-
tação na atividade de sentar e levantar (92,7%), sem limitação no teste de caminhada 
(96,3%), sem limitação na força de preensão manual (79,3%) e sem limitação na ativi-
dade de equilíbrio (81,7%). Quanto ao índice de massa corporal veri� cou-se uma 
maior frequência de idosos com excesso de peso (54,9%), com média de peso de 25,54 
(± 9,23) kg. Com a aplicação do teste do qui-quadrado (x2) houve diferença estatística 
signi� cativa entre as variáveis, IMC (acima de 27 kg/m2) e limitação do equilíbrio 
(p = 0,008), e entre IMC (acima de 27 kg/m2) e limitação da atividade de agachar e 
pegar um lápis no chão (p-valor = 0,004). É de extrema importância a observação e 
avaliação do acúmulo de massa gorda em idosos, devendo ser evitado, pelo seu risco 
de limitações físicas e doenças crônicas.

/ Golino, HF / Fainor; 
Luana Araújo dos Reis / 

Reis, LA / UFBA; � alita 
Andrade de Oliveira / 
Oliveira, TA / Fainor

Área: Geriatria
Temário: Ciências Básicas

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – 

Pôster Eletrônico

RESUMO
A monitorização do INR se faz indispensável. Objetivo: avaliar a eficácia do 
serviço de Monitoramento na Terapia ACO. Materiais e métodos: Pacientes 
em uso de ACO, divididos em dois grupos: grupo-controle periódico de INR a 
critério médico, aqui chamado de Grupo 1; grupo de pacientes em uso de ACO e 
com controle pela Colmeia, chamado de Grupo 2. Fatores de inclusão: pacientes 
idosos, em uso de ACO com antagonistas da vitamina K, com ou sem internação. 
Fatores de exclusão: pacientes em ACO que não fossem antagonistas da vitamina 
K; pacientes com período maior que 6 meses sem acompanhamento de INR. 
Resultados: Avaliamos 80 pacientes em uso de ACO de janeiro de 2012 a junho 
de 2012. Patologias: FA (78,7%), TVP (15,1%) e TEP (6,2%). Foram divididos em 
dois grupos, sendo que o Grupo 1 contava com 40 pacientes e o Grupo 2 também 
. Duas variantes foram avaliadas e comparadas entre os dois grupos: variação 
do valor de INR e tempo (em dias) de permanência dos pacientes fora do alvo. 
Padronizou-se que variações de 0,2 pontos a partir do valor considerado alvo 
eram aceitáveis para ambos os grupos. O cálculo de dias fora do valor almejado 
foi obtido pelo ponto médio entre o valor de INR fora da faixa-alvo e o último 
exame de INR dentro da normalidade. No Grupo 1, o número de dias com INR 
fora da meta almejada foi de 2.832,6 dias (que representa 39% do tempo total 
avaliado ou 11,8 dias por mês para cada paciente desse grupo), ao passo que 
para o Grupo 2 foi de 1.146 dias (15,9% do tempo total avaliado ou 4,4 dias por 
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mês para cada paciente desse grupo). Quanto à variação de INR, houve menor 
variação entre os pacientes do grupo-controle, quando comparados ao pacientes 
do grupo-padrão. Conclusão: O presente estudo demonstra que a monitorização 
e consequente intervenção ativa no controle da ACO demonstra melhores resul-
tados quando comparados aos resultados do tratamento convencional. Conside-
rando que o estudo foi realizado em uma população de idosos, isso pode fazer a 
diferença na prevenção de complicações e de internações ocasionadas pelo uso 
de ACO.

RESUMO
Introdução e objetivo: A forma tardia da Doença de Alzheimer (DA) tem etiologia 
multifatorial envolvendo fatores de risco genéticos e ambientais. Mais de 550 genes 
já foram propostos como candidatos para a susceptibilidade à DA, sendo o alelo ε4 
da APOE o principal fator de risco genético estabelecido. Em 2007, Reiman e colabo-
radores observaram que o gene GAB2 interagia com o alelo ε4, modi� cando o risco 
para a DA e in� uenciando a sua neuropatologia. Nosso objetivo é investigar o SNP 
rs2373115 do gene GAB2 no risco em desenvolver DA e na idade de início da doença. 
Metodologia: 269 pacientes com DA (média ± DP = 78,4 ± 6,8 anos) e 114 controles 
(média ± DP = 76,8 ± 7,6 anos) foram recrutados e submetidos ao mesmo protocolo 
de testes. A genotipagem dos polimor� smos foi feita com PCR em tempo real. O teste 
χ2 foi utilizado para comparar as frequências alélicas e genotípicas, e os dados clínicos 
foram analisados com os testes χ2 e Mann-Whitney. O teste de Kruskal-Wallis foi 
usado para comparar a idade de início da doença. Para avaliar o odds ratio (OR), foi 
feita uma análise de regressão logística. O valor de signi� cância estatística foi p < 0,05. 
Resultados e discussão: A escolaridade dos pacientes (3,19 ± 3,1 anos) foi signi� ca-
tivamente menor do que os controles (4,59 ± 4,04 anos), sendo a baixa escolaridade 
um fator de risco para a DA (OR = 0,89, p = 0,001). O alelo ε4 foi relacionado a um 
aumento no risco para a DA (OR = 4,35, p < 0,001). Não foram observadas dife-
renças estatísticas nas frequências do SNP rs2373115 na amostra total (GG x GT/
TT: OR = 1,28, p = 0,330), nem nos subgrupos, de acordo com a presença do alelo ε4. 
Também não foram observadas diferenças na idade de início da doença (p = 0,848). 
No subgrupo portador do alelo ε4, nenhuma variável estudada foi relacionada com 
a DA. No subgrupo ε4 negativo, os pacientes apresentaram menor escolaridade (2,8 
± 2,5 vs. 4,6 ± 3,9, p = 0,002) e maior frequência de hipertensão arterial (63,8% vs. 
46,3%, p = 0,038); que são estabelecidos na literatura como fatores de risco. Entre-
tanto, apenas a escolaridade se manteve signi� cativa na análise multivariada (OR = 
0,82, p < 0,001). Conclusão: Em nossa amostra, a baixa escolaridade e o alelo ε4 foram 
fatores de risco para a DA. O gene GAB2 não está relacionado com a DA e nem com 
a idade de início da doença. Em contrapartida, os fatores de risco não genéticos - 
escolaridade e hipertensão arterial – parecem in� uenciar a susceptibilidade a DA na 
ausência do alelo ε4.

O GENE GAB2 E O RISCO PARA DESENVOLVIMENTO DA DOENÇA DE 
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RESUMO
Introdução e objetivo: O diabetes mellitus (DM) e a hipertensão arterial sistêmica 
(HAS) são doenças de grande e crescente prevalência mundial, que atingem prin-
cipalmente a parcela mais idosa da população. O presente estudo visou levantar 
o per� l sociodemográ� co, a prevalência de diabetes mellitus e hipertensão arterial 
sistêmica, o uso de medicamentos hipoglicemiantes e hipotensivos, e o per� l da 
prática de atividade física de uma população idosa da cidade de Governador Vala-

RESUMO
Introdução e objetivo: A senescência acarreta alterações anátomo-funcionais, as 
quais interferem na saúde e nutrição do idoso, além do aumentarem a incidência 
ea prevalência de doenças crônicas, como a Hipertensão e Diabetes. Nesse sentido, 
o Ministério da Saúde criou o Hiperdia, que consiste em um sistema de acompa-
nhamento de hipertensos e diabéticos, atendidos em unidades ambulatoriais do 
SUS. Nesse contexto, o estudo analisou o perfil nutricional e sociodemográfico 
de pacientes idosos acompanhados pelo programa Hiperdia e atendidos em uma 
Unidade de Saúde da Família de Belém, Pará. Metodologia: Trata-se de um estudo 
transversal, analítico e descritivo, realizado no segundo semestre de 2013, no qual 
o participante respondia a um questionário semiestruturado referente aos seus 
dados sociodemográficos, hábitos alimentares e prática de atividade física. Resul-
tados e discussão: Participaram do estudo 82 indivíduos idosos, com média de 
idade de 71,17 anos, sendo que a maioria era do sexo feminino (86,58%). Desses, 
76,83% possuíam hipertensão, 10,97% diabetes e 12,2% possuíam as duas patologias 
associadas. Em relação à escolaridade, a maioria apresentava ensino fundamental 
(70,73%), além de uma renda mensal até um salário mínimo (79,28%). Quanto 
aos hábitos alimentares, 68,3% afirmaram ter mudado seus hábitos alimentares 
após iniciarem o tratamento, 93,91 % afirmaram ter reduzido a quantidade de sal 
usada no preparo das refeições, 64,64% não tem o hábito de consumir alimentos 
fontes de carboidratos simples, 92,68% têm o hábito de consumir frutas, verduras e 
legumes pelo menos três vezes por semana e 50% afirmaram ter iniciado a prática 
de atividade física. Ao analisarem-se os resultados, observa-se que o perfil socio-
demográfico dos participantes interfere no seu perfil nutricional, principalmente 
no que se refere à renda, visto que esses idosos, muitas vezes, são responsáveis pelo 
sustento da família, fator que dificulta a aquisição dos alimentos indicados para 
indivíduos com hipertensão e diabetes. Contudo, os idosos apresentaram conheci-
mentos básicos sobre quais hábitos alimentares deveriam mudar após o inicio do 
tratamento e iniciaram a prática de atividade física. Conclusão: É fundamental a 
ação do nutricionista na atenção básica à saúde do idoso, pois esse profissional é o 
mais capacitado, levando em consideração o fator socioeconômico, para atuar na 
reeducação alimentar, objetivando potencializar os resultados esperados do trata-
mento medicamentoso.

PREVALÊNCIA DE DIABETES E HIPERTENSÃO NA POPULAÇÃO IDOSA 
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dares, Minas Gerais. Metodologia: O estudo foi realizado por meio da aplicação de 
um questionário semiestruturado em entrevista com idosos (n = 252), com idade 
maior ou igual a 60 anos, com a aprovação do comitê de ética nº 341.113 e nº 329.774. 
Resultados e discussão: A população estudada é majoritariamente feminina (175 
mulheres e 77 homens), com média de idade de 69 anos, que já não exerce ativi-
dade pro� ssional remunerada (56,4% são aposentados ou pensionistas) e de baixo 
poder aquisitivo (66,3% possuem renda mensal de um salário mínimo). Em relação 
às doenças crônicas, a população apresentou uma prevalência de 26 DM, 122 HAS 
e 56 de ambas as doenças. A maioria dos idosos DM relatou possuir o do tipo 2 
(67%), sendo a metformina (45,4%) o hipoglicemiante mais citado, sendo o uso em 
um período de 1 a 10 anos (47,6%). Em relação aos hipotensivos, o mais citado foi 
captopril (70,2%). Além desses medicamentos, 184 idosos a� rmaram utilizar algum 
outro tipo de medicação com prescrição médica. Incluindo DM e HAS, as doenças 
mais relatadas e categorizadas conforme o CID-10 foram: do aparelho circulatório 
(188); endócrinas, nutricionais e metabólicas (101); e do sistema osteomuscular e 
tecido conjuntivo (43). Quanto à atividade física, 40,5% a� rmaram praticar, sendo 
a caminhada a modalidade mais citada (57,8%), com o predomínio da frequência 
de 2 a 3 vezes por semana (52,94%), por um período de 1 a 10 anos (57,8%). A 
escolha pela caminhada pode ser justi� cada pelo baixo custo e pela viabilidade de 
ser praticada. Conclusão: Há correlação no tempo de uso de hipoglicemiantes pela 
população diabética prevalente tipo 2, e/ou hipertensa, e o tempo de prática de 
exercício sugerindo uma motivação pela melhoria da qualidade de vida, associando 
orientações médicas farmacológicas e mudanças de hábito. Com esse estudo espe-
ramos que os pro� ssionais da saúde que assistem a essa população tenham informa-
ções para que os seus serviços sejam avaliados e, assim, possam elaborar estratégias 
de melhoria.

RESUMO
Introdução: O processo de envelhecimento populacional que vem ocorrendo no 
Brasil nas últimas décadas, faz com que os aspectos ligados à saúde e bem-estar dos 
idosos se tornem cada vez mais relevantes. As quedas em idosos frequentemente 
levam a fraturas, e devido aos altos índices de internação hospitalar e mortalidade, 
têm se tornado questão central de muitos estudos. Esse evento pode ocorrer por 
diversos fatores intrínsecos e extrínsecos, alguns deles ligados ao estado de saúde 
dos idosos. Objetivo: Analisar os diferenciais socioeconômicos e demográficos e 
o impacto do estado de saúde na probabilidade de quedas em idosos acima de 60 
anos no estado de Minas Gerais. Metodologia: Foram utilizados dados de 3.629 
idosos da Pesquisa Equidade na Saúde: Programa Estratégia de Saúde da Família em 
Minas Gerais, em 2012. Na análise estatística, foram utilizadas tabelas de contin-
gência e modelos logit, controlando pela presença de problemas de visão e audição, 
dificuldade na mobilidade, dificuldade e/ou incapacidade funcional, presença de 
doença crônica (artrite/reumatismo/artrose, diabetes, hipertensão e osteoporose), 
sexo, idade, classe socioeconômica e grandes regiões de saúde. Resultados: Entre 
os homens, 16% reportaram ter sofrido queda nos últimos 12 meses, sendo que 
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entre as mulheres, o percentual é em torno de 22%. Esses valores são mais altos 
entre os idosos mais velhos, sendo que mais de 30% dos idosos com 80 anos e mais 
relatam ter sofrido uma queda durante o período de análise. Ademais, os idosos de 
classes econômicas mais baixas (classes D e E) e das regiões menos desenvolvidas 
do Estado (Norte e Leste), apresentaram maiores percentuais de queda. Também 
fica evidente a relação entre estado de saúde e queda, uma vez que os idosos com 
algum problema de visão, audição, mobilidade, diabetes e incapacidade funcional 
tiveram maiores chances de relatarem algum evento de queda nos últimos 12 
meses. Em contrapartida, não há evidencias que a presença de artrite/reumatismo/
artrose, hipertensão e osteoporose tenham algum impacto sobre quedas em idosos. 
Conclusão: Observou-se a necessidade do direcionamento de políticas públicas 
para amenizar os efeitos das doenças crônicas e processos senis, principalmente 
para os grupos mais vulneráveis e de maior incidência de quedas. É importante 
rever o ambiente domiciliar dos idosos para estabelecer medidas preventivas, na 
tentativa de evitar as quedas e seus efeitos adversos, garantindo assim seu bem-estar 
e qualidade de vida.

RESUMO
A saúde sexual é um elemento-chave da saúde geral e qualidade de vida. A disfunção 
sexual é comum entre as mulheres idosas, variando a prevalência de 20 a 88%. A 
queixa mais importante entre as mulheres é o baixo interesse sexual, dificuldade de 
lubrificação vaginal e incapacidade de alcançar o orgasmo. Aproximadamente 60% 
das pacientes com dor crônica queixam-se de disfunção sexual. Este estudo obje-
tiva descrever a presença de disfunção sexual em uma amostra de idosas longevas 
com dor crônica e caracterizá-la segundo os fatores sociodemográficos, escolari-
dade, funcionalidade, com ênfase nas características da dor crônica. Foi realizada 
uma pesquisa observacional, transversal e descritiva com 32 mulheres longevas 
com história de dor crônica. Para avaliar a presença de disfunção sexual, foi apli-
cado o questionário SPEQ. Nesse estudo, foi encontrado idade média de 87 anos, 
sendo que a maioria das pacientes era de baixa escolaridade, sem parceiro sexual, 
que considera a saúde boa e tem dor nociceptiva por osteoartrite. Cerca de 28% das 
idosas referiam que a presença de dor crônica poderia interferir na prática sexual, 
e a maioria das idosas tinha disfunção sexual com pontuação média de SPEQ de 7. 
Nenhuma das idosas havia sido abordada antes sobre sua sexualidade. Este estudo 
concluiu que 78% das idosas longevas com dor crônica apresentaram-se com 
disfunção sexual, segundo o instrumento SPEQ, e que a principal causa da inati-
vidade sexual referida foi a falta de um parceiro. Apurou-se que nenhuma idosa 
havia sido questionada previamente sobre o assunto sexualidade, e cerca de 68,8% 
delas afirmou que gostaria de já ter sido questionada. A dor crônica foi descrita 
como fator de interferência na prática sexual de 28,1% das idosas estudadas, fato 
que acaba comprometendo ainda mais a sexualidade no envelhecimento. Diante 
desses achados, sugere-se que os profissionais de saúde abordem a sexualidade 
nas consultas médicas envolvendo mulheres idosas, não deixando de incluir nestas 
abordagens também as idosas longevas.

SEXUALIDADE E DOR CRÔNICA EM IDOSAS LONGEVAS
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RESUMO
Introdução: O uso de psicotrópicos vem sendo muito discutido, pois vem sendo obser-
vado um aumento expressivo no consumo desses medicamentos entre os idosos insti-
tucionalizados. Objetivo geral: Conhecer a prevalência do uso de psicofármacos em 
idosos institucionalizados do Asilo São Vicente de Paulo, no município de Santarém, 
Pará. Objetivos especí� cos: Descrever o per� l clínico demográ� co dos idosos em uso 
de psicofármacos e determinar os tipos de psicofármacos e seu tempo de uso por 
esses pacientes. Metodologia: Estudo transversal, retrospectivo descritivo por meio da 
análise de prontuários de idosos de idade superior ou igual a 65 anos que fazem uso de 
psicofármacos, moradores de uma instituição asilar. Os dados foram analizados utili-
zando o teste qui-quadrado entre as variáveis dependentes e independentes. Resultados 
e discussão: 75% são do sexo masculino. A idade média foi 74,2 anos e 64,2% eram 
solteiros. Os idosos com tempo de institucionalização entre 2 e 5 anos eram a maioria 
(39,2%). As principais doenças encontradas foram hipertensão arterial (57,1%); 14,2% 
tinham síndromes demenciais; 28,5% tinham sequelas de acidente vascular cere-
bral; 10,7% tinham doenças cardiovasculares, 57,1% faziam uso de psicofármacos. O 
maior percentual de psicoativos utilizados são os anticonvulsivantes (68,75%), seguido 
pelos neurolépticos com 49,9%, e apenas 6,25% faziam uso de antidepressivos. Corre-
lacionou-se o uso de anticonvulsivante com o quadro de demência e à existência de 
polifarmácia. Foi encontrado relação signi� cante entre neurolépticos e doença cardio-
vascular. Houve signi� cância entre psicofármacos, distúrbios psiquiátricos (p < 0,05) e 
polifarmácia. Conclusão: Pode-se concluir que dentre as classes de psicotrópicos mais 
utilizada, estão os anticonvulsivantes e os antipsicóticos. Foram encontradas prescri-
ções não recomendadas para idosos, bem como para a sua morbidade especí� ca. Não 
encontrou-se muitos estudos relacionados com o uso de psicotrópicos em idosos insti-
tucionalizados no Brasil, servindo como estimulo à desenvolver essa pesquisa. Dessa 
forma, esse trabalho tem sua importância, pois remete a uma temática ainda pouco 
estudada, porém muito debatida. Serve como base para se buscar incentivos de ajuda 
que possa contribuir com a organização e o trabalho da instituição estudada, contri-
buindo com o melhor cuidado e acompanhamento médico para se obter qualidade de 
vida e apoio social aos idosos institucionalizados. Palavras-chave: Prevalência. Psico-
trópico. Saúde do Idoso.
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RESUMO
Variações na expressão da enzima óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) são deter-
minadas por polimor� smos em seu gene e foram implicadas no risco de recorrência 
de eventos após o infarto do miocárdio (IAM). Nesse estudo investigamos a asso-
ciação da variação alélica produzida pelo polimor� smo Glu298Asp (ou +894 G/T ou 
rs1799983) da eNOS com dados clínicos e bioquímicos representativos de risco de 
recidiva no período pós-infarto. Pacientes (n = 371; idade = 62 ± 11 anos) admitidos 
nas primeiras 24 horas por IAM com supra desnivelamento do segmento ST foram 
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avaliados quanto a aspectos antropométricos, clínicos e bioquímicos à admissão, e 
quanto à vasodilatação ao 30º dia após o IAM. Medidas plasmáticas de óxido nítrico 
foram obtidas à admissão e ao 5º dia. Alelos foram determinados por ampli� cação pela 
reação em cadeia da polimerase de segmento contendo o sitio polimór� co, seguido por 
digestão enzimática do produto. Como esperado, os pacientes apresentaram elevada 
prevalência de fatores predisponentes ao IAM, porém, não diferindo estatisticamente 
entre grupos genotípicos as características antropométricas, clínicas, hemodinâmicas 
e bioquímicas. Quando portadores do alelo T foram agrupados, esses indivíduos apre-
sentaram maior reserva arterial no 30º dia pós-IAM, tanto por ensaio de dilatação 
� uxo-mediada (FMD; p = 0,037) quanto pelo teste mediado por óxido nítrico (DNM; 
p = 0,04), quando comparados aos portadores do genótipo GG. Níveis absolutos de 
óxido nítrico à admissão e ao 5º dia pós-infarto não diferiram entre genótipos, porém, 
a magnitude de variação entre tempos foi maior para o grupo T (p < 0,001). Nossos 
resultados apontam para uma associação entre a presença do alelo T do SNP rs1799983 
da eNOS com uma melhor função arterial (dependente e independente do endotélio), 
no período após o IAM.

RESUMO
Introdução: A osteoporose é uma doença esquelética sistêmica caracterizada por dimi-
nuição da massa óssea e deteriorização microarquitetural do tecido ósseo, com conse-
quente aumento da fragilidade óssea e susceptibilidade à fratura. O risco de osteoporose 
e de fraturas é maior em idades mais avançadas. As taxas de mortalidade relacionadas 
com fraturas são elevadas. Objetivo: Avaliar a vitamina B12 como um dos fatores asso-
ciados a osteoporose de fêmur e de coluna lombar em um grupo de pacientes atendidos 
em um serviço de referência de geriatria. Metodologia: Estudo transversal com amostra 
composta por 235 idosos atendidos em serviço ambulatorial de atenção em geriatria de 
Belo Horizonte, Minas Gerais, que � zeram densitometria mineral óssea (DMO). Diag-
nóstico de osteoporose de� nido segundo critérios da OMS, pelos resultados da DMO 
de coluna lombar e fêmur, avaliada por meio de absorciometria por dupla emissão de 
raio X (DEXA). Análise estatística realizada pelo SPSS 19.0. Utilizamos os testes qui-
quadrado e Fisher para variáveis categóricas e testes t e Mann-Whitney para as contí-
nuas. Variáveis com valor de p < 0,2 compuseram o modelo para análise multivariada. 
Resultados: Dos 235 idosos avaliados, 50% era do sexo feminino, com média de idade de 
76,6 ± 8,6 anos e escolaridade de 3,3 ± 2,9 anos. Os seguintes fatores estavam signi� ca-
tivamente associados a osteoporose de fêmur pela análise univariada: idade (p = 0,033), 
sexo (p = 0,025), clearance de creatinina (clcr) (p = 0,000), índice de massa corporal 
(IMC) (p = 0,000) e circunferência da panturrilha (CP) (p = 0,000). Não foi encontrada 
associação com hipovitaminose B12 e tabagismo. Observamos associação limítrofe com 
hipertireoidismo (p = 0,053). Na análise multivariada, os fatores associados de forma 
independente foram IMC abaixo de 22 kg/m2 (p < 0,001) e hipovitaminose B12 (p = 
0,044). Para osteoporose de coluna lombar, as variáveis que apresentaram signi� cância 
estatística segundo análise univariada foram: sexo (p = 0,008), clearence de creatinina 
(p = 0,022), IMC (p = 0,000) e CP (p = 0,009). Hipovitaminose B12, idade, tabagismo e 
hipertireoidismo não apresentaram signi� cância estatística. O único fator associado de 
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forma independente a osteoporose de coluna lombar foi IMC abaixo de 22 (p = 0,005). 
Conclusão: Na nossa amostra, observamos que IMC abaixo de 22 representa um fator de 
risco para osteoporose lombar e femoral. Hipovitaminose B12 associou-se com osteo-
porose femoral.

RESUMO
Introdução: Saúde sexual tem grande importância na qualidade de vida (QV) e 
saúde, e a dor crônica surge como fator de relevância na saúde sexual. Dos idosos 
com dor crônica, até 73% sofrem de disfunção sexual, porém poucos são abordados 
quanto esse problema pelos médicos, o que impacta na terapêutica analgésica dos 
acometidos. Objetivo: Veri� car a prevalência de abordagem da sexualidade (ASex) 
de idosos com dor crônica por médicos na cidade de São Paulo, além de avaliar os 
motivos que levam a não realizá-las nas consultas. Método: Estudo descritivo quan-
titativo em uma amostra de médicos de especialidades diversas, ambos os gêneros, 
quaisquer tempo de formação e que atendem idosos com dor crônica. Questionário 
estruturado sobre a prática e experiência clínicas em sexualidade e dor foi autoapli-
cado, mantendo-se sigilo. Resultado: Em uma amostra de 114 médicos com tempo 
médio de formação de 4,1 anos, somente 37,7% realizam ASex dos idosos com dor 
crônica, e apenas 17,5% a� rmaram fazê-lo em mais de 60% de suas consultas. A� r-
maram ter recebido orientação sobre ASex apenas 22,4% dos entrevistados, mas 
no mínimo, 93,4% veem a sexualidade e sexo como distintos. Entre os que reali-
zavam ASex, 37,2% referiram constrangimento com o assunto. Entre os que não 
realizavam ASex, 98,3% achavam comum o idoso ter vida sexual ativa. Os motivos 
que mais levaram a não realizar ASex foram constrangimento ao paciente, falta 
de tempo e inaptidão técnica no assunto. Do total, 57% observava a existência de 
disfunção sexual relacionada à dor crônica, sendo em suas opiniões, dores neuropá-
tica e disfuncional as mais vinculadas. Observou-se que a prevalência de ASex entre 
os médicos foi baixa, comparada às taxas de disfunção sexual relacionadas à dor 
crônica. Falta de tempo deve ser combatida, pois consultas curtas di� cultam o surgi-
mento de questões íntimas. Inaptidão técnica não deve ser impeditiva na ASex, pois 
apenas questões seriam levantadas, sendo nos casos difíceis os encaminhamentos 
feitos a especialistas. A literatura mostra que os idosos não se constrangem com 
ASex e gostariam que os seus médicos as realizem. Conclusão: A baixa prevalência 
de ASex nas consultas de idosos com dor crônica por médicos sugere a necessidade 
de estratégias para o aumento daquela abordagem, pois a taxa de disfunção sexual 
no idoso com dor crônica é alta, o que implicaria no prejuízo terapêutico dos acome-
tidos, caso aquela abordagem também não se realize.
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RESUMO
Abscessos hepáticos são desafios diagnósticos independentemente da faixa etária. 
Sua apresentação clínica habitual - febre, dor em hipocôndrio direito (HD), icte-

ABSCESSO HEPÁTICO EM IDOSOS
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rícia e leucocitose - não necessariamente é observada em idosos, protelando o 
tratamento adequado e aumentando o risco de complicações e de morte. Relatam-
se dois casos em idosos, comparando-os com a literatura consultada. Caso 1: 
Homem, 82 anos. Antecedentes de diabetes mellitus (DM) e de diverticulite. Admi-
tido no Serviço de Emergência com queixa de dor há uma semana, em aperto, 
de média intensidade em hipogátrio, irradiada para HD, com piora em decúbito 
dorsal, melhorava ao sentar-se e com a tomada de Omeprazol, associado à febre 
(38,5°C) e perda de 2 kg. Ictérico 3+/4+; abdome globoso, doloroso à palpação 
em HD, com percussão no local sem anormalidades. Hemograma com leuco-
citose de 18.000/mm3, ultrassonografia abdominal (USA) apresentou imagens 
císticas com conteúdo hipoecogênico (microabscesso hepáticos), dados confir-
mados pela tomografia abdominal. Medicado com Ceftriaxona e Metronidazol, 
evoluiu bem, com alta hospitalar. Caso 2: Homem, 65 anos. Antecedentes de DM, 
hipertensão arterial, dislipidemia e de tratamento dialítico. Admitido no Serviço 
de emergência com queixa de febre vespertina diária acompanhada de calafrios, 
sudorese fria, adinamia e perda de 2 kg de peso há 1,5 mês. Frequência cardíaca 
102/minuto, descorado 1+/4+, sopro sistólico panfocal 4+/6+, abdome sem anor-
malidades ao exame clínico. Hemograma com leucocitose de 11.500/mm3, USA: 
fígado com aumento da ecogenicidade. Coleção líquida de paredes espessadas 
contendo septo grosseiro/debris em seu interior em lobo esquerdo (8,4 cm x 6,4 
cm x 5,5 cm), sugestiva de abscesso hepático e área hipodensa de limites mal defi-
nidos em região subfrênica, medindo 3,7 cm, dados confirmados pela tomografia 
abdominal. Medicado com Ceftriaxona e Metronidazol e coleção maior drenada 
por punção, evoluiu bem com alta hospitalar. Conclusão: Dados de acordo com 
a a literatura consultada: homens, DM, perda de peso. Caso 1 com apresentação 
clássica, embora octagenário e com possível porta de entrada pela diverticulite; 
caso 2 com apresentação atípica, com provável disseminação hematogênica pelo 
processo dialítico.

RESUMO
Introdução: O diagnóstico de osteoporose é realizado quando há fratura de fragili-
dade prévia ou quando há baixa densidade mineral óssea identi� cada pela densito-
metria óssea. O subdiagnóstico da osteoporose é um problema, dessa forma, novos 
instrumentos para indicação de tratamento têm sido estudados. O Fracture Risk 
Assessment (FRAX) é uma ferramenta que estima o risco absoluto de fratura do 
colo de fêmur e risco de fratura maior por osteoporose nos próximos 10 anos. É um 
recurso interessante, já que a densitometria não é facilmente disponível em nosso 
país, no entanto, não há evidência su� ciente no Brasil para indicar o tratamento por 
meio do cálculo do FRAX para pacientes sem densitometria. Objetivo: Comparar o 
diagnóstico de osteoporose realizado pela densitometria óssea com o risco aumen-
tado de fratura osteoporótica, pelo cálculo do FRAX. Métodos: Foi realizada curva 
ROC para as análises, comparando o valor do cálculo de risco de fratura maior 
em 10 anos e de fratura de fêmur em 10 anos com o diagnóstico de osteoporose 
realizado pela densitometria óssea pelo aparelho DXA Hologic Discovery W. Foi 
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realizado o cálculo do FRAX sem incluir os valores obtidos pela densitometria. 
Resultado: Foram analisados dados de uma amostra de 48 pacientes, sendo 64,6% 
do sexo feminino. A média de idade encontrada foi 77,65 ± 5,86 anos, e o IMC foi 
25,27 ± 4,32 kg/m2. A média de risco de fratura maior por osteoporose em 10 anos 
de 10,18 ± 7,32% e risco de fratura de fêmur em 10 anos de 5,9 ± 6,4%. A análise 
abaixo demonstra que o uso do FRAX deixou de detectar 6 casos de osteoporose 
densitométrica (23,1% dos casos de osteoporose), e identi� cou 13 pacientes com 
elevado risco de fratura por osteoporose sem diagnóstico densitométrico. A área 
sob a curva ROC foi de 0,679 para o cálculo de risco de fratura maior em 10 anos 
e de 0,642 para o cálculo de fratura de fêmur. Portanto, a relação entre o diagnós-
tico de osteoporose pela densitometria óssea e o risco aumentado de fratura pelo 
cálculo do FRAX são discordantes. Conclusão: No estudo apresentado os achados 
foram discordantes, se comparado o alto risco calculado pelo FRAX com o diag-
nóstico de osteoporose pela densitometria, no entanto; a amostra foi pequena. A 
utilização do FRAX no Brasil ainda não está bem de� nida, mais estudos deverão 
ser realizados.
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RESUMO
Introdução: O envelhecimento causa modi� cações musculoesqueléticas que podem 
interferir na força muscular do indivíduo, trazendo diversas consequências nega-
tivas ao dia a dia desse, como desequilíbrios e quedas. A � sioterapia, por meio de 
exercícios terapêuticos aquáticos, proporciona conforto e segurança aos idosos, faci-
litando e resistindo os movimentos pelos efeitos físicos da água. Objetivo: Avaliar a 
força muscular em idosas ativas submetidas à Fisioterapia Aquática. Metodologia: 
Foram selecionadas 20 idosas, e após os critérios de inclusão e exclusão da pesquisa, 
participaram apenas 14 idosas, com média de idade 69 +/- 4,88. Inicialmente foi 
utilizado o Miniexame do Estado Mental como rastreio cognitivo e uma avaliação 
global do estado de saúde. Para veri� car a força muscular, foi usada a dinamome-
tria, pelo uso do dinamômetro (Kratos - modelo ZM-170 kgf), fabricado no Brasil. 
Após a avaliação, foram realizados os exercícios aquáticos terapêuticos, de abril a 
junho de 2013, duas vezes por semana, durante 50 minutos, no laboratório de hidro-
terapia. Na análise dos dados foi usada a estatística descritiva (média, desvio-pa-
drão) e a inferencial (teste de Wilcoxon e correlação de Spearman) do pacote Bioestat 
5.3. O projeto foi aprovado pelo CEP/UEPA sob o protocolo 07833013.7.0000.5174. 
Resultados e discussão: A estatística descritiva, pré e pós-intervenção, apresentou 
mudança signi� cativa para dinamometria. A média em membro direito antes da 
intervenção foi 10,17 +/- 3,16; depois foi 18,42 +/- 4,04 e para membro esquerdo, 
antes foi 6,49 +/- 3,24, depois 17,21+/- 3,51. O teste de Wilcoxon teve signi� cância 
estatística, ao nível de 5%. O teste de Spearman mostrou que a maioria das variáveis 
apresentou baixo coe� ciente de correlação (menor que 30%). Conclusão: Os achados 
desta investigação sustentam que os exercícios na água podem bene� ciar mulheres 
idosas, considerando o incremento da força muscular, bem como incentivam novas 
pesquisas na universidade.
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RESUMO
Introdução: As incapacidades geradas pelas doenças levam a perda de autonomia 
e impactam sobre a funcionalidade da população idosa, tornando-a dependente de 
terceiros para o cuidado integral e pleno. Insu� ciência familiar é a perda da capaci-
dade da família de prover os cuidados, dar apoio e suporte ao idoso, por ausência de 
família ou por falta de condições. Objetivo: Avaliar a correlação entre a presença de 
insu� ciência familiar e comorbidades em pacientes atendidos pelo serviço de geria-
tria. Metodologia: Estudo transversal abrangendo uma amostra de 821 pacientes 
atendidos em Belo Horizonte. A análise estatística foi realizada pelo SPSS 19.0. 
Foram utilizados os testes qui-quadrado para variáveis categóricas e os testes t e 
Mann-Whitney para variáveis contínuas. Para análise multivariada, utilizou-se as 
variáveis com valores de p < 0,2. Resultados: A insu� ciência familiar estava presente 
em 26,4% do total da amostra. A análise univariada revelou associação estatistica-
mente signi� cativa com índice de massa corpórea corrigido (OR 1,65; IC 95% 1,12-
2,43; p = 0,011) e circunferência de panturrilha corrigido < 31cm (OR 1,52; IC 95% 
1,00-2,30; p = 0,050), história de tabagismo atual (OR 1,98; IC 95% 1,08-3,63; p 
= 0,024) e hipoacusia (OR 1,49; IC 95% 1,08-2,04; p = 0,014). Na análise multi-
variada observamos quatro variáveis independentemente associadas à insu� ciência 
familiar: história de tabagismo prévio (p = 0,003), histórico prévio de depressão 
(p = 0,001), alteração fala e voz (p = 0,006) e desnutrição (p = 0,020). As seguintes 
variáveis avaliadas não demonstraram signi� cância estatística: etilismo, depen-
dência para atividades de vida diárias, comprometimento cognitivo leve, demência, 
parkinsonismo, disfagia, instabilidade postural, imobilidade, hipertensão arterial, 
dislipidemia, diabetes mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica, hipo ou hiper-
tireoidismo, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, � brilação atrial, 
hipovitaminose B12, incontinência urinária, hipoacuidade visual, osteoporose e 
osteoartrite. Conclusão: É na família que o idoso tem o seu mais efetivo meio de 
sustentação e pertencimento, em que o apoio afetivo e de saúde se faz necessário 
e pertinente. Segundo amostra em questão, observamos associação signi� cativa e 
independente entre insu� ciência familiar e a presença de desnutrição, tabagismo, 
depressão e incapacidade comunicativa.
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RESUMO
Introdução: O envelhecer é um fenômeno presente em muitos países, constituindo-
se em um problema para as nações em desenvolvimento. Quando se envelhece, o 
corpo humano passa por diversas modi� cações, levando consequentes perdas, 
como de massa óssea, força muscular, independência nas atividades de vida diária 
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e equilíbrio, que podem contribuir negativamente em diversos segmentos, como a 
qualidade de vida. Objetivo: Avaliar a qualidade de vida em idosas ativas subme-
tidas à Fisioterapia Aquática. Metodologia: Foram selecionadas 20 idosas, e após 
os critérios de inclusão e exclusão da pesquisa, participaram apenas 14 idosas, com 
média de idade 69 ± 4,88. Inicialmente foi utilizado o Miniexame do Estado Mental 
como rastreio cognitivo e uma avaliação global do estado de saúde. Para avaliar a 
qualidade de vida, foi aplicado o questionário WHOQOL-old. Criado pelo Grupo 
WHOQOL-Old (World Health Organization Quality of Life Group – Old), cons-
tituído de 24 itens, atribuídos a seis facetas. Após a avaliação, foram realizados os 
exercícios aquáticos terapêuticos, de abril a junho de 2013, duas vezes por semana, 
durante 50 minutos, no laboratório de hidroterapia. Na análise dos dados foi usada 
a estatística descritiva (média, desvio-padrão) e a inferencial (teste de Wilcoxon e 
correlação de Spearman) do pacote Bioestat 5.3. O projeto foi aprovado pelo CEP/
UEPA sob o protocolo 07833013.7.0000.5174. Resultados e discussão: Os escores 
de WHOQUOL-OLD não apresentaram mudanças estatisticamente signi� cativas de 
antes para depois das atividades de � sioterapia aquática. O mesmo abrange a mensu-
ração da qualidade de vida de idosos em diversos aspectos e termos subjetivos. Face 
ao exposto, estudou-se a análise no nível de cada domínio, a � m de veri� car se 
em pelo menos um desses houve mudança signi� cativa. Os resultados do teste de 
Wilcoxon, por domínios e por período, apresentaram que o escore domínio deno-
minado de Autonomia (AUT) revelou uma mudança signi� cativa, ao nível de 5%, 
de antes para depois das sessões de � sioterapia aquática. Conclusão: As sessões de 
� sioterapia aquática, em foco, melhoraram signi� cativamente o domínio autonomia 
da qualidade de vida das idosas, mostrando que os exercícios terapêuticos aquáticos 
são importantes para a sua melhoria.

RESUMO
Introdução: Os idosos têm maior risco de desenvolver reação adversa a medica-
mento (RAM) devido às suas particularidades farmacodinâmicas, limitada reserva 
funcional, polifarmácia e multiplicidade de diagnósticos. Estima-se que 10 a 20% das 
hospitalizações, independentemente da idade, ocorram por RAM. Segundo a última 
revisão de Beers, em 2012, os fármacos foram divididos em três categorias: I - medi-
cações e classes de medicações potencialmente inapropriadas a serem evitadas em 
idosos; II - medicamentos potencialmente inapropriados para uso por idosos devido 
ao risco de interações entre medicamento e doença ou medicamento e síndrome; 
III - medicamentos que devem ser prescritos com cautela para idosos. Objetivo: O 
presente estudo tem por � nalidade detectar os potenciais riscos de iatrogenia medi-
camentosa em idosos, pela avaliação das prescrições médicas nos ambulatórios de 
Ortopedia, Neurologia, Cardiologia, Psiquiatria, Geriatria e Clínica Médica. Meto-
dologia: Avaliar de forma observacional descritiva, as medicações de uso contínuo de 
100 pacientes a partir de 65 anos por meio de questionário, observando a ocorrência 
dos efeitos adversos mais comuns, os diagnósticos estabelecidos e o número de medi-
camentos de uso contínuo. Resultados: Os diagnósticos mais prevalentes em nossa 
amostra foram hipertensão arterial (69%) e diabetes mellitus (31%). O número médio 

ANÁLISE DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS AMBULATORIAIS E SUA CONFOR-
MIDADE COM OS CRITÉRIOS DE BEERS

Autores: Amanda Santoro 
Helfenstein Fonseca / 

Fonseca, ASH / Hospital 
do Servidor Público 

Municipal; Renata Freitas 
Nogueira Salles / Salles, 

RFN / Hospital do Servidor 
Público Municipal; Viviana 

Padua Durante / Durante, 
VP / Hospital do Servidor 

Publico Municipal; Daia 
Polianne Peres Hausseler / 
Hausseler, DPP / Hospital 

do Servidor Publico Muni-
cipal; Christiane Mandolesi 

Vilas Boas / Boas, CMV 



41

/ Hospital do Servidor 
Publico Municipal

Área: Geriatria
Temário: Clínico

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – 

Pôster Eletrônico

de medicamentos por pessoa foi de 6,08 e o número médio de sintomas relatados 
por pessoa foi de 8,16 , sendo problema de memória (66%) e cansaço (54%) os mais 
relatados. As mulheres fazem uso de maior número de medicamentos, mas não há 
diferença entre os gêneros quanto ao número de medicamentos das Listas I, II ou III 
de Beers, sendo que os mais prescritos por lista foram Amiodarona, Cafeína e Sertra-
lina, respectivamente. Medicamentos da lista I e III de Beers estiveram presentes 
em 33 e 20% dos pacientes. Discussão: Apesar de muitos dos sintomas relatados 
poderem ser secundários às comorbidades dos pacientes e não a RAM, destaca-se o 
elevado número de prescrições de fármacos em desacordo com os critérios de Beers. 
Conclusão: A população idosa é a maior consumidora da produção mundial de medi-
camentos. Pretende-se, com os dados fornecidos pelo trabalho, compreender melhor 
as prescrições, assim como contribuir para o juízo crítico da terapêutica farmacoló-
gica nesses pacientes.

RESUMO
Introdução: Comprometimento cognitivo leve (CCL) consiste no declínio em uma 
ou mais funções cerebrais superiores demonstrado por testes (1,5 abaixo da media do 
desvio-padrão) e/ou observados por informante, com preservação da capacidade de 
desempenhar suas atividades de vida diária (AVD). Pode ser determinado por diversas 
causas, dentre elas a Doença de Alzheimer (DA). Portadores de CCL devem ter causas 
secundárias tratadas e realizar acompanhamento pelo risco de evolução para demência. 
Objetivo: Avaliar os fatores associados ao CCL em idosos atendidos por um Serviço de 
Geriatria (SG). Métodos: Estudo transversal abrangendo amostra de 821 idosos aten-
didos em um SG. A análise estatística foi realizada pelos pacotes estatísticos SPSS 19.0. 
Foram utilizados os testes qui-quadrado e Fisher para variáveis categóricas e os testes t 
e Mann-Whitney para variáveis contínuas. Variáveis com valor de p < 0,2 compuseram 
o modelo para análise multivariada. Resultado: A prevalência de CCL na amostra foi 
de 13,6% (111 idosos). Em análise univariada, apenas idade (p = 0,001) revelou asso-
ciação estatisticamente signi� cativa com maior risco de CCL, resultado que se manteve 
pela análise multivariada (p = 0,005). Não houve relevância estatística para as seguintes 
variáveis: sexo, tabagismo, etilismo, transtorno depressivo maior, instabilidade postural, 
imobilidade parcial, imobilidade completa, parkinsonismo, osteoporose, osteoartrite, 
insu� ciência familiar, disfagia, incontinência urinária, hipertensão arterial sistêmica, 
dislipidemia, diabetes mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica, hipotireoidismo, 
hipertireoidismo, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, � brilação 
atrial, hipovitaminose B12, comprometimento de visão, audição e fala. Conclusão: 
Nosso estudo demonstrou que apenas a idade avançada associou-se com a presença 
de CCL. A prevalência de CCL foi relativamente alta em relação a diversos estudos, 
possivelmente por se tratar de idosos de alta complexidade.
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RESUMO
Introdução: A demência se caracteriza pelo declínio persistente em duas ou mais 
funções cognitivas, determinando prejuízo no desempenho funcional do indivíduo em 
relação ao seu estado prévio. É relevante de� nir fatores associados à demência inicial 
(DI) para intervir precocemente e reduzir seu impacto. Objetivo: Avaliar os fatores asso-
ciados à incidência de DI em idosos atendidos em um Serviço de Geriatria. Métodos: 
Estudo transversal abrangendo 492 idosos com declínio cognitivo avaliados em um 
Serviço de Geriatria, com exclusão de portadores de CCL, demência CDR 2 e CDR 
3. Análise estatística realizada pelo SPSS 19.0. Foram utilizados testes qui-quadrado e 
Fisher para variáveis categóricas e testes t e Mann-Whitney para variáveis contínuas. 
Variáveis com valor de p < 0,2 compuseram modelo para análise multivariada. Resul-
tado: Amostra total foi composta por 821 idosos, média de idade de 75,15 ± 8,44 anos 
e escolaridade 3,37 ± 2,94 anos. Destes, 492 (60%) apresentavam declínio cognitivo, 
sendo que 114 (23,2%) eram portadores de DI. Quanto à etiologia da demência: 60,5% 
Doença de Alzheimer (DA), 14% mista, 12,3% vascular, 0,9% demência frontotem-
poral, demência por corpos de Lewy e paralisia supranuclear progressiva; 10,5% sem 
etiologia de� nida. A análise univariada demonstrou associação estatística entre DI e 
as seguintes variáveis: IMC (OR 2,2, IC 95% 1,32-3,67, p = 0,002), circunferência de 
panturrilha (OR 1,87, IC 95% 1,02-3,35, p = 0,032), atividades de vida diária (AVD) 
básicas (ABVD) (OR 2,73, IC 95% 1,28-5,82, p = 0,007), AVD instrumentais (AIVD) 
(OR 29,3, IC 95% 11,68-73,48, p < 0,001), instabilidade postural (OR 1,75, IC 95% 
1,13-2,7, p = 0,012), AVE (OR 3,24, IC 95% 1,75-5,97, p < 0,001), hipovitaminose B12 
(OR 2,18, IC 95% 1,36-3,5, p = 0,001), dé� cit auditivo (OR 1,75, IC 95% 1,14-2.68, p 
= 0,010), alteração em fala/voz (OR 2,65, IC 95% 1,28-5,47, p = 0,007). Osteoartrite 
(AO) � gura como fator protetor (OR 0,54, IC 95% 0,32-0,93, p = 0,024). Análise multi-
variada demonstrou que dependência para AIVD (p < 0,001) e a idade avançada (p 
= 0,004) associaram-se com DI. Conclusão: Apenas a idade avançada associou-se de 
modo independente a DI, pois dependência para AIVD corresponde a uma conse-
quência. Diferente dos demais estudos, em que a OA aparece como fator de risco para 
DI; no presente estudo, surge como fator protetor.
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RESUMO
Introdução: Perda involuntária de urina, capaz de determinar constrangimento 
pode contribuir para o isolamento social e transtornos de humor. Devido a exis-
tência de diferentes graus e tipos de incontinência urinária, portadores dessa 
afecção apresentam sinais e sintomas comuns para cada tipo de incontinência. 
Objetivo: Caracterizar os tipos de incontinência urinária e a presença de correlação 
com outras comorbidades em pacientes atendidos pelo Serviço de Geriatria. Meto-
dologia: Estudo transversal abrangendo uma amostra de 821 pacientes atendidos 
em Belo Horizonte, Minas Gerais. A análise estatística foi realizada pelos pacotes 
estatísticos SPSS 19.0. Foram utilizados os testes qui-quadrado para variáveis cate-
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góricas e os testes t e Mann-Whitney para variáveis contínuas. Para análise multiva-
riada utilizou-se as variáveis com valores de p < 0,2. Resultados: 56,6% da amostra 
era portadora de incontinência urinária. Os tipos foram distribuídos em 60,7% 
urgência, 15,3% mista, 14,5% funcional, 8,2% esforço, 1,5% sem de� nição e 0,01% 
sobre� uxo. A análise univariada revelou correlação signi� cativa com demência (OR 
1,85; IC 95% 1,37-2,49, p < 0,001) e comprometimento da mobilidade seja como 
instabilidade postural (OR 1,50; IC 95% 1,13 -1,98, p = 0,004), imobilidade parcial 
(OR 2,03; IC 95% 1,31 -3,13, p = 0,001) ou completa (OR 5,66; IC 95% 1,97-16,28, 
p < 0,001). Parkinsonismo (OR 2,26; IC 95% 1,27-4,00, p = 0,004), dé� cit auditivo 
(OR 1,62; IC 95% 1,21-2,16, p = 0,001), disfagia (OR 3,41; IC 95% 1,83-6,36, p < 
0,001), acidente vascular encefálico (OR 2,19; IC 95% 1,43 3,37, p < 0,001), alteração 
de fala e voz (OR 2,35; IC 95% 1,44-3,83, p < 0,001) e � brilação atrial (OR 2,28; IC 
95% 1,05-4,93, p = 0,032) também se relacionaram com incontinência urinária na 
amostra. Dislipidemia (OR 0,67; IC 95% 0,49-0,91; p = 0,010) e comprometimento 
cognitivo leve (OR 0,60; IC 95% 0,40-0,90; p = 0,013) foram encontrados e conside-
rados fatores de proteção. Na análise multivariada, seis variáveis associaram-se de 
forma independente: comprometimento de atividades de vida diária (AVD) básicas 
(p < 0,001) e instrumentais (p = 0,045), idade (p = 0,018), dé� cit visual (p = 0,006), 
osteoartrite (p = 0,023) e diabetes mellitus (DM) (p = 0,047). Conclusão: Diversas 
variáveis associaram-se com a presença de incontinência urinária; entretanto, a 
presença de comprometimento de AVD, idade avançada, dé� cit visual, osteoartrite, 
demência e DM associaram-se de forma independente com a presença de inconti-
nência urinária.

RESUMO
Introdução: O Parkinsonismo é uma síndrome clínica decorrente da disfunção de 
neurônios produtores da dopamina no sistema nervoso central (SNC). Entretanto, 
outros locais são acometidos durante o desenvolvimento da doença, mesmo fora do 
SNC, dando ao Parkinsonismo um caráter complexo e multisistêmico. A etiologia 
predominante da síndrome é a doença de Parkinson idiopática (DPI). Objetivo: 
Avaliar etiologia e correlação da presença de Parkinsonismo com outras comor-
bidades, em pacientes atendidos pelo Serviço de Geriatria. Metodologia: Estudo 
transversal abrangendo uma amostra de 821 pacientes atendidos em Belo Hori-
zonte. A análise estatística foi realizada pelo SPSS 19.0. Foram utilizados os testes 
qui-quadrado para variáveis categóricas e os testes t e Mann-Whitney para variáveis 
contínuas. Para análise multivariada foram utilizadas as variáveis com valores de p 
< 0,2. Resultados: 7,8% da amostra apresentava Parkinsonismo. Quanto à etiologia, 
34,9% secundário a DPI, 28,6% induzido por drogas, 14,3% dúvida diagnóstica, 
11,1% Parkinsonismo vascular, 7,9% associado à demência corpos de Lewy, 3,1% 
por degeneração corticobasal ganglionar e 1,6% por paralisia supranuclear progres-
siva. A análise univariada demonstrou relação signi� cativa com demência (OR 3,34; 
IC 95% 1,97 -5,67, p < 0,001) e comprometimento da mobilidade, seja como instabi-
lidade postural (OR 1,89; IC 95% 1,09-3,27, p = 0,021) ou como imobilidade parcial 
(OR 2,28; IC 95% 1,21-4,28, p = 0,009). Tanto o hipotireoidismo (OR 2,61; IC 95% 
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RESUMO
Introdução: As quedas são fenômenos frequentes em idosos e tem a capacidade de 
causar declínio funcional e enfraquecimento de saúde, aumentando, assim, a fragili-
dade dos idosos. Nesse sentido, à medida que envelhecemos, algumas modi� cações 
podem ser percebidas. Dentre elas, as alterações no padrão da marcha e equilíbrio são 
comuns. Nesse caso, o exercício físico é fundamental para a manutenção da indepen-
dência funcional de idosos. O meio aquático é considerado seguro e e� caz na reabi-
litação destes, pois a água atua simultaneamente nas desordens musculoesqueléticas 
e melhora o equilíbrio. Objetivo: Avaliar o equilíbrio funcional e o risco de quedas 
em idosas após um programa de � sioterapia aquática. Metodologia: Foram selecio-
nadas 20 idosas, após os critérios de inclusão e exclusão. Inicialmente foi utilizado o 
Minimental para rastreio cognitivo e avaliação global do estado de saúde. A avaliação 
do nível de equilíbrio funcional foi realizada pela Escala de Equilíbrio de Berg, que 
consiste em 14 tarefas, cada uma categorizada em uma escala, na qual a pontuação 
varia de 0 a 5. O teste para predição de queda foi o Timed up and Go (TUG), de con� a-
bilidade reconhecida pela literatura, desenvolvido para quanti� car o desempenho da 
mobilidade pela velocidade do idoso ao realizar a tarefa. A intervenção utilizada foi 
a Fisioterapia Aquática, entre abril e junho de 2013, duas vezes na semana, durante 
50 minutos. Na análise de dados foi usada a estatística descritiva (média, desvio-pa-
drão) e a inferencial (teste de Wilcoxon e correlação de Spearman) do pacote Bioestat 
5.3. O projeto foi aprovado pelo CEP/UEPA sob o protocolo 07833013.7.0000.5174. 
Resultado e discussão: O teste de Wilcoxon teve signi� cância estatística, ao nível 
de 5%, na Escala de Equilíbrio de Berg e no teste Timed up and Go. No estudo se 
observa que antes das sessões de Fisioterapia Aquática, havia algumas pacientes 
com médio e alto risco de queda; porém, após as sessões, todas enquadraram-se no 
baixo risco de queda. O Spearman mostrou que as duas variáveis possuem moderada 
correlação negativa (entre -30 e -70%) e rejeita-se, ao nível de 5%, a hipótese de que 
esta correlação seja zero. Conclusão: Essa investigação suporta que os exercícios na 
água podem bene� ciar mulheres idosas, considerando o incremento do equilíbrio e 
redução do risco de quedas, bem como incentivar novas pesquisas na universidade.
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1,45-,68, p = 0,001) quanto hipertireoidismo (OR 2,99; IC 95% 1,18-7,58, p = 0,016) 
apresentaram-se relacionadas com Parkinsonismo. Esses dados são condizentes com 
a literatura, que demonstra associação entre disfunções tireoidianas e DPI. Presença 
de acidente vascular encefálico (OR 2,39; IC 95% 1,32-4,33, p = 0,003), alteração de 
fala e voz (OR 3,95; IC 95% 2,19-7,12, p < 0,001), disfagia (OR 4,22; IC 95% 2,22-
8,04, p < 0,001) e incontinência urinária (OR 2,26; IC 95% 1,27-4,00, p = 0,004) 
também se associaram com parkinsonismo. Hipoacusia (OR 0,52; IC 95% 0,29-0,93; 
p = 0,027) e comprometimento cognitivo leve ( OR 0,29; IC 95% 0,09-0,95; p = 
0,035) foram considerados fatores de proteção. Duas variáveis foram associadas de 
forma independente com parkinsonismo: acometimento de atividades de vida diária 
(AVD) básicas (p = 0,030) e instrumentais (p = 0,046). Conclusão: Parkinsonismo se 
associou de forma independente e signi� cativa com a o comprometimento de AVD 
básicas e instrumentais.
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RESUMO
Introdução: As unidades básicas de saúde encaminham indivíduos a um Serviço 
de Referência em Geriatria (SRG) por diversas condições de saúde. Faz-se neces-
sário reconhecê-las para melhor atender a demanda da população e promover 
a educação em saúde. Objetivo: Avaliar as condições de saúde associadas ao 
encaminhamento de idosos da atenção primária para um SRG. Métodos: Estudo 
transversal abrangendo 821 pacientes atendidos em um SRG. A análise estatística 
foi realizada pelos pacotes estatísticos SPSS 19.0. Foram utilizados os testes qui-
quadrado e Fisher para variáveis categóricas e os testes t e Mann-Whitney para 
variáveis contínuas. Variáveis com valor de p < 0,2 compuseram o modelo para 
análise multivariada. Resultado: Amostra composta por 821 idosos, com média 
de idade foi 75,15 ± 8,44 anos e escolaridade 3,37 ± 2,94 anos. Destes, 45% (369 
idosos) tinham indicação de manter acompanhamento na atenção secundária em 
Geriatria. O grupo portador de dependência em atividade de vida diária (AVD) 
básica (AVDB) (OR1,8, IC 95% 1,25-2,6, p = 0,001) e AVD instrumentais (AVDI) 
(OR5,04, IC 95% 3,65-6,96, p < 0,001), comprometimento cognitivo leve (CCL) 
(OR 1,99, IC 95% 1,33-3,01, p = 0,001), demência (OR 8,91, IC 95% 6,36-12,48, p 
< 0,001), depressão maior (OR 1,39, IC 95% 1,05–1,85, p = 0,020), Parkinsonismo 
(OR 3,73, IC 95% 2,10-6,62, p < 0,001), instabilidade postural (OR 2,21, IC 95% 
1,66-2,94, p < 0,001), DPOC (OR 1,77, IC 95% 1,07-2,92, p = 0,024), acidente 
vascular encefálico (OR 1,75, IC 95% 1,18-2,60, p = 0,005), hipovitaminose B12 
(OR 1,42, IC 95% 1,04-1,94, p = 0,029), hipoacusia (OR 1,44, IC 95% 1,08-1,92, p 
= 0,013) associou-se ao maior índice de encaminhamento a SRG. Por outro lado, 
apareceram como fatores de proteção as seguintes variáveis: etilismo atual (EA) 
(OR 0,44, IC 95% 0,22-0,88, p = 0,018), dislipidemia (OR 0,55, IC 95% 0,40-0,75, 
p < 0,001), osteoporose lombar (OR 0,43, IC 95% 0,34-0,98, p = 0,043) e osteoar-
trite (OR 0,46, IC 95% 0,46-0,91, p = 0,013). Na análise multivariada, os fatores 
associados de forma independente ao encaminhameto a SRG foram: demência (p 
< 0,001), dependência em AVDI (p = 0,001) e CCL (p < 0,001). O EA manteve-se 
como determinante de menor taxa de encaminhamento (p = 0,021). Conclusão:As 
condições de saúde com declínio cognitivo e/ou funcional tiveram maior preva-
lência entre pacientes encaminhados para GR.

RESUMO
Introdução e objetivo: O acidente vascular encefálico (AVE) é uma importante 
doença cerebrovascular, que pode ocasionar desde complicações físicas até di� cul-
dade na fala, alterações de humor ou, nos casos mais extremos, completa depen-
dência. As escalas clínicas são ferramentas práticas que nos auxiliam a avaliar, por 
meio de testes, o grau de comprometimento do paciente em determinadas funções. 
O objetivo foi analisar quantitativamente os resultados antes e depois do protocolo de 
atendimento de reabilitação do SUS. Metodologia: Foram avaliados 11 pacientes enca-
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minhados pelos serviços de reabilitação do SUS URE Demétrio Medrado e Unidade 
de Ensino e Assistência em Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UEPA. Foram utili-
zadas 3 escalas diferentes: Wolf Motor Function Test (WMFT), é uma escala usada 
para avaliar o membro superior comprometido, em ações isoladas e tarefas funcio-
nais; Escala de equilíbrio de Berg (EEB), usada para avaliar o equilíbrio estático e 
dinâmico em ações que simulam o dia a dia; Timed up and Go (TUG), analisa transfe-
rências e equilíbrio dinâmico. As escalas foram aplicadas antes e depois do protocolo 
de reabilitação. Foram realizadas � lmagens durante o teste WMFT para qualquer 
dúvida posterior quanto à pontuação. Resultados e discussão: Os dados foram tabu-
lados em Excel 2010, e para estatística, foi utilizado o Biostat 5.0. Foi utilizado o teste 
t-student, considerando nível de signi� cância p ≤ 0,05. Não houve diferença estatis-
ticamente signi� cante nos testes EEB (p = 0,14) e TUG (p = 0,23). No entanto, no 
teste WMFT (p = 0,0032) apresentou resultados signi� cantes. Sugere-se que houve 
uma tendência a melhora no equilíbrio de forma geral dos pacientes, sendo possível 
visualizá-la nos valores brutos dos testes EEB e TUG, e uma progressão estatistica-
mente signi� cante durante o teste nos membros superiores afetados, sendo possível 
percebê-la por meio da escala WMFT. Conclusão: As escalas clínicas se mostraram 
como uma ferramenta importante para análise da evolução no tratamento � sioterá-
pico, sendo possível quanti� car a evolução de maneira individual de cada paciente.

RESUMO
Aplicação do Vulnerable Elders Survey (VES-13) em ambulatório de Geriatria 
do Hospital das Clínicas – UFMG. Introdução: O padrão-ouro para determinar 
o declínio funcional, marcador de estado de saúde em geriatria, é a Avaliação 
Geriátrica Ampla (AGA). No entanto, a AGA é uma avaliação extensa e que exige 
know-how, sendo de interesse a aplicação de instrumentos para determinar quais 
idosos poderão ser favorecidos pela aplicação da AGA. Um instrumento interes-
sante e validado em nosso meio é o Vulnerable Elders Survey (VES-13). Objetivo: 
Estudar a efetividade do VES-13 para determinar quais os pacientes que necessitam 
de atendimento prolongado em Serviço de Geriatria, comparando com os resul-
tados obtidos pela AGA. Metodologia: Estudo transversal abrangendo amostra de 
109 pacientes atendidos no período de março e abril de 2013, em um Ambula-
tório de Geriatria da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Resultados: Os 109 
pacientes apresentavam média de 75,3 ± 7,7 anos, sendo 75,2% do sexo feminino, 
18,3% dependentes para atividades de vida diárias (AVDs) básicas e 56% depen-
dentes para AVDs instrumentais, 26,6% com demência, 45,9% com depressão, 
47,7% com instabilidade postural e 39,4% com incontinência urinária. 26,6% 
apresentavam indicação de atendimento prolongado em Serviço de Geriatria. 
Após análise univariada, observou-se uma relação do VES-13 com os pacientes 
encaminhados ao Serviço de Geriatria de referência (p < 0,001), com demência 
(p < 0,001), com instabilidade postural (p < 0,016), com acometimento de AVDs 
básicas (p < 0,001) e instrumentais (p < 0,001) e com incontinência urinária (p = 
0,010). O VES-13 não foi in� uenciado pelo fator gênero (p = 0,817), mas foi pela 
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idade (p < 0,001), pela circunferência de panturrilha (p = 0,017) e pelo índice de 
massa corpórea (p = 0,006). A análise multivariada indicou que são determinantes 
no resultado do VES-13 a dependência para as AVDs instrumentais (p < 0,001), 
a idade (p < 0,001) e a dependência para AVDs básicas (p = 0,031). A curva ROC 
indicou área sob a curva de 0,725 em relação a AGA para detectar o paciente que 
necessita de acompanhamento geriátrico. Conclusão: O VES-13 é uma ferramenta 
com resultados determinados pela funcionalidade, mas in� uenciados pela idade. 
Representa um teste regular em relação a AGA na detecção de idosos frágeis, com 
necessidade de assistência especializada de geriatria.

RESUMO
Introdução: A Assistência Domiciliar (AD) é uma modalidade de atendimento em 
Cuidado Paliativo (CP) com uma longa tradição, desde que a primeira foi insti-
tuída no Saint Christopher Hospice, berço da � loso� a de CP moderna. Esta moda-
lidade de atendimento rapidamente se espalhou pelo Reino Unido e depois pelo 
mundo, dedicando-se principalmente a pacientes com câncer. Objetivo: Relatar 
a prevalência de idosos em CP atendidos por um Serviço de AD de um hospital 
público terciário do município de São Paulo, e quais as principais indicações para 
o CP. Metodologia: Foi realizado um questionário com os médicos geriatras do 
serviço sobre seus pacientes em atendimento durante o ano de 2013. O questio-
nário foi baseado no Clinician´s Prediction of Survival (CPS) e nos indicadores de 
prognóstico do National Hospice Organization (NHO). Além disso, foi realizada 
análise com variáveis sociodemográ� cas e funcionais dos pacientes, utilizando a 
escala de Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD) de Katz e a escala Karnofsky 
Performance Status (KPS). Resultados e discussão: de 01 janeiro a 31 de dezembro 
de 2013, foram realizadas 1.036 visitas domiciliares, contando com 133 pacientes 
acompanhados no total, sendo 62% do sexo feminino, com média de idade 79,2 
anos (desvio-padrão [DP] = 14,6), 84% idosos ≥ 65 anos e destes, 67% maiores de 
80 anos. Eram em sua maioria frágeis, totalmente dependentes, 56% acamados, 
90% com prevalência de multimorbidades (média de comorbidades 8,22 (DP = 
2,76) e polifarmácia 93% (média de número de medicamentos de 8,12 (DP = 3,49). 
Em 79% dos casos atendido, o médico não se surpreenderia caso o paciente viesse 
a falecer dentro de 6 meses. Do total de pacientes, 66% possuem critérios objetivos 
de CP conforme o NHO. Ainda assim, 13% dos casos � cam sem critério objetivo; 
porém, esses apresentam multimorbidades importantes, declínio funcional e depen-
dência para ABVD. O KPS médio de todos os pacientes foi de 46,4 (DP = 10,2), 
sendo a média de 43,7 (DP = 10,1) para aqueles com critérios de CP. Conforme o 
NHO, temos as seguintes indicações para CP: 53% demências, 28% neurológico 
(acidente vascular encefálico), 10% neoplasias, 7% renal, 2% cardíaco e pulmonar. 
Conclusão: No Serviço de AD em questão, a maioria dos pacientes é muito idosa, 
frágil, dependente e considerada em CP não oncológico, e deve receber uma abor-
dagem apropriada.
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RESUMO
O objetivo desse estudo é avaliar os níveis de BNP (peptídeo natriurético do tipo B) 
em idosos com e sem diagnóstico de depressão portadores de insu� ciência cardíaca 
(IC), assistidos na Estratégia Saúde da Família de Montes Claros, Minas Gerais. 
Trata-se de um estudo descritivo, transversal e quantitativo. Durante os meses de 
setembro a novembro de 2013, foram selecionados 25 idosos com diagnóstico de IC 
� rmado em prontuário. Os dados foram coletados por entrevista, coleta de sangue 
e avaliação laboratorial, posteriormente tratados pelo so� ware SPSS. Observou-se 
idade média de 76,44 anos; sendo 64% do sexo masculino e 64% aposentados e com 
baixa escolaridade. Quanto à raça, consideraram-se 44% pardos/outros. Encontrou-
se o diagnóstico de IC há mais de 5 anos em 56% da amostra, e uma pequena parcela 
(12%) não realizava terapia medicamentosa. A proporção de idosos com diagnóstico 
de IC com (44%) e sem depressão (56%) foi semelhante, e a média do BNP foi de 
195,45 pg/mL. Com essa pesquisa, não se encontrou uma relação estatisticamente 
signi� cativa entre depressão e alteração de níveis séricos do BNP nos pacientes 
idosos com IC avaliados.

ASSOCIAÇÃO ENTRE DEPRESSÃO MAIOR E NÍVEIS DE BNP EM IDOSOS 
COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA EM UMA ESF

Autores: Galeno Hassen 
Sales / Sales, GH / 

Faculdades Pitágoras de 
Montes Claros; Eloange 

Alkmim Lima / Lima, EA 
/ FIP-MOC; Fernanda 

Veloso Pereira / Pereira, 
FV / FIP-MOC; Gabriel 

Bispo de Morais / Morais, 
GB / FIP-MOC; Grace 

Silva Barbosa / Barbosa, 
GS / FIP-MOC; Ana 

Beatris Cézar Rodrigues 
Barral / Barral, ABCR / 

FIP-MOC
Área: Geriatria

Temário: Clínico
Modalidade aprovada: 

Trabalho Cientí� co – 
Pôster Eletrônico

RESUMO
Introdução: O Programa Mais Vida em Casa (PMVC) tem como foco a avaliação 
por equipe geriátrico-gerontológica especializada, realizada no domicílio de 
idosos restritos ao leito e ao lar, residentes na Regional Nordeste de Belo Hori-
zonte. As visitas são solicitadas pela atenção básica e têm como objetivo a 
avaliação multidimensional do idoso e a elaboração do plano de cuidados, com 
todas as ações preventivas, curativas, paliativas e reabilitadoras pertinentes. O 
atendimento é feito de forma compartilhada com a Equipe de Saúde da Família 
(ESF) responsável pelo caso, possibilitando a educação continuada desses profis-
sionais. O programa é direcionado para os idosos mais frágeis e de alto risco para 
desfechos adversos. Objetivo: Avaliar a associação entre perfil funcional e morta-
lidade entre idosos atendidos pelo Programa Mais Vida em Casa, utilizando-se da 
Escala Analógica de Fragilidade (EAF) adotada no serviço e o Índice de Charlson 
(IC). Métodos: Estudo de transversal abrangendo uma amostra de 713 pacientes 
atendidos no período de 06 de janeiro de 2011 a 10 de janeiro de 2014. A análise 
estatística foi realizada pelos pacotes estatísticos SPSS 16.0. Resultados: A média 
de idade foi 80,9 anos (DP = 9,55), de escolaridade 2,74 anos (DP = 2,68). Houve 
predomínio do sexo feminino (68,3%). A média da circunferência de panturrilha 
foi 30 cm (DP = 5,05) e o número de medicamentos prescritos por dia foi de 
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5,05 (DP = 2,56). O IC médio foi de 4,64 (DP = 1,18). Os idosos com pior clas-
sificação funcional e maior pontuação (maior fragilidade) na EAF apresentaram 
maior risco de morrer: OR = 4,09 (IC 2,62-6,36; p < 0,001) e OR = 3,04 (IC 1,94-
4,77; p < 0,001), respectivamente. Observou-se, também, associação entre depen-
dência funcional para atividades básicas de vida diária (AVD) e risco de morrer 
(OR = 2,90; IC 1,61-5,25, p < 0,001). Ademais, há relação entre presença de IC 
maior ou igual a 6 e classificação funcional em fase final de vida (OR = 1,53; IC 
1,05-2,24, p = 0,02) ou em frágil de alta complexidade (OR = 1,75; IC 1,20-2,43; 
p = 0,03). Conclusão: Os idosos atendidos pelo PMVC apresentaram alto grau de 
fragilidade e risco elevado de morte. A classificação clínico-funcional adotada no 
serviço revelou-se uma boa escala para predição de mortalidade entre os idosos 
mais frágeis, com resultados comparáveis ao Índice de Charlson e com a vantagem 
de ser um escala geriátrico-gerontológica.

RESUMO
O Delirium é uma complicação comum no período pós-operatório e a sua inci-
dência varia de acordo com o tipo de cirurgia. Assim, avaliamos a incidência e 
prevalência do Delirium em pacientes vítimas de fraturas, em relação ao período de 
internação, tempo decorrido para a intervenção cirúrgica e mortalidade durante 
a hospitalização e no período pós-alta. O estudo caracterizou-se por ser observa-
cional e prospectivo, em pacientes com mais de 80 anos, internados por fratura, 
que necessitariam de correção cirúrgica. Para o diagnóstico do Delirium, utili-
zamos a versão brasileira do Confusion Assessment Method (CAM), aplicado aos 
pacientes na presença de um cuidador. Foram incluídos no estudo 99 pacientes 
com idade média de 86,61 (± 5) anos, sendo 77% do sexo feminino. 31 pacientes 
(31,3%) apresentaram Delirium. O tempo de internação no grupo com Delirium 
(GCD) foi de 16,6 (± 14,07) dias; no grupo sem Delirium (GSD), foi de 11,4 (± 
8,2) dias (p = 0,023). Nos dois grupos houveram 7 óbitos durante a internação (p 
< 0,2662). A fratura mais observada nos dois grupos foi a de fêmur, com 77,4% 
no GCD e 75% GSD . No GCD, um não foi submetido à intervenção cirúrgica; 
no GSD, 7 (p = 0,4887). No GCD, 4 foram operados em menos de 48 horas da 
internação, no GSD, 11 (p = 0,9151). No GCD, 26 foram submetidos à cirurgia 
após 48 horas da internação; no GSD, 50 (p = 0,5281). Após a alta hospitalar, no 
GCD, 5 foram a óbito (20,83%), no GSD, 15 (22,05%) (p = 0,7784). No GCD, 9 
(29,03%) pacientes não foram encontrados; no GSC, 27 (39,70%) (p = 0,4925). 
Quanto à prevalência do Delirium associado a um maior tempo de internação, 
não houve diferença em relação aos dados da literatura. Chama a nossa atenção 
a não associação com uma mortalidade maior, o que não pode ser explicado pela 
metodologia empregada nesse estudo. Outro dado de importância foi o de que o 
tempo de demora em realizar a cirurgia não foi uma varíavel que contribuiu com 
o desencadeamento do Delirium. Houve um estudo que demonstrou a associação 
de Delirium e infecção em pacientes que demoraram mais de 48 horas para serem 
submetidos à cirurgia; entretanto, não estudamos a presença de infecção, somente 
de Delirium. Tanto em relação à prevalência quanto a um maior tempo de inter-
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nação, nossos achados são condizentes com a literatura; entretanto, não encon-
tramos uma mortalidade maior, ou uma incidência maior de Delirium naqueles 
pacientes que demoraram mais tempo a serem operados. Esse estudo não foi 
desenhado para justificar esses achados.

RESUMO
Introdução e objetivo: A hospitalização contribui para uma maior fragilidade do idoso, 
sendo considerada de grande risco para o declínio da funcionalidade e cognição. O 
presente estudo visa avaliar a cognição e a funcionalidade de idosos admitidos em 
enfermaria de clínica médica de hospital público de Belém, Pará. Métodos: Estudo 
transversal realizado em enfermaria de clínica médica de hospital geral de Belém, 
Pará, no mês de fevereiro de 2014. Foram coletados dados de 23 pacientes com idade 
maior ou igual a 60 anos, pelo protocolo que consta de dados como sexo, idade, esco-
laridade e comorbidades. A avaliação funcional foi realizada por meio das escalas de 
Katz e de Pfe� er (escore maior ou igual a 3, indicando prejuízo funcional). A cognição 
foi avaliada pelo Miniexame do Estado Mental (MEEM), � uência verbal (FV) e teste 
do relógio (TR), ajustados para a escolaridade, além da Escala de Depressão Geriá-
trica (GDS), para avaliação inicial do humor. Para análise estatística, foi aplicado o 
teste qui-quadrado, sendo a hipótese da nulidade ao nível de 5% (p < 0,05). Foram 
utilizados para análise os programas BioEstat 5.0 e Excel 2010. Resultados: A maioria 
dos idosos internados tinha idade entre 60 e 79 anos (78%), era do sexo feminino 
(60,7%) e mais de um terço era de viúvos (35%). A escolaridade de até 8 anos (56%) 
foi a mais prevalente, seguido de analfabetos (21,74%). Quase a metade apresentava 
mais de duas comorbidades (47,8%). Mais de 60% eram dependentes para atividades 
diárias, segundo a escala de Pfe� er. Quanto às atividades básicas de vida diária, 
avaliada pela escala de Katz, 56,5% dos pacientes eram independentes para autocui-
dado. A maioria apresentou baixa performance no teste do relógio (66,6%, p < 0,05) 
e � uência verbal (56,5%), enquanto a maioria apresentou desempenho satisfatório 
no MEEM (65,2%, p > 0,05), todos esses adaptados a escolaridade; e 60% apresentou 
escores de GDS normal (p < 0,05). Conclusão: A maioria dos idosos internados em 
enfermaria de clínica médica apresentou prejuízo em testes cognitivos e nas ativi-
dades instrumentais de vida diária, apesar de independente para autocuidado, e não 
mostrou tendência a depressão.
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RESUMO
Introdução: Disfagia é um distúrbio da deglutição decorrente de causas neuro-
lógicas e/ou estruturais. A presença de disfagia isolada ou em combinação com 
outras incapacidades funcionais associa-se a maiores taxas de letalidade e a pior 
prognóstico de recuperação e reabilitação. Objetivo: Avaliar a correlação da 
presença de disfagia e outras comorbidades em pacientes atendidos pelo Serviço 
de Geriatria. Metodologia: Estudo transversal abrangendo uma amostra de 821 
pacientes atendidos em Belo Horizonte, Minas Gerais. A análise estatística foi 
realizada pelo SPSS 19.0. Foram utilizados os testes qui-quadrado para variáveis 
categóricas e os testes t e Mann-Whitney para variáveis contínuas. Para análise 
multivariada, utilizou-se as variáveis com valores de p < 0,2. Resultados: 8,1% da 
amostra total era portadora de disfagia. A análise univariada demonstrou relação 
estatisticamente significativa com Parkinsonismo (OR 4,22; IC 95% 2,22-8,04, p 
< 0,001) e acidente vascular encefálico (AVE) (OR 5,10; IC 95% 2,98 -8,73, p < 
0,001), sendo importante ressaltar que disfagia orofaríngea ocorre em 50% dos 
casos de AVC. Idosos frágeis, com dependência para atividades de vida diárias 
básicas (OR 6,94; IC 95% 4,11-11,73, p < 0,001) e instrumentais (OR 5,97; IC 95% 
2,69-13,24, p < 0,001), sarcopênicos com circunferência de panturrilha menor 
que 31 cm (OR 1,98; IC 95% 1,04-3,77, p = 0,036), portadores de osteoporose de 
colo de fêmur (OR 3,79; IC 95% 1,11-13,00, p = 0,032) e de comprometimento da 
mobilidade, seja por imobilidade parcial (OR 3,60; IC 95% 2,02- 6,40, p < 0,001) 
ou completa (OR 7,08; IC 95% 3,25-15,45, p < 0,001), apresentaram correlação 
com disfagia. A presença de fibrilação atrial (FA) (OR 2,49; IC 95% 1,00-6,24, p 
= 0,044) e incontinência urinária (OR 3,41; IC 95% 1,83-6,36, p < 0,001) também 
se associou à disfagia. A dislipidemia (OR 0,48; IC 95% 0,25-0,93; p = 0,027) e 
comprometimento cognitivo leve (OR 0,19; IC 95% 0,04-0,77; p = 0,007) foram 
considerados como fatores de proteção. Na análise multivariada, observamos duas 
variáveis associadas de forma independente com disfagia: alteração de voz e fala (p 
= 0,005) e história de etilismo prévio (p = 0,004). Conclusão: Parkinsonismo, AVE, 
dependência funcional, sarcopenia, osteoporose, imobilidade, FA e incontinência 
urinária, se associaram significativamente com a presença de disfagia; entretanto, 
apenas as alterações de voz e fala e com a história de etilismo prévio estavam asso-
ciados de forma independente.
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RESUMO
Introdução: Idosos fazem uso de vários fármacos, pois são acometidos por várias 
doenças. O uso de maior número de drogas é um fator associado com risco para evento 
adverso às drogas (EAD). Diversos instrumentos visam detectar potenciais riscos de 
prescrição de medicamentos potencialmente inapropriados (PMPI) em idosos, sendo 
o mais utilizado o de Beers-Fick, atualizado pela American Geriatrics Society em 
2012. Pra melhor assistência prestada, é necessário conhecer a prescrição de medica-

AVALIAÇÃO DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS EM ENFERMARIA DE 
CLÍNICA MÉDICA SEGUNDO CRITÉRIOS DE BEERS-FICK

Autores: Paulo José Fortes 
Villas Boas / Villas Boas, PJF 
/ Faculdade de Medicina de 

Botucatu - UNESP; Mariana 
Floriano Luiza Piva / Piva, 

MFL / Faculdade de Medi-



52

cina de Botucatu - UNESP; 
Gabriel Martins de Oliveira 
/ Oliveria, GM / Faculdade 
de Medicina de Botucatu - 
UNESP; Edison Iglesias de 
Oliveira Vidal / Vidal, EIO 

/ Faculdade de Medicina de 
Botucatu - UNESP; Adriana 

Polachini do Valle / Valle, 
AP / Faculdade de Medicina 

de Botucatu - UNESP
Área: Geriatria

Temário: Clínico
Modalidade aprovada: 

Trabalho Cientí� co – 
Pôster Eletrônico

mentos nos idosos internados. Objetivo: Avaliar a PMPI para idosos em Enfermaria 
de Clínica Médica (ECM) de hospital universitário. Metodologia: Foram avaliados 
196 pacientes internados na ECM, a partir da análise das prescrições das primeiras 
24 horas, sendo 50,5% do sexo masculino. Os medicamentos prescritos (MP) foram 
classi� cados como inapropriados (MPI), segundo o critério de Beers-Fick. Realizou-
se análise descritiva dos dados. Resultados: Os pacientes apresentaram média de 
idade de 75,5 anos. 67,3% dos pacientes tiveram pelo menos uma prescrição poten-
cialmente inapropriada. A média do número de MP foi 7 (2,8) e número de MPI 
de 1 (0,9). A administração de medicamentos entre 22 a 6 horas ocorreu em 68,4% 
dos pacientes. Os MPI com maiores frequências foram ácido acetilsalicílico (31%), 
metoclopramida (19,4%) e insulina (9,7%), digoxina (7,1%) e espirolactona (4,6%). 
Conclusão: O número de MP teve média alta, e o de MPI baixa; porém, é neces-
sário o conhecimento dos critérios de Beers-Fick para evitar iatrogenia. Os dados 
sobre a administração de medicamentos entre 22 a 6 horas levam à discussão quanto 
à vantagem de se interromper o descanso do paciente em casos não urgentes. Apoio: 
Fapesp – Processo 2013/07205-7.

RESUMO
Introdução e objetivo: A literatura especializada mostra que alterações psicológicas e 
comportamentais nas demências são entidades de difícil manejo na clínica, tanto para 
os médicos como para os demais pro� ssionais das equipes interdisciplinares de saúde. 
As alterações de humor podem funcionar como mais uma forma de agravo à saúde 
mental do paciente. Os sintomas depressivos estão presentes em maior ou menor 
nível em todos os tipos de quadros demenciais. O presente estudo buscou identi-
� car e classi� car os tipos de sintomas depressivos encontrados no grupo de idosos 
com demência leve e moderada. Metodologia: A identi� cação e classi� cação dos 
sintomas depressivos foi realizada pela aplicação da Escala de Cornell de Depressão 
na Demência, aos cuidadores de 29 idosos atendidos no ambulatório de Geriatria e 
Neurologia Comportamental de um hospital universitário, integrantes do programa 
de reabilitação cognitiva. Resultados e discussão: A amostra teve per� l feminino 
(79%) e média de idade de 78 anos. A ansiedade foi o sintoma mais incidente (52%), 
seguido de lentidão, irritabilidade, falta de reação a acontecimento agradáveis e tris-
teza (48%, cada). Os distúrbios ideacionais foram os menos frequentes (21%). De 
acordo com os escores da Escala de Cornell, a amostra apresentou 48% de idosos sem 
depressão, 7% com depressão leve e 45% com depressão grave. Conclusão: Os resul-
tados preliminares encontrados nesse trabalho apresentam-se em concordância com 
a literatura especializada, cujos relatos enfocam a presença de sintomas depressivos 
em graus mais ou menos expressivos nos quadros demenciais.

AVALIAÇÃO DE SINTOMAS DEPRESSIVOS EM UM GRUPO DE IDOSOS 
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RESUMO
Introdução: A acupuntura é uma técnica milenar derivada da Medicina Tradicional 
Chinesa. Atualmente, é de� nida como um método de estimulação neural por meio 
do qual se estimulam, com agulhas, lugares de� nidos da anatomia – os pontos de 
Acupuntura. A importância clínica da acupuntura deriva dos efeitos bioquímicos que 
se obtêm com a sua aplicação, sendo empregada para tratamento de vários distúrbios, 
destacando-se seu efeito analgésico. O ambulatório de acupuntura de um Serviço 
de Referência em Geriatria de Belo Horizonte atende principalmente pacientes 
com problemas osteomusculares e dor. O período padronizado de tratamento com 
acupuntura nesse serviço é de oito semanas, com sessões semanais e avaliações pela 
escala visual analógica de dor (EVA). Ao � nal do tratamento, os pacientes recebem 
alta do ambulatório de acupuntura. Revisões periódicas são programadas pela equipe 
e comunicadas ao paciente e/ou familiares. Objetivos: Avaliar o efeito da acupuntura 
sobre a dor de origem osteomuscular em pacientes idosos. Metodologia: Selecionou-
se aleatoriamente 121 pacientes com dor de origem osteomuscular abordados com 
uma sessão de acupuntura semanal por um período total de oito semanas. Para 
avaliar a resposta ao tratamento, utilizou-se a Escala Visual Analógica de Dor (EVA). 
A escala foi aplicada no início (primeira sessão) e término do tratamento (oitava 
sessão). Para aqueles pacientes com di� culdade de responder a escala, a melhora foi 
baseada em parâmetros subjetivos, como redução da quantidade de analgésicos e 
melhor desempenho nas Atividades de Vida Diária (AVDs). Resultados: A média de 
idade dos pacientes atendidos foi 75,3 anos. Houve predomínio do sexo feminino, 
representando 85% dos pacientes. Os principais motivos de encaminhamento para 
o tratamento com acupuntura foram lombalgia crônica (62%), artralgia em joelhos 
(54%), dor em ombros (40%) e cervicalgia (17%). A média dos escores inicial e � nal 
na EVA foi 9 e 3,9 respectivamente. Houve suspensão ou redução do uso de analgé-
sicos em 29% dos pacientes. Melhora do desempenho em AVDs foi observada em 
26% dos pacientes. Observou-se também uma melhora do sono (18,1%) e da cons-
tipação intestinal (8%). Conclusão: O tratamento com acupuntura mostrou-se uma 
alternativa e� caz no tratamento da dor de diversas causas em pacientes idosos, apre-
sentando, ainda, a vantagem de evitar a introdução de medicamentos ou mesmo de 
reduzir o número de medicamentos em uso, contribuindo para a redução da polifar-
mácia, tão frequente no idoso.

AVALIAÇÃO DO EFEITO DA ACUPUNTURA EM IDOSOS ACOMPANHADOS 
EM UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM GERIATRIA
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RESUMO
A incontinência urinária (IU) em mulheres acomete milhões de pessoas de diversas 
idades, especialmente idosas. A � sioterapia surge com um importante papel tera-
pêutico, uma vez que auxilia na reabilitação e na melhora da função da musculatura 
perineal, facilitando a consciência corporal e diminuindo os riscos causados pela 
IU. O presente estudo é um ensaio clínico que teve por objetivo avaliar a e� ciência e 
viabilidade do uso do biofeedback e exercícios perineais no tratamento � sioterapêu-
tico em mulheres com incontinência urinária, atendidas em uma Unidade Básica 
de Saúde (UBS). A amostra foi composta por 10 mulheres adultas e idosas com 
média de idade de 59 (± 11,88) anos, que foram submetidas a oito sessões de � sio-
terapia ginecológica com exercícios de fortalecimento da musculatura perineal e 
biofeedback. As participantes foram submetidas a avaliação ginecológica, Avaliação 
Funcional da Musculatura do Assoalho Pélvico (AFA) pela palpação bidigital do 
canal vaginal e do pico máximo de pressão (cm H2O) mantida por 5 segundos 
com o biofeedback, antes e após as oito sessões de � sioterapia. Observamos que 
nas duas variáveis avaliadas houve uma diferença signi� cativa entre a primeira e 
a última avaliação clínica, inferindo que após as oito sessões de � sioterapia com 
exercícios perineais e treinamento de força muscular com biofeedback, as partici-
pantes passaram a apresentar pouco ou nenhum evento de incontinência urinária. 
Houve um aumento da força da musculatura do assoalho pélvico, o qual, no pré-
teste, a média de força foi grau 2 e passou para grau 4 no pós-teste, que considera 
função perineal objetiva e com resistência opositora por mais de cinco segundos à 
palpação. Já nos valores de pressão (cm H2O) avaliados pelo biofeedback, as médias 
foram de 16,4 (± 6,80) cm H2O pré sessões de � sioterapia, e passaram a 37,2 (± 
9,71) cm H2O após as sessões. Os resultados apresentados con� rmam a hipótese 
da e� ciência e viabilidade da utilização do biofeedback e de um programa de exer-
cícios perineais no tratamento da incontinência de mulheres. Concluímos que um 
programa de exercícios perineais e biofeedback são alternativas de baixo custo e de 
bom potencial para a utilização em uma UBS, uma vez que são de fácil aplicabili-
dade e boa aceitabilidade por parte das pacientes.

BIOFEEDBACK E EXERCÍCIOS PERINEAIS NO TRATAMENTO DA INCONTI-
NÊNCIA EM ADULTAS E IDOSAS DE UMA UBS
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RESUMO
Introdução: Sabe-se que passamos por um processo de envelhecimento popula-
cional nunca visto em nossa história. Projeta-se para 2050 uma prevalência de mais 
de 2 bilhões de idosos. A doença renal crônica (DRC) é uma entidade frequente 
em pacientes gerontes e pode ser uma complicação de doenças prevalentes, como 
a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o diabetes mellitus (DM). O distúrbio é 
indicado quando há alteração no ritmo de � ltração glomerular e este está abaixo 
de 60 mL/min/m2. O estudo prospectivo com indivíduos saudáveis em Baltimore 
mostou qual é a perda esperada e � siológica da redução da função renal. Objeti-
vamos comparar os nossos resultados com os desse estudo clássico e veri� car se 

COMPARAÇÃO DA FUNÇÃO RENAL DE IDOSOS AMBULATORIAIS E OS 
RESULTADOS DO ESTUDO DE BALTIMORE
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há diferenças entre eles. Metodologia: Estudo descritivo transversal e retrospec-
tivo por meio de revisão de prontuários. Foram avaliados dados de 58 pacientes 
acompanhados em ambulatório de geriatria, sendo 28 homens e 30 mulheres, com 
idades entre 60 e 94 anos. Analisou-se os três últimos valores de creatinina sérica 
de cada paciente e foi estipulada a média aritmética desses valores. Essa média foi 
aplicada na fórmula de Cockro� - Gault para se determinar o clearence de creatinina 
dos pacientes. Em seguida, comparamos os resultados coletados nesse estudo com 
os resultados do estudo de indivíduos saudáveis da coorte de Baltimore, analisan-
do-os por décadas. Resultados e discussão: Foram obtidos os seguintes resultados: 
a média da � ltração glomerular de idosos, do nosso estudo, com idade entre 60 e 
69 anos, 16 casos, foi de 65,69 mL/min/m2, contra 119,2 mL/min/m2 da coorte de 
Baltimore, com idade entre 70 a 79 anos; 28 casos, a média foi de 56,04 mL/min/m2 
, contra o esperado de 106,7 mL/min/m2; e com idade acima de 80 anos, 14 casos, 
foi de 43,06 mL/min/m2, versus 94,1 mL/min/m2. A avaliação da função renal é 
essencial em pacientes idosos, uma vez que essa população pode ter uma creati-
nina sérica normal e possuir um dano renal não percebido. Isso se deve a inerente 
perda de massa muscular e maior incidência de doenças crônico-degenerativas. 
A identi� cação precoce de lesão renal viabiliza a tomada de medidas para evitar 
sua progressão e com isso, melhorar a qualidade de vida dos idosos e reduzir os 
gastos com internações. Conclusão: Os resultados indicam um pior valor do ritmo 
de � ltração glomerular nos pacientes da nossa amostra em relação aos indivíduos 
saudáveis da coorte de Baltimore, e que a maioria está compreendido no estágio 3 
da doença renal crônica.

RESUMO
Introdução e objetivo: As internações hospitalares de idosos estão aumentando 
de forma expressiva, juntamente com o fugaz envelhecimento populacional. 
Referências evidenciam que a infecção do trato urinário é a segunda maior causa 
de internação por infecção entre idosos. Diante desta evidência, avaliamos a 
correlação de leucocituria e Delirium com a confirmação de infecção do trato 
urinário em urocultura de pacientes idosos que foram internados na enfermaria 
de geriatria, com o objetivo de esclarecer se idosos que apresentavam leucoci-
turia e Delirium vinham sendo internados com diagnóstico de infecção do trato 
urinário sem apresentarem essa infecção. Métodos: Análise de 65 prontuários de 
pacientes que estiveram internados em uma enfermaria de geriatria com diag-
nóstico de infecção do trato urinário, e que no momento da admissão, apre-
sentavam leucocituria e Delirium. Todos os pacientes que tiveram seus dados 
considerados nessa análise tiveram a amostra de urina para análise laboratorial 
coletada previamente ao inicio de qualquer tratamento. Resultados e discussão: 
Dentre os 65 pacientes que apresentavam leucocituria e Delirium no momento da 
admissão, 56 (86%) tiveram o diagnóstico de infecção do trato urinário confir-
mado em urocultura, enquanto 9 (13%), tiveram resultado de urocultura nega-
tiva apesar da evidencia prévia de leucocituria e Delirium. Esse resultado reforça 
que, em pacientes idosos, a presença de leucocituria associada a Delirium não é 

CORRELAÇÃO DE LEUCOCITÚRIA E DELIRIUM COM INFECÇÃO DO TRATO 
URINÁRIO CONFIRMADA EM UROCULTURA
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patognomônica de infecção do trato urinário, sendo então essencial que esses 
pacientes sejam avaliados de forma global, excluindo-se outras causas que justi-
fiquem tal quadro clínico e laboratorial em idosos, antes de concluir como etio-
logia infecciosa. Conclusão: Idosos apresentam alterações fisiológicas próprias 
da senescência, que os tornam mais suscetíveis a complicações ao longo da inter-
nação hospitalar. Evitar a hospitalização e/ou não protelá-la de forma desne-
cessária é de extrema relevância; portanto, o diagnóstico correto e preciso do 
Delirium e de sua etiologia, assim como da infecção urinária, que é muito preva-
lente, além de evitar tratamentos e internações desnecessárias também previne 
inúmeras complicações secundárias.

RESUMO
Introdução e objetivo: O uso de fraldas por idosos hospitalizados vem sendo 
um dos responsáveis pelo surgimento de agravos dermatológicos e de episó-
dios de incontinência e uma diminuição na qualidade de vida desses indivíduos. 
Sendo assim, esse estudo tem como objetivo correlacionar o uso de fralda em 
idosos hospitalizados com a presença de lesões dermatológicas, incontinência 
urinária e interferência na vida diária. Metodologia: Estudo experimental, do 
tipo teste-piloto. Amostra composta por 30 idosos randomizados para grupos 
experimento e controle. A intervenção teste foi baseada na literatura, e o grupo-
controle na intervenção habitual do cenário estudado. Os dados foram apresen-
tados na forma estatística descritiva e inferencial; o critério de determinação 
de significância adotado foi o nível de 5, processado pelo so� ware estatístico 
SAS® System versão 6.11 (SAS Institute, Inc., Cary, North Carolina). Resultados 
e discussão: A revisão de literatura indicou a intervenção teste, categorizou as 
fraldas como um produto de cuidado ao idoso hospitalizado; ausência de deter-
minação da técnica ou processo adequado para o uso de fraldas geriátricas e 
exposição dos eventos adversos associados ao uso de fraldas. Não houve dife-
rença quanto as variáveis basais em ambos os grupos, indicando a homogenei-
dade da amostra. Comparando, o grupo-controle mostrou aumento nos itens 
de úlcera por pressão (p = 0,031) e hiperemia (p = 0,0004); Houve queda na 
escala ICIQ/SF do 1° para o 7° dia do grupo intervenção (p = 0,031), em média 
de -0,53 pontos, que correspondem a -7,2%, e não houve variação significativa 
na escala ICIQ/SF do grupo-controle (p = 0,50). De mesmo modo, houve queda 
significativa na percepção de interferência na vida diária do 1° para o 7° dia no 
grupo experimento (p = 0,031), em média de -0,80 pontos, que correspondem a 
-13,2%, sem variação significativa no grupo-controle (p = 0,25). Sobre a análise 
do processo, identificou-se que frequência das trocas, modo de limpeza, tipo de 
fralda utilizada e uso de produtos adjuvantes determinaram as diferenças entre 
os grupos. Conclusão: A execução do teste-piloto favoreceu o desenvolvimento 
de dois produtos: o protocolo de pesquisa, que pode ser replicado em estudos 
mais robustos, e a intervenção teste. Recomenda-se a transposição direta desses 
dois últimos a prática de enfermagem no intuito de diminuir eventos adversos 
nos usuários de fraldas geriátricas.

CORRELAÇÃO: LESÕES DERMATOLÓGICAS, INCONTINÊNCIA URINÁRIA 
E USO DE FRALDAS EM IDOSOS HOSPITALIZADOS
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RESUMO
Introdução: Com o envelhecimento populacional, ocorre um aumento de doenças 
degenerativas, como as demências, e de idosos com enfermidades tipicamente 
vistas em jovens, como as doenças autoimunes. Objetivo: Avaliar e discutir a 
associação entre demência e doença mista do tecido conjuntivo (DMTC) em 
uma paciente idosa. Metodologia: Relato de caso clínico, com consentimento 
informado. Relato do Caso: Senhora de 74 anos, há cinco anos apresentava 
quadro de declínio cognitivo e comprometimento funcional, com evolução em 
escada e disfunção executiva precoce. Foram identificados também marcada 
apatia, sintomas extrapiramidais, incontinência urinária, disfagia e hipotensão 
ortostática. Na história prévia, foram relatados três abortamentos de um total 
de quatro gestações, erupção malar, fenômeno de Raynaud e poliartrite simé-
trica. Seus hábitos de vida sempre foram saudáveis e não apresentava comorbi-
dades. Os exames complementares evidenciaram pancitopenia, marcadores de 
inflamação elevados e altos títulos de anti-RNP. Exames de neuroimagem suge-
riam lesões vasculares prévias. O diagnóstico de DMTC foi feito tardiamente, 
na mesma época do diagnóstico da síndrome demencial. Discussão: A doença 
reumatológica de longa data, insidiosa, diagnosticada e tratada tardiamente pode 
ter causado lesões teciduais, inclusive do sistema nervoso central. Há poucos 
relatos na literatura relacionando DMTC e acometimento neurológico, mas essa 
relação é bem descrita na esclerose sistêmica e no lúpus eritematoso sistêmico, 
cujos sinais e sintomas fazem parte do espectro clínico da DMTC. Os princi-
pais mecanismos fisiopatológicos envolvidos seriam vasculopatia, lesão neuronal 
direta, isquemia por êmbolos ou trombos e vasculite. Declínio cognitivo é a 
manifestação neuropsiquiátrica mais comum no lúpus, e demência pode ocorrer 
em até 8% desses indivíduos. Achados de neuroimagem são mais prevalentes 
e graves em pacientes lúpicos e análises histopatológicas confirmaram que eles 
representam fenômenos vasculares. Conclusão: A relação temporal das enfer-
midades, a ausência de comorbidades no caso apresentado e a associação de 
doenças reumatológicas e demência bem descrita na literatura reforçam a asso-
ciação entre DMTC e demência no caso estudado, sugerindo uma relação causal 
entre elas.

DEMÊNCIA EM IDOSA COM DOENÇA MISTA DO TECIDO CONJUNTIVO 
– EXISTE RELAÇÃO CAUSAL?
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RESUMO
Introdução: A depressão é uma síndrome de duração prolongada caracterizada por 
perda do interesse ou prazer, e humor deprimido, que determina grandes repercussões 
na vida do indivíduo. Objetivo: Avaliar prevalência e fatores associados à depressão 
maior em amostra de pacientes atendidos em programa de avaliação geriátrica ampla. 
Métodos: Estudo transversal contando com uma amostra de 817 idosos atendidos 
por um programa de avaliação geriátrica ampla. O diagnóstico de depressão maior 
foi realizado de acordo com os critérios diagnósticos do DSM-IV, com avaliação por 

DEPRESSÃO: ANÁLISE DE AMOSTRA DE PACIENTES ATENDIDOS EM 
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dois médicos. Foi realizada análise estatística com diversas variáveis, sendo os testes 
qui-quadrado para variáveis categóricas e teste Mann-Whitney para variáveis contí-
nuas. Realizada regressão logística para análise multivariada, a partir das variáveis 
cujo valor de p < 0,2. Resultado: Os 817 pacientes apresentam idade média de 76,56 
anos, escolaridade de 3,29 anos, IMC de 26,11, circunferência de panturrilha de 34,54 
cm, sendo aproximadamente 50% do sexo feminino. A depressão maior foi diagnos-
ticada em 373 pacientes (45,7% da amostra). Os fatores considerados de risco com 
signi� cância estatística foram declínio funcional em atividades instrumentais de vida 
diária (AIVD) (OR 1,34 IC 95% 1,01-1,78; p = 0,045); instabilidade postural (OR 
1,61 IC 95% 1,22-2,13 p = 0,001) e insu� ciência familiar (OR 1,71 IC 95% 1,25-2,34 
p = 0,001); além de tabagismo ativo (OR 1,81 IC 95% 0,99-3,30 p = 0,050 - limiar 
estatístico). A demência demonstrou associação como fator protetor (OR 0,74 IC 
95% 0,55-0,99 p = 0,041). Na análise multivariada, a depressão foi associada de forma 
independente com polifarmácia (p < 0,001), insu� ciência familiar (p = 0,003), depen-
dência em AIVD (p = 0,003). A demência persistiu como fator protetor (p = 0,020). 
Conclusão: A depressão apresentou alta prevalência em nossa amostra, possivelmente 
um re� exo de serem pacientes encaminhados para Serviço de Referência em Geriatria 
de alta complexidade. Houve associação de risco com comprometimento em AIVD, 
instabilidade postural e insu� ciência familiar, e associação de proteção com demência. 
Na análise multivariada, as associações com declínio em AIVD, insu� ciência familiar 
e demência persistiram, com acréscimo de polifarmácia.

RESUMO
Introdução: A aptidão física pode ser definida como a capacidade de realizar 
atividade física. O nível de aptidão física pode interferir na capacidade funcional, 
influenciando na saúde e na qualidade de vida dos idosos. Objetivo: Avaliar o 
perfil de aptidão física dos alunos participantes de uma equipe de jogos adaptados 
para a terceira idade (fisicamente ativos) e idosos sedentários. Métodos: Foram 
avaliados 53 idosos, sendo 47 do sexo feminino (n = 47) e 7 do sexo masculino 
(n = 7), com idade de 60 a 80 anos, divididos em dois grupos, sedentários (G1 n 
= 25) e fisicamente ativos (G2 n = 28). Realizou-se uma entrevista, aplicando o 
Questionário Internacional de Atividade Física. A aptidão física foi avaliada por 
meio de uma bateria de testes, desenvolvida por Rikli & Jones (1999). Resultados: 
O perfil de aptidão física dos idosos fisicamente ativos apresentou desempenho 
dentro da faixa normal e acima do normal e mais elevados em todos os testes, 
em comparação ao grupo sedentário. Conclusões: De acordo com os resultados 
encontrados no presente estudo, idosos praticantes de exercícios físicos e idosos 
sedentários apresentam bom nível de atividade física; entretanto, idosos prati-
cantes de exercícios regulares possuem maior nível de aptidão física, explicando 
a melhor qualidade de vida nesse grupo. Contudo, há necessidade de um número 
maior de estudos, que avaliem os efeitos aqui abordados e outros, sobre a aptidão 
física dos idosos.

DIFERENÇAS NO DESEMPENHO DE TESTES DE APTIDÃO FÍSICA ENTRE 
IDOSOS FISICAMENTE ATIVOS E SEDENTÁRIOS
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RESUMO
Introdução: A disfagia é muito frequente em idosos, e constantemente é associada ao 
incremento de desnutrição, desidratação e pneumonia aspirativa. O diagnóstico precoce 
de sinais de disfagia é importante para evitar complicações e garantir um adequado 
estado nutricional. A identi� cação do risco deve ocorrer pela ação conjunta de uma 
equipe interdisciplinar, para adequada intervenção nutricional. Objetivo: O objetivo 
desse estudo é avaliar um instrumento de identi� cação de risco de disfagia em uma insti-
tuição de referência na cidade de São Paulo. Método: Estudo transversal, analítico, obser-
vacional, não controlado, com amostra de conveniência. Em 2011 a Sociedade Brasileira 
de Geriatria e Gerontologia (SBGG) desenvolveu um instrumento para identi� cação de 
disfagia para idosos hospitalizados, e o instrumento foi avaliado no atendimento ambu-
latorial de uma instituição de referência. Entre agosto e dezembro de 2011, foram entre-
vistados 422 pacientes de ambos os gêneros, com idade entre 60 e 90 anos, que foram 
encaminhados a uma instituição de referência de atendimento a idosos na cidade de São 
Paulo. A instituição de referência adota um instrumento próprio de triagem que inclui 
a investigação de di� culdades para se comunicar, mastigar, engolir, além da frequência 
de engasgo e pneumonia. Os instrumentos foram comparados e as variáveis preditivas 
identi� cadas, adotando-se um nível de signi� cância de 5%. Resultados: A disfagia foi 
identi� cada em 43,1% da amostra ao utilizar-se do instrumento da SBGG, e 13,7% ao 
utilizar o a triagem da instituição. A concordância foi baixa e inadequada (kappa = 0,29; 
p < 0,05). A disfagia foi associada ao peso dos idosos do gênero masculino, mas não 
apresentou associação com a idade (p < 0,05). Conclusão: A disfagia é muito frequente 
nessa população e associada ao peso, e a identi� cação precoce deve propiciar adequada 
intervenção nutricional para manter e/ou recuperar seu estado nutricional.

DISFAGIA EM IDOSOS: A IMPORTÂNCIA DA TRIAGEM DE IDENTIFI-
CAÇÃO PRECOCE
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RESUMO
Introdução: A população idosa vem crescendo rapidamente nas últimas décadas, 
com consequente aumento da prevalência de doenças crônicas. Visando a manu-
tenção da qualidade de vida e da independência do idoso, é fundamental conhecer 
as doenças mais comuns nesse grupo etário, de forma a implementar intervenções 
especí� cas precocemente. Objetivo: Identi� car as doenças crônicas mais preva-
lentes entre idosos atendidos em centro de atenção em Geriatria de Belo Horizonte, 
Minas Gerais. Metodologia: Estudo transversal com amostra de 821 pacientes 
atendidos entre 2010 a 2013. Análise estatística realizada pelo pacote estatístico 
SPSS 19.0. Utilizamos os testes qui-quadrado e Fisher para variáveis categóricas e 
os testes t e Mann-Whitney para variáveis contínuas. Variáveis com valor de p < 
0,2 compuseram modelo para análise multivariada. Resultados: 50,1% da amostra 
pertencia ao sexo feminino. 61% apresentava comprometimento das Atividades de 
Vida Diária (AVD) instrumentais e 17,9% das AVD básicas. As principais doenças 
avaliadas e suas respectivas prevalências foram: demência 35,5%, sendo Alzheimer 
18,1%, demência mista 6,5% e vascular 4,8%; comprometimento cognitivo leve 

DOENÇAS CRÔNICAS NO IDOSO: ANÁLISE DE PREVALÊNCIA EM 
CENTRO DE REFERÊNCIA

Autores: Fernanda Silva 
Trindade Luz / Luz, FST 

/ Hospital das Clínicas da 
UFMG; Marco Túlio Gual-
berto Cintra / Cintra, MTG 

/ Hospital das Clínicas 
da UFMG; Flavia Lanna 

de Moraes / Moraes, FL / 
Hospital das Clínicas da 

UFMG e Prefeitura Muni-
cipal de Belo Horizonte; 

Maria Aparecida Camargos 
Bicalho / Bicalho, MAC 

/ Faculdade de Medicina 
da UFMG; Edgar Nunes 



60

de Moraes / Moraes, EN / 
Faculdade de Medicina da 
UFMG; Erica Dias Murta 

/ Murta, ED / Hospital 
das Clínicas da UFMG; 

Felipe Ferreira Guimarães 
/ Guimarães, FF / Hospital 

das Clínicas da UFMG; 
Cislene Teixeira de Souza 

/ Souza, CT / Hospital das 
Clínicas da UFMG

Área: Geriatria
Temário: Clínico

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – 

Pôster Eletrônico

13,6%; Parkinsonismo 7,8%; transtorno depressivo maior (TDM) 45,7%; hiper-
tensão arterial sistêmica (HAS) 79,8%; dé� cit visual 79,8% e auditivo 37,9%; disli-
pidemia 28,4%; diabetes mellitus 2 25,6%; DPOC 8,7%; hipotireoidismo 14,3%; 
acidente vascular encefálico (AVE) 14,4%; infarto agudo do miocárdio (IAM) 
8,7%; � brilação atrial 4,3%; disfagia 8,1%; hipovitaminose B12 40,9%; osteoporose 
lombar 45,5% e de fêmur 36,2%; osteoartrite 34,8%; instabilidade postural (IP) 55% 
e incontinência urinária (IU) 56,6%. Conclusão: A doença crônica mais prevalente 
foi a HAS, importante causa de complicações cardiovasculares, como AVE e IAM. 
A maioria dos idosos apresentou comprometimento funcional, o que pode estar 
associado à alta prevalência de incapacidade cognitiva da amostra. TDM, dé� cit 
visual, IU e IP foram muito prevalentes e se relacionam com humor, comunicação 
e mobilidade, que são determinantes para independência funcional em idosos. 
Nossos resultados sugerem que intervenções precoces em detecção, promoção de 
saúde e tratamento de doenças podem trazer benefícios signi� cativos à qualidade 
de vida do idoso.

RESUMO
A ecogenicidade tireoidiana é preditora das tireoidopatias, especialmente aquelas com 
in� ltração linfocítica, como o hipotireoidismo. Nosso objetivo foi estudar a ecogeni-
cidade tireoidiana em mulheres longevas com e sem patologia tireoidiana. Noventa e 
duas longevas com idade média de 87,11 anos (DP + 5,03) participaram, sendo 56 sem 
tireoidopatia e 34 sabidamente hipotireoideas em uso de levotiroxina. Todas as idosas 
pertenciam a comunidade, sem alterações de AVD ou AIVD e sem dé� cit cognitivo. A 
ecogenicidade do parênquima tireoidiano à ultrassonogra� a foi graduada em normal 
ou alterada (presença de qualquer grau de hipoecogenicidade), em uma escala visual 
de cinza, realizada por um único operador. No grupo hipotireoideas, há 76,5% das 
glândulas hipoecoicas, correspondendo a um maior comprometimento estrutural; 
porém, em 23,5% a ecogenicidade manteve-se normal. Nas idosas eutireoidianas, 
encontramos 58,6% de parênquima normal, mas com 41,4% de glândulas com a ecoge-
nicidade alterada. A relação entre a ecogenicidade ecográ� ca e tireoidopatia foi estas-
tisticamente signi� cante (p = 0,02), e a grande porcentagem dos achados alterados no 
grupo das eutireoidianas pode re� etir o comprometimento precoce da funcionalidade 
tireoidiana. Apenas estudos com seguimento ecográ� co seriado poderão evidenciar a 
progressão da ecogenicidade como marcador de piora da tireoidopatia em longevas. 
Apoio: Fapesp. Processo: 11/12753-8.

RESUMO
Introdução: Religiosidade e espiritualidade sempre foram importantes aliadas de 
quem sofre e/ou está doente. Tem impacto positivo na saúde, sendo mais exuberante 

ECOGENICIDADE TIROIDIANA MARCA TIROIDOPATIA EM LONGEVAS
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em circunstâncias de vida estressantes, especialmente, em idosos com inabilidade ou 
doentes. Apesar de intervirem de forma favorável em várias doenças, não há muitos 
estudos na área. Objetivo: Avaliar o papel da espiritualidade, da religiosidade e de 
fatores motivacionais, como preditores da morbimortalidade no perioperatório de 
idosos em cirurgias de médio e grande porte. Metodologia: Estudo prospectivo do tipo 
coorte, com 50 indivíduos com 60 anos ou mais, em programação cirúrgica, acom-
panhados da internação à alta. Foram submetidos a formulário com dados demográ-
� cos e clínicos, escala de depressão geriátrica (GDS10), escalas de avaliação do desem-
penho funcional (Katz/ Lawton), índice de fragilidade (SOF), Índice de Religiosidade 
de Duke (DUREL), escala WHOQOL-SRPB - módulo espiritualidade, religiosidade e 
crenças pessoais, risco cardiológico e nutricional. Resultados: Sexo feminino: 68,29%, 
média etária: 70,26 ± 5,95 anos; casado: 43,9%; viúvo: 34,15%; católico: 70,73%; evan-
gélico: 17,07%; outras: 10,35%; agnóstico: 4,88%; ateu: 3,03%; praticantes: 68,29%; 
escolaridade: 7,26 ± 5, 29 anos; tempo de internação: 11,07 ± 7,54 dias; GDS-10 ≥ 4: 
14,64% e < 4: 85,86%; ASA 2: 85,37%; não frágil: 41,46%; pré-frágil: 41,46%; frágil: 
17,07%; Katz: 90,24% independentes; Lawton: 82,92% independentes; complicações 
infecciosas: 35,29%; renais: 23,52%; cirúrgicas: 23,52%; respiratórias: 17,64%; neuro-
lógicas: 14,70%; cardíacas: 5,88 %; mortalidade: 12,12%. Discussão: As crenças e a fé 
tem papel importante na vida do idoso. Elas expressam mais atitude religiosa, práticas 
de devoção e engajamento na busca por um sentido da vida. Conclusão: Foi alta a 
mortalidade em idosos submetidos à cirurgia em hospital universitário, a despeito 
de boa funcionalidade, baixo risco global e cardíaco. Observou-se alta religiosidade 
e crenças nesse grupo, com predomínio de católicos e evangélicos. É importante 
oferecer suporte espiritual para favorecer o enfrentamento das complicações inerentes 
ao perioperatório e reforçar a necessidade de serviços de capelania e suporte religioso 
nos hospitais.

RESUMO
Tema: Gerontologia – Fisioterapia / Reabilitação. Objetivo: Caracterizar a capaci-
dade funcional para atividades básicas de vida diária de idosos de um grupo � sio-
terapêutico de conscientização corporal. Métodos: Estudo descritivo de abordagem 
quanti-qualitativa, realizado no IPGG com 11 idosos do grupo denominado Cons-
cientização Corporal. A capacidade funcional foi avaliada segundo o índice de Katz. 
Após a avaliação � sioterapêutica inicial, os pacientes foram indicados para o aten-
dimento em grupo de frequência semanal, desde 2011. Resultados: Esse grupo foi 
criado como uma medida de cuidado � sioterapêutico para pacientes poliqueixosos 
em decorrência de doenças osteoarticulares crônico degenerativas, além de di� cul-
dades socioemocionais, como histórico de luto na família, e por sobrecarga gerada 
pela responsabilidade de cuidado aos seus entes. As intervenções convencionais 
individuais, realizadas anteriormente à criação do grupo, demonstraram melhora 
pouco expressiva na funcionalidade. O grupo trabalha com exercícios físicos funcio-
nais musicalizados, conversas educativas sobre envelhecimento e compartilhamento 
pessoais sobre desa� os. Os idosos tem média de idade de 76 anos, sendo 73% do 
sexo feminino. Segundo o índice de Katz, 5 idosos (45%) são classi� cados como 

ESTRATÉGIA FISIOTERAPÊUTICA DE ATENDIMENTO PARA CUIDADO 
COM IDOSOS POLIQUEIXOSOS

Autores: Paula de Oliveira 
Siqueira / Siqueira, PO / 

IPGG; Rosamaria Rodri-
gues Garcia / Garcia, RR 

/ IPGG; Regina Garcia do 
Nascimento / Nascimento, 
RG / IPGG; Vanessa Lopes 
Munhoz Afonso / Afonso, 

VLM / IPGG
Área: Geriatria

Temário: Clínico
Modalidade aprovada: 

Trabalho Cientí� co – 
Pôster Eletrônico



62

independentes, 5 (45%) independentes para cinco atividades menos o banho, e 1 
(10%) como dependente para outras funções que não banho. Os idosos referiram que 
após a participação semanal no grupo sentiram bem-estar, melhoraram a capacidade 
funcional para o autocuidado e diminuíram queixas álgicas. Também relataram que 
são encorajados a manter autonomia frente as suas tarefas diárias, apresentando 
melhora signi� cativa no desempenho destas. Percebe-se que aderiram às orienta-
ções, se esforçam em mudar seus hábitos não saudáveis e são assíduos nas sessões. 
Conclusão: O grupo de conscientização corporal se preocupa com a saúde e com 
orientação em busca da melhor qualidade de vida. O presente trabalho evidenciou 
que, em alguns casos, o tratamento em grupo pode favorecer a melhora de aspectos 
funcionais e emocionais, quando comparado ao atendimento individual. Ressalta-se 
a importância da valorização deste modelo de cuidado ao idoso, como recurso dife-
renciado para melhora da funcionalidade, assegurando a participação em grupos de 
atividade física, prevenção e convívio social como ferramentas na promoção à saúde. 

RESUMO
Introdução: Assistência a pacientes com demência até o óbito é um fenômeno estressante 
para seus cuidadores, e há carência de dados sobre o impacto destas condições em cuida-
dores informais no Brasil. Objetivo: Avaliar o impacto das condições do óbito no luto dos 
cuidadores e a prevalência de luto prolongado entre cuidadores de pacientes com demência 
avançada. Avaliar as características clínicas e funcionais dos pacientes com demência 
avançada. Metodologia: Trata-se de um estudo prospectivo analítico transversal. A análise 
estatística consta de análise descritiva; análise univariada com t-student e qui-quadrado 
combinado a análise multivariada. Casuística: Todos os cuidadores presentes nas consultas 
em Ambulatório de Comprometimento Cognitivo Avançado (ACCA), cujos pacientes 
com idade acima de 60 anos faleceram entre 01 de janeiro de 2010 e 31 de julho de 2013, 
tinham diagnóstico de demência moderada ou avançada. Foram excluídos os pacientes que 
perderam o seguimento; cuidadores que negaram-se a participar ou que não foram locali-
zados. Resultados: Foram estudados 60 pacientes que faleceram no período. Os pacientes 
tinham idade entre 61 a 96 anos, com média de 83,5 ± 7,9 anos, com predomínio do sexo 
feminino de 60% (36), em comparação ao sexo masculino, de 40% (24). Foi identi� cada a 
presença de disfagia em 51,66%; dispositivo alternativo de alimentação (sonda e gastros-
tomia) em 17,78%; úlceras de pressão em 28,89%; quedas em 48,97%; sintomas compor-
tamentais em 62,74% e dor em 25% da amostra. O tempo de seguimento médio foi de 
20,51 ± 15 meses. A avaliação cognitiva mostrou prevalência de Clinical Dementia Ranking 
(CDR) 3 em 80% dos casos. A funcionalidade foi avaliada pelo Pfe� er Functional Activi-
ties Questionnaire (PFAQ), com prevalência de pontuação 30 em 93,64% da amostra. Em 
relação às condições que precederam o óbito, havia ciência do risco de morte do paciente 
na ocasião em 50% dos casos. O local do óbito foi 77% intra-hospitalar, 15% em domicílio e 
8% em instituições de longa permanência de idosos (ILPI). Discussão: Apesar do tempo de 
seguimento e da equipe multipro� ssional especializada, 50% dos cuidadores relatam não 
ter ciência do risco de morte do paciente e 77% foram intra-hospitalar. Esta condição pode 
ter di� cultado a instituição dos cuidados paliativos e o preparo destes cuidadores para a 
perda do ente querido, favorecendo o luto prolongado.
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RESUMO
Introdução: A incapacidade funcional tem se tornado um problema de saúde pública e 
um importante indicador de saúde do idoso. Dessa forma, é importante identi� car os 
determinantes do declínio funcional para a elaboração de estratégias referente à saúde 
dos idosos. Objetivo: Veri� car se houve comprometimento funcional com o avançar 
da idade e se fatores antropométricos, bioquímicos, socioeconômicos, doenças refe-
renciadas e de estresse oxidativo contribuíram para esse declínio em idosos residentes 

RESUMO
Introdução: O tabagismo e o etilismo são importantes causas de morbimortali-
dade e se associam a grandes prejuízos sociais e econômicos para a sociedade. 
O uso abusivo dessas substâncias é geralmente subdiagnosticado na população 
idosa, o que impede a abordagem adequada do problema e atrasa a implemen-
tação de medidas que poderiam melhorar a sobrevida e a qualidade de vida do 
idoso. Objetivos: Analisar a prevalência do etilismo e do tabagismo em uma 
amostra de idosos, assim como possíveis associações entre esses hábitos e fatores 
sociodemográficos, comorbidades e funcionalidade. Metodologia: Estudo trans-
versal com 821 pacientes atendidos no período de 2010 a 2014 em um Centro 
de Atenção em Geriatria de Belo Horizonte, Minas Gerais. A análise estatística 
foi realizada pelos pacotes estatísticos SPSS 19.0. Foram utilizados os testes qui-
quadrado e Fisher para variáveis categóricas e os testes t e Mann-Whitney para 
variáveis contínuas. Variáveis com valor de p < 0,2 compuseram o modelo para 
análise multivariada. Resultados: A prevalência de tabagismo atual foi de 5,8% e 
de tabagismo prévio, 25,5%. Houve associação entre tabagismo prévio e DPOC 
(OR 6,77 IC 95% 4,01-11,46, p < 0,001); insuficiência familiar (OR 1,82 IC 95% 
1,29-2,57, p = 0,001) e dependência para Atividades Instrumentais de Vida Diária 
(AIVD) (OR 1,55 IC 95% 1,11-2,17 p = 0,011). Na análise multivariada, os três 
fatores tiveram associação independente com tabagismo: DPOC (p < 0,001), insu-
ficiência familiar (p = 0,009) e dependência para AIVD (p = 0,020). A prevalência 
de etilismo atual foi de 5,4% e de etilismo prévio 15,9%. Houve associação signifi-
cativa entre etilismo prévio e redução da circunferência da panturrilha (CP), que 
se relaciona à sarcopenia (OR 1,94 IC 95% 1,21-3,10, p = 0,005). Na análise multi-
variada, etilismo prévio associou-se a menor número de medicamentos em uso 
(p = 0,024) e redução da CP (p = 0,011). Conclusão: A prevalência do tabagismo 
e etilismo nessa amostra foi inferior à descrita em outros estudos da população 
de idosos de Belo Horizonte. Foram evidenciados indicadores de pior condição 
de saúde e menor capacidade funcional entre os idosos que consomem tabaco e 
álcool, como DPOC, insuficiência familiar, dependência para AIVD e redução da 
CP. Acreditamos que a relação entre o uso de menor número de medicamentos e 
etilismo prévio provavelmente se deva a maior negligência em relação ao uso da 
medicação prescrita.
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em comunidade da cidade de Botucatu, São Paulo, ao longo de 2 anos. Métodos: 103 
idosos (idade ≥ 60 anos) residentes em comunidade foram avaliados em 2008 e em 
2010. Medidas antropométricas, da capacidade funcional (Atividades Básicas da Vida 
Diária e Atividades Instrumentais da Vida Diária), parâmetros bioquímicos e marca-
dores plasmáticos do estresse oxidativo ( -tocoferol, β-caroteno e malondialdeído) 
foram mensurados. Doenças autorreferidas e informações socioeconômicas foram 
registradas. Teste t de Student, qui-quadrado, Wilcoxon e análise de regressão logística 
múltipla (stepwise) foram realizados. Os resultados foram considerados signi� cantes 
quando p < 0,05. Resultados: Do total de avaliados (n = 103), 60 (58,2%) eram mulheres. 
A média de idade foi de 76,26 ± 5,95 anos. 22 idosos (21,35%) desenvolveram prejuízo 
para as ABVDs e 28 (27,2%) desenvolveram prejuízo para as AIVDs de 2008 para 2010. 
Os 22 indivíduos que evoluíram com prejuízo para ABVD apresentavam, em 2008, 
idade mais avançada e menor pontuação para as ABVD quando comparados àqueles 
que não desenvolveram redução funcional no período. Os 28 sujeitos que evoluíram 
com prejuízo para AIVDs apresentavam, em 2008, idade mais avançada, menor escola-
ridade, menor pontuação para as ABVD e AIVD quando comparados àqueles que não 
desenvolveram declínio para AIVD. Idade mais avançada (OR 1,13; IC 95% 1,02-1,26) e 
pertencer ao sexo feminino (OR 3,42; IC 95% 1,01-11,72) corresponderam a fatores de 
risco para declínio funcional (AIVD). Ausência de hipertensão (OR 0,20 IC 95% 0,06-
0,67), artrite/artrose (OR 0,09; IC 95% 0,009-0,87) e depressão (OR 0,19; IC 95% 0,04-
0,95) foram fatores protetores de declínio funcional (AIVD). Conclusão: No período 
de dois anos houve piora da capacidade funcional (ABVD e AIVD) na população estu-
dada. Idade mais avançada, gênero feminino, presença de hipertensão, artrite/artrose e 
depressão corresponderam a fatores que podem promover declínio funcional.

RESUMO
Introdução: A relação entre a interação de fatores de risco para declínio cognitivo não 
está completamente estabelecida. Objetivo: estudar pela análise de cluster se 36 variáveis 
identi� cam subgrupos de idosos com aspectos em comum. Metodologia: 228 longevos 
independentes para AVD. A clusterização foi realizada pelo método Twostep. Cluster é 
uma coleção de dados semelhantes, mas diferentes dos objetos pertencentes aos outros 
clusters. As variáveis analisadas foram idade, sexo, tabagismo, exposição solar, uso de 
hipolipemiante, antecedente pessoal de DM, HAS, dislipidemia (DLP), AVC, ICO, teste 
de levantar-sentar, força de preensão palmar (FPP), índice cintura-quadril, IMC, circun-
ferência da panturrilha, escolaridade, GDS, AVD, AIVD, MMSE, evocação da lista de 
� guras da bateria breve, teste do relógio (TR), creatinina, ácido úrico, PCR, hemoglo-
bina, per� l lipídico, homocisteína(hom), cisteína, vitamina B12 (B12), ácido fólico e 
vitamina D. Resultados: Foram de� nidos 2 clusters com 70 e 78 idosos. No cluster 1, 
52% eram homens e as médias foram: idade 85,3 (DP = 4); escolaridade 4,8 anos (DP 
= 4); MMSE 24,6 (DP = 3); TR 10,4 (DP = 4); evocação da lista de � guras 7,1 (DP = 2); 
triglicérides 106 (DP = 43); HDL 55,8 (DP = 17); LDL 115 (DP = 47); PCR 0,25 (DP 
= 0,3); B12 406 (DP = 220); ácido fólico 32,7(DP = 24); hom18,4 (DP = 10); IMC 26,4 
(DP = 4); FPP 26,3 (DP = 11). 7% tinham antecedente de AVC; 14% DLP; 15,7% ICO; 
15,7% DM; 65% HAS e 18,5% usavam hipolipemiantes. O cluster 2 teve um homem e as 
seguintes médias: 85,5 anos (DP = 4); escolaridade 3,6 anos (DP = 3); MMSE 23,4 (DP 

FATORES DE RISCO PARA DECLÍNIO COGNITIVO EM IDOSOS LONGEVOS

Autores: Renato Laks / 
Laks, R / Unifesp; Frede-

rico Molina Cohrs / Cohrs, 
FM / Unifesp; Roberto 
Dischinger Miranda / 

Miranda, RD / Unifesp; 
Elvira Maria Guerra 

Shinohara / Shinohara, 
EMG / USP; Vânia D’Al-

meida / D‘Almeida, V / 
Unifesp; Maysa Seabra 

Cendoroglo / Cendoroglo, 
MS / Unifesp

Área: Geriatria
Temário: Clínico

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – 

Pôster Eletrônico

de Medicina de Botucatu - 
UNESP; Adriana Polachini 

do Valle / Valle, AP / 
Faculdade de Medicina de 

Botucatu - UNESP; Ana 
Lúcia dos Anjos Ferreira / 
Ferreira, ALA / Faculdade 
de Medicina de Botucatu - 

UNESP
Área: Geriatria

Temário: Clínico
Modalidade aprovada: 

Trabalho Cientí� co – 
Pôster Eletrônico



65

= 3); TR 10,3 (DP = 4); evocação da lista de � guras 7,2 (DP = 2); triglicérides 133,5 (DP 
= 62); HDL 57,3 (DP =13); LDL 117,6 (DP = 37); PCR 0,36(DP = 0,6); B12 1108 (DP = 
2755), ácido fólico 33,7 (DP = 21,7); hom 14 (DP = 4); IMC 27 (DP = 4); FPP 18 (DP = 
4). 11% apresentavam antecedente de AVC; 88% DLP; 8,9% ICO; 29,4% DM; 91% HAS 
e 62% usavam hipolipemiantes. Conclusão: Os homens, com exceção de um, � caram 
agrupados no cluster 1. O per� l do cluster 1 sugere uma população com menos fatores 
de risco cardiovasculares, menor prevalência de antecedentes mórbidos e tendência de 
melhores resultados nos testes cognitivos e funcionais. A validação dessa clusterização, 
em estudo longitudinal, poderá esclarecer as interações que contribuem para maior 
risco cardiovascular e declínio cognitivo. Apoio: Fapesp, Processo: 11/12753-8.

RESUMO
Objetivo: Delirium é uma condição frequente em idosos com doenças agudas, asso-
ciado à alta morbimortalidade e ao prolongamento do período de internação. Diversos 
fármacos estão relacionados ao risco de desencadeá-lo ou agravá-lo. O objetivo do 
estudo é identi� car medicamentos potencialmente causadores de Delirium em 
pacientes idosos portadores dessa síndrome e analisar o risco de mortalidade asso-
ciado ao emprego desses fármacos durante a internação hospitalar. Métodos: Realizou-
se estudo transversal, com 51 idosos internados que preenchiam critérios de diagnós-
tico para Delirium pelo Confusion Assesment Method. Os fármacos potencialmente 
inapropriados foram os relacionados segundos os critérios de Beers. As variáveis 
avaliadas foram idade, gênero, causas do Delirium, fármacos em uso regular, período 
de internação e óbitos. Resultados: 31 pacientes (60,8%) faziam uso de fármacos de 
risco para Delirium, sendo que 39,2% utilizavam medicamentos considerados de alto 
risco e 13,7% usavam concomitantemente três fármacos. Dentre as medicações de 
alto risco, os benzodiazepínicos foram empregados em 23,5% dos pacientes. O tempo 
médio de internação foi de 24 ± 18 (1-86) dias e 25 (49%) pacientes evoluíram para o 
óbito. Conclusão: Observou-se longa permanência hospitalar e frequente uso de medi-
camentos com potencial de agravar ou desencadear o estado de Delirium, sendo os 
benzodiazepínicos os mais frequentemente utilizados. Apesar da alta mortalidade, não 
foi possível associar esse fato ao uso dos fármacos. Tais resultados rati� cam que o Deli-
rium é uma síndrome pouco reconhecida pelos clínicos em um hospital geral.
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RESUMO
Introdução: A frequência com que pacientes idosos são submetidos a procedimentos 
invasivos no � m da vida em hospitais de agudos é preocupante. Mesmo em Cuidados 
Paliativos (CP), parece haver diferenças na condução de pacientes não oncológicos. 
Objetivos: Investigar a prevalência de intervenções invasivas e as implicações na 
prática clínica entre os pacientes oncológicos e não oncológicos de uma amostra de 
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idosos que foram à óbito em um hospital de agudos. Metodologia: Análise restrospec-
tiva de registros de prontuários de 105 idosos que foram a óbito no período de 3 anos. 
Foram examinadas variáveis sociodemográ� cas e ligadas à assistência nas últimas 48 
horas de vida (p.ex., uso de alimentação por sonda, cateter central, sonda vesical de 
demora [SVD] e assistência ventilatória mecânica [AVM]). Resultados: A idade média 
na amostra foi de 87,9 anos. O grupo não oncológico apresentou maior registro de 
multimorbidade (63,2% vs. 40,5%; p = 0,025; IC 95%); E foi submetido a mais procedi-
mentos invasivos (p.ex., uso de SNE 67,6% vs. 62,2%; p = 0,001 e uso de drogas vasoa-
tivos [FVA] 27,9% vs. 8,1%; p = 0,017; IC 95%). Conclusão: A prevalência de práticas 
invasivas em idosos em situação de terminalidade foi elevada no presente estudo. Os 
pacientes não oncológicos tiveram per� l de morbidade e de assistência diferentes dos 
portadores de câncer.
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RESUMO
Introdução: A partir da terceira década de vida, o desempenho funcional dos 
idosos declina progressivamente, devido ao processo fisiológico de envelheci-
mento. Assim, entre a população idosa, as condições crônicas em geral se mani-
festam de forma mais expressiva, sendo que, mesmo não sendo fatais, tendem 
a comprometer-lhe, de forma significativa, a qualidade de vida. Na maioria das 
vezes, tais condições geram um processo incapacitante, ou seja, o processo pelo 
qual uma determinada condição (aguda ou crônica) afeta a funcionalidade e, 
consequentemente, o desempenho das atividades cotidianas dos idosos. Obje-
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tivo: Traçar o perfil de funcionalidade de idosos institucionalizados: tabagistas, 
ex-tabagistas e não tabagistas. Metodologia: Estudaram-se inicialmente 93 idosos, 
com idade igual ou superior a 60 anos, internados na Instituição de Longa Perma-
nência Lar dos Velhinhos Maria Madalena, no Distrito Federal. Dessa amostra, 
foram excluídos 30 idosos, pois não obtiveram a pontuação mínima exigida no 
Miniexame do Estado Mental. A amostra final foi composta de 63 idosos de ambos 
os sexos, divididos em três grupos: os não fumantes, com 33; fumantes, com 20 
e ex-fumantes, com 10 idosos. Na análise da funcionalidade foi utilizada a Escala 
de Atividades Básicas de Vida Diária (Escala de Katz Modificada). Resultados: 
Observou-se diferença significativa entre os grupos: os não fumantes apresen-
taram maior concentração na categoria independente (78,8%), comparado com os 
de fumantes (45,5%) e ex-fumantes (40,0%) (p = 0,0027*). Discussão: Os idosos 
fumantes e ex-fumantes apresentaram incapacidade laboral e doméstica com 
maior frequencia em comparação ao grupo não fumante, ressaltando-se, assim, 
que o consumo de cigarros está associado a pior funcionalidade entre os idosos. 
O tabagismo não só aumenta o risco para doenças relacionadas ao tabaco, como 
também pode levar à importante perda da capacidade funcional, por acelerar a 
perda da densidade óssea, força muscular e função respiratória. Conclusão: Na 
análise do perfil de funcionalidade, notou-se a prevalência de incapacidade no 
grupo de fumantes, ressaltando a importância da ênfase nas questões de saúde 
preventiva e reabilitadora nesse grupo da pesquisa.

RESUMO
Introdução e objetivo: Apesar de ser conhecida pelos sintomas motores, pacientes 
com doença de Parkinson (DP) apresentam declínio nas funções cognitivas. 
Programas de intervenção com exercícios físicos para esta população têm reve-
lado influência nas funções cognitivas; entretanto, nenhum estudo comparou 
intervenções com exercícios físicos a intervenções cognitivas. Sendo assim, o 
objetivo do presente estudo foi analisar os efeitos de intervenções com e sem exer-
cício físico nas funções cognitivas de pacientes com DP. Métodos: 120 pacientes 
(68,8 ± 8,6 anos) foram distribuídos aleatoriamente em grupos de intervenção: 
(i) Ginástica – exercícios físicos multimodais para os componentes da capacidade 
funcional (n = 40); (ii) Mobilidade – exercícios físicos multimodais para postura 
e locomoção (n = 40); e (iii) AtivaMente – atividades específicas para as funções 
cognitivas (n = 40). Os pacientes se encontravam nos estágios leve a moderado da 
DP (1 a 3 da escala de Hohen & Yahr e 41 ± 16 pontos na UPDRS) e apresentavam 
as funções cognitivas preservadas (27,8 ± 2,3 pontos no Miniexame do Estado 
Mental). As avaliações das funções clínicas e cognitivas foram realizadas antes 
e após 4 e 8 meses de intervenção. Os pacientes realizaram todas as avaliações e 
sessões de prática no estado ON da medicação. Resultados e discussão: Somente 
os participantes que completaram 70% das sessões de prática e todas as avalia-
ções foram incluídos na análise dos dados, sendo os grupos Ginástica (n = 37), 
Mobilidade (n = 32) e AtivaMente (n = 34). Não houve diferença estatisticamente 
significativa entre os grupos antes da intervenção quanto às variáveis clínicas 

FUNÇÕES COGNITIVAS DE PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON 
(DP) MELHORAM COM EXERCÍCIO
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RESUMO
Introdução: A Síndrome de Ramsay Hunt (SRH) é caracterizada por erupções 
herpéticas auriculares associadas à otalgia intensa e paralisia facial periférica ipsi-
lateral, devido a acometimento do gânglio geniculado pelo vírus do herpes-zóster. 
Ocorre geralmente em idosos e imunocomprometidos. Quando ocorre compro-
metimento da região facial deve ser excluído herpes-zóster oftálmico (HZO), que 
decorre da reativação do vírus da varicela-zóster na divisão oftálmica do nervo 
trigêmeo. O HZO frequentemente causa manifestações oftalmológicas, como 
lesões vesiculares palpebrais, ceratoconjuntivite, esclerite, uveíte, paralisia oculo-
motora, miosite orbitária e neurite óptica. Objetivo: Relatar um caso clínico de 
herpes-zóster oftálmico e da Síndrome de Ramsay Hunt. Metodologia: Relato de 
caso da enfermaria de geriatria do Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP). 
Resultados: I.M.T., 78 anos, masculino, sabidamente hipertenso, história prévia de 
acidente vascular cerebral com sequelas motoras em dimidio direito, uso domi-
ciliar de captopril, AAS e estatina, foi encaminhado ao serviço de geriatria com 
quadro de cefaleia, conjuntivite em olho esquerdo e lesões dermatológicas vesi-
culares na face esquerda. Foi iniciada corticoterapia por via oral e tópica (ocular). 
Recebeu alta, com orientação de controle ambulatorial. Após 2 dias, retorna ao 
hospital com piora do quadro, referindo otalgia intensa à esquerda, paralisia facial 
periférica ipsilateral, piora das lesões e aparecimento de secreção purulenta. Exame 
físico, otoscopia: condutos pérvios e sem lesões, membrana timpânica translúcida. 
Ectoscopia: presença de vesículas em região malar, palpebral e auricular esquerda. 
Miniexame do Estado Mental: 27/30. Avaliação da oftalmologia: herpes-zóster 
oftálmico (ceratite), com acometimento da raiz oftálmica do V nervo craniano. 
Foi iniciada terapêutica para herpes-zóster e infecção bacteriana secundária, com 
antiviral, corticóide e antibiótico venosos. Nas semanas seguintes, apresentou 
melhora progressiva da hemiparesia facial periférica à esquerda, com resolução 
completa das lesões herpéticas em face e região auricular esquerda. Discussão 
e conclusão: A SRH é responsável por 7 a 16% das paralisias faciais periféricas 
unilaterais não traumáticas. Comparado com a paralisia de Bell, os pacientes com 
a SRH geralmente apresentam quadro de paralisia mais grave, e dificilmente se 
recuperam totalmente. O diagnóstico é basicamente clínico, sendo que, nos casos 
duvidosos, pode-se recorrer às provas sorológicas.
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HERPES-ZÓSTER OFTÁLMICO: SÍNDROME DE RAMSAY HUNT

e cognitivas. A comparação entre grupos e momentos não revelou diferenças 
entre os grupos ou interações entre grupo e momento para nenhuma das variá-
veis dependentes. Análises univariadas para momento revelaram diferenças para 
atenção, flexibilidade mental e memória. Independente do grupo, os pacientes 
melhoraram o desempenho em procurar símbolos (p < 0,01), reduziram os erros 
perseverativos (p < 0,01) e mostraram mais altos desempenhos para memória 
declarativa episódica (p < 0,001) e memória imediata (p < 0,002) a partir do 
momento inicial, tanto para 4 como para 8 meses de intervenção. Conclusão: 
Esses resultados indicam que as funções cognitivas dos pacientes com DP podem 
ser melhoradas não somente com atividades cognitivas específicas, mas também 
por meio de exercícios físicos.
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RESUMO
Introdução: O conceito de imobilidade é controverso e diversificado, mas é asso-
ciado à limitação de movimentos. Em nosso serviço, definimos a imobilidade 
parcial como limitação ou dificuldade na mobilidade, e a imobilidade completa 
como incapacidade, ou seja, paciente acamado. Objetivo: Avaliar fatores associados 
à imobilidade parcial e sua prevalência em amostra de pacientes atendidos em 
programa de avaliação geriátrica ampla. Métodos: Estudo transversal envolvendo 
817 pacientes atendidos em programa ambulatorial de avaliação geriátrica ampla. 
O diagnóstico foi realizado em pacientes com necessidade de uso de dispositivos 
de ajuda como muleta, bengala, andadores e cadeira de rodas. A análise estatís-
tica foi realizada pelo SPSS 19.0, utilizando os testes qui-quadrado e Fisher, para 
variáveis categóricas, e teste t e Mann-Whitney, para variáveis contínuas. Foi reali-
zada regressão logística para análise multivariada. Resultado: Imobilidade parcial 
foi diagnosticada em 109 pacientes, com prevalência de 14,8%. Houve associação 
estatística com subnutrição (OR 1,77 IC 95% 1,08-2,91 p = 0,023), sarcopenia (OR 
2,94 IC 95% 1,80-4,97 p < 0,001), declínio funcional em atividades de vida diária 
(AVD) básicas (OR 5,44 IC 95% 3,49-8,47 p < 0,001), e AVD instrumentais (OR 
5,72 IC 95% 3,14-10,43 p < 0,001), demência (OR 2,90 IC 95% 1,91-4,42 p < 0,001), 
Parkinsonismo (OR 2,28 IC 95% 1,21-4,28 p = 0,009), disfagia (OR 3,60 IC 95% 
2,02 6,40 p < 0,001), acidente vascular encefálico (AVC) (OR 3,73 IC 95% 2,32-
6,02 p < 0,001), incontinência urinária (OR 2,03 IC 95% 1,31-3,13 p = 0,001), 
alteração da audição (OR 1,75 IC 95% 1,16-2,63 p = 0,007), alteração de fala e voz 
disartria (OR 2,35 IC 95% 1,37-4,01 p = 0,001), osteoporose de fêmur (OR 3,36 IC 
95% 1,38-8,18 p = 0,005) e osteoartrite (OR 1,77 IC 95% 1,09-2,87 p = 0,020). Na 
análise multivariada observamos que osteoartrite (p < 0,001), dependência para 
AVD básicas (p = 0,002), AVC (p = 0,025) e sarcopenia (p = 0,031) estão associados 
com imobilidade parcial. Conclusão: Observamos que a imobilidade parcial está 
relacionada fortemente a pacientes mais frágeis, estatisticamente associada com 
disartria, disfagia, dependência em AVD (possivelmente secundária à imobili-
dade), demência, e fatores que influenciam diretamente a mobilidade, como AVC, 
sarcopenia, parkinsonismo, osteoartrite, osteoporose de fêmur e incontinência 
urinária. Associa-se de forma independente com osteoartrite, dependência para 
AVD básicas, e sarcopenia.

IMOBILIDADE PARCIAL EM AMOSTRA DE PACIENTES ATENDIDOS EM 
PROGRAMA DE AVALIAÇÃO GERIÁTRICA AMPLA
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RESUMO
Introdução e objetivo: Idosos representam mais de 20% das admissões em serviços 
de urgência no mundo. A polipatologia, a fragilidade e as manifestações atípicas 
das doenças fazem dos idosos frágeis uma população mais suscetível a iatroge-
nias, prolongamento da internação, prejuízo funcional e maior mortalidade. A 
avaliação geriátrica deste paciente no pronto-socorro (PS) tem como objetivo 
identificar os diagnósticos nosológicos e funcionais, garantindo o gerenciamento 

IMPACTO DA AVALIAÇÃO GERIÁTRICA DO IDOSO FRÁGIL NO PRONTO-
SOCORRO
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RESUMO
O programa Mais Vida em Casa (PMVC) é desenvolvido na Regional Nordeste do 
município de Belo Horizonte, para atendimento em domicílio a uma população de 
idosos frágeis, acamados com di� culdade/impossibilidade de locomoção para a 
Unidade de Referência de Geriatria, além de ofertar matriciamento (suporte técnico) 
e quali� cação (suporte pedagógico) às Equipes de Saúde. Objetivos: Avaliar o impacto 
do atendimento realizado por equipe geriátrico-gerontológica especializada (EGGE), 
em parceira com a atenção básica, pelo monitoramento telefônico. Metodologia: 
Estudo observacional, retrospectivo de pacientes atendidos em programa direcionado 
a idosos restritos ao leito e ao lar, no período de 06 de janeiro de 2011 a 10 de janeiro 
de 2014. Foi realizado contato telefônico com o objetivo de veri� car a implementação 
dos planos de cuidados, a evolução do paciente, internações e óbito. A análise esta-
tística foi realizada pelos pacotes estatísticos SPSS 16.0. Resultados: Foram realizadas 
visitas domiciliares a 713 idosos. Conseguiu-se contato telefônico com 278 pacientes. 
A média de idade foi de 80,39 anos (DP = 9,8), e de escolaridade, 2,85 anos (DP = 2,57). 
O sexo feminino predominou (69,4%). Dos pacientes contactados, 11% morreram e 
28,4% foram internados. As principais causas de internação foram IAM (28%), pneu-
monia (27%), infecção do trato urinário (16%), AIT ou AVC (11%), desidratação (6%), 
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de problemas de forma mais racional e proporcional à performance, reduzindo 
o tempo e os efeitos adversos da internação prolongada, como a deterioração 
física e funcional. Metodologia: Idosos frágeis admitidos no pronto-socorro em 
dezembro de 2013 (n = 54) foram acompanhados por médicos da residência 
médica de geriatria de um hospital universitário. Realizou-se uma avaliação 
ampla, contemplando a avaliação clínica habitual, funcionalidade, mobilidade e 
cognição. Resultados e discussão: A média de idade foi 79,9 anos, sendo que 31 
desses idosos eram do sexo feminino. 42 pacientes (77,7%) eram dependentes 
para atividades de vida diária, sendo 10 desses dependentes completos. 37 idosos 
apresentavam comprometimento cognitivo. Infecção urinária foi o diagnóstico 
mais comum (12,9%), seguido de insuficiência cardíaca congestiva (9,2%) e 
pneumonia (7,4%). Delirium à admissão foi observado em 13 (24%) pacientes, 
11 deles com comprometimento cognitivo prévio. 31 pacientes (57,4%) foram 
acompanhados no pronto-socorro pela geriatria até a alta hospitalar, sem neces-
sidade de internação na enfermaria. A média de permanência hospitalar foi de 
4,96 dias para os pacientes que receberam alta ainda no pronto-socorro, sendo 
2,68 dias sob os cuidados da geriatria. A média de permanência hospitalar da 
clínica médica no mesmo período foi de 9,81 dias. O acompanhamento geriátrico 
dos idosos frágeis no PS reduziu a internação destes pacientes em enfermaria, 
além de ter contribuído para disseminar conhecimentos específicos de geriatria 
no cenário da urgência. Conclusão: Idosos frágeis são frequentemente admitidos 
no pronto-socorro e se beneficiam de uma abordagem ampla e direcionada. A 
avaliação geriátrica possibilitou conhecer o perfil desses pacientes e auxiliou na 
tomada de decisões, evitando que a hospitalização seja causa de incapacidade e 
que tratamentos desproporcionais sejam realizados.
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ICC descompensada (4%) e outras causas (27%). Entre a visita da EGGE e o contato 
telefônico, 66,5% dos pacientes a� rmaram ter recebido visita de pro� ssional da atenção 
básica: 39,9% receberam visita de médico, 27,3% de enfermeiros, 47,8% de agentes 
de saúde e 10,4% de � sioterapeuta. O índice de melhora após a avaliação do PMVC 
foi 55,4%. Após visita da EGGE, os pacientes que também foram visitados por pro� s-
sionais da atenção básica apresentaram maior probabilidade de melhora clínica (OR 
2,18; 1,28-3,53; p = 0,003). A avaliação pelo PMVC com a implementação do plano de 
cuidados pelo pro� ssional da atenção básica foram associadas a menor risco de morrer 
(OR 0,33; IC 0,16-0,67; p = 0,002) e menor risco de internação hospitalar (OR 0,5; IC 
0,29-0,85; p = 0,009). Conclusão: O programa Mais Vida em Casa é uma modalidade 
de assistência que promove um cuidado geriátrico mais abrangente, além de propiciar 
uma forte integração entre a atenção primária e secundária. A intervenção comparti-
lhada entre a EGGE e a atenção básica teve impacto positivo na condição de saúde de 
idosos altamente frágeis.

RESUMO
Objetivo: Analisar a relação entre distúrbios do sono e funcionalidade em uma 
população idosa, no âmbito do ambulatório de longevos da disciplina de Geria-
tria e Gerontologia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) pela apli-
cação dos questionários Índice de Qualidade de Sono de Pittsburg (PSQI) e 
Escala de Sonolência de Epworth (ESE), ambos validados para a língua portu-
guesa. Métodos: Estudo de abordagem quantitativa, descritivo, realizado entre 
março de 2012 e dezembro de 2013, mediante aplicação dos questionários PSQI 
(ponto de corte para má qualidade do sono maior que cinco) e ESE (ponto de 
corte para sonolência diurna excessiva maior que onze), em 118 idosos inde-
pendentes e residentes na comunidade, assistidos pelo ambulatório de longevos, 
da disciplina de Geriatria e Gerontologia da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp). Os dados foram analisados por meio de so� ware estatístico. Resul-
tados: A análise de associação não se mostrou significativa entre comprome-
timento visual e má qualidade do sono ou sonolência diurna (56,30% PSQI < 
5, 43,80% PSQI > 5; p = 0,46 e 60,80% ESE < 11, 62,50% ESE > 11; p = 0,414). 
Dentre as variáveis avaliadas, foi encontrada associação entre má qualidade do 
sono e pacientes em uso de um maior número de medicamentos (26,60% PSQI < 
5, 73,40% PSQI > 5; p = 0,015) e também osteoartrite (42,20% PSQI < 5, 57,80% 
PSQI > 5; p = 0,024). Conclusão: Os distúrbios visuais não se mostraram fatores 
determinantes na qualidade do sono e na sonolência diurna na população estu-
dada. Comorbidades como osteoartrite e uso de mais de cinco tipos de medi-
camentos por dia (polifarmácia) estiveram associadas significativamente à má 
qualidade do sono. Descritores: Idosos longevos. Distúrbios do sono. Higiene do 
sono. Funcionalidade.

IMPACTO DO DÉFICIT VISUAL NA QUALIDADE DO SONO, SONOLÊNCIA 
DIURNA E FUNCIONALIDADE DE LONGEVOS
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RESUMO
Introdução: A depressão é a doença psiquiátrica mais prevalente entre os idosos, 
diminuindo a qualidade de vida destes. A religiosidade tem sido apontada como um 
fator importante nos tratamentos. O presente estudo objetiva veri� car o impacto 
que a religiosidade tem sobre a melhora da qualidade de vida em idosos deprimidos; 
Objetivo: Analisar a in� uência da prática religiosa nos escores das dimensões de 
qualidade de vida de idosos com depressão. Metodologia: Estudo transversal com 
coleta prospectiva. Amostra aleatória constituída de 468 idosos atendidos pela Estra-
tégia Saúde da Família em um município gaúcho. Destes, foram diagnosticados 94 
idosos com depressão para esse estudo. Os dados de religiosidade foram levantados 
pelo questionário sociodemográ� co. Para o diagnóstico de depressão, foi aplicado 
o M.I.N.I. 5.0.0 plus e a qualidade de vida foi avaliada pela Escala de Qualidade de 
Vida Adaptada de Flanagan. Resultados: Do total da amostra, 94 foram diagnosti-
cados com depressão (20%). Destes, 83% são mulheres e 17% homens; 65% pratica 
alguma religião e 35% não praticam nenhuma religião. Foram avaliadas seis dimen-
sões da qualidade de vida da Escala Flanagan. Na maioria das dimensões foram iden-
ti� cadas diferenças na qualidade de vida entre aqueles que praticam e os que não 
praticam alguma religião; porém, não foram signi� cativas. Apenas a dimensão lazer 
apresentou diferença signi� cativa entre os praticantes e não praticantes. Discussão: 
A renda mensal média de R$ 1.300,00, e o nível de escolaridade muito baixo e de 
analfabetismo (83%,), são fatores que provavelmente in� uenciam no fato de a reli-
gião ser um dos poucos espaços de lazer dessa população. Por isso sua importância 
na dimensão lazer para os deprimidos. Nas comunidades de baixa renda, indepen-
dente da religião, falta estrutura familiar, � nanceira, educação e desenvolvimento 
pessoal. Esses aspectos não apresentam diferenças signi� cativas entre os praticantes 
e os não praticantes de religião. Conclusão: Apesar de as diferenças encontradas 
entre os grupos de idosos praticantes e não praticantes de religião não serem signi-
� cativas, percebe-se, de uma forma geral, uma melhora na qualidade de vida nos 
que praticam religião. Um dos fatores mais importantes para a melhora dos quadros 
depressivos é o lazer e a socialização, e muitos idosos buscam isso reunindo-se em 
instituições religiosas.
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IMPACTOS DA RELIGIOSIDADE NA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS 
DEPRIMIDOS

RESUMO
O diagnóstico de fragilidade clínico-funcional não é feito rotineiramente na atenção 
básica, pela necessidade de equipe geriátrico-gerontológica especializada. A multidi-
mensionalidade da saúde no idoso deve estar presente em toda avaliação, indepen-
dente de quem a faça. A aplicação de instrumentos com níveis crescentes de comple-
xidade, desde questionários mais simples até a avaliação feita por especialistas, é a 
melhor forma de hierarquização da demanda dos idosos. Sugerimos a utilização do 
Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional para a Atenção Básica (IVCF-AB), que 
inclui as atividades de vida diária instrumentais (controle � nanceiro, fazer compras e 

ÍNDICE DE VULNERABILIDADE CLÍNICO-FUNCIONAL PARA ATENÇÃO 
BÁSICA: CONFIABILIDADE E CORRELAÇÃO
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realizar pequenos trabalhos domésticos) e básicas (tomar banho sozinho), os domí-
nios funcionais (cognição, humor, mobilidade e comunicação) e as comorbidades 
múltiplas (polipatologia, polifarmácia e internação recente). O instrumento pode ser 
aplicado pelo ACS e/ou o auxiliar/técnico de enfermagem. Objetivo: Veri� car a corre-
lação entre esse instrumento e a Avaliação Multidimensional do Idoso completa, e o 
grau de con� abilidade entre aplicadores do referido questionário. Metodologia: Estudo 
transversal com 403 idosos atendidos em centro de referência do idoso. As medidas 
calculadas foram o coe� ciente de correlação rho de Spearman, referente aos resultados 
desse questionário, comparados àqueles obtidos pela Avaliação Multidimensional do 
Idoso completa. Da amostra total, foram selecionados 53 idosos, nos quais foi também 
avaliada a con� abilidade entre aplicadores distintos, pelo percentual de concordância 
e do coe� ciente Kappa. Resultados: O coe� ciente de correlação entre o IVCF-AB e 
Avaliação Multidimensional do Idoso completa foi signi� cativo, positivo e elevado (p < 
0,001; rho = 0,828). Quanto ao percentual de concordância para o IVCF-AB entre apli-
cadores diferentes, a média de concordância para as questões, em geral, foi de 97,9% 
(DP = 0,033) e o grau de con� abilidade entre aplicadores foi elevado (coe� ciente Kappa 
médio de 0,847; DP = 0,184). Discussão: O instrumento mostrou-se valioso para o 
pro� ssional da atenção básica, para a determinação da condição clínico funcional do 
idoso e encaminhamento adequado para a atenção secundária em geriatria, sendo 
plenamente compatível, guardando equivalência com a Avaliação Multidimensional do 
Idoso completa. Conclusão: É pertinente a adoção do questionário avaliado na atenção 
básica como triagem inicial de idosos potencialmente frágeis.
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RESUMO
Introdução: A instabilidade postural pode ser conceituada como uma tendência a 
quedas. A queda possui graves consequências, como as fraturas e o trauma crânio-en-
cefálico. Objetivo: Avaliar fatores associados à instabilidade postural em idosos aten-
didos pelo programa Mais Vida. Métodos: Estudo transversal abrangendo uma amostra 
de 817 pacientes atendidos pelo programa Mais Vida, em Belo Horizonte. O diagnós-
tico foi de� nido pelo histórico de duas ou mais quedas no último ano, teste Timed up 
and Go maior que 20 segundos e/ou alterações qualitativas da marcha e equilíbrio. A 
análise estatística foi realizada pelos pacotes estatísticos SPSS 19.0. Foram utilizados os 
testes qui-quadrado e Fisher para variáveis categóricas e os testes t e Mann-Whitney 
para variáveis contínuas. Resultado: Os 817 pacientes apresentam idade média de 76,56 
anos, escolaridade de 3,29 anos, IMC de 26,11 e circunferência de panturrilha de 34,54 
cm, sendo aproximadamente 50% deles do sexo feminino. Instabilidade postural foi 
evidenciada em 449 pacientes (55%). Idosos com comprometimento das atividades de 

INSTABILIDADE POSTURAL: ANÁLISE DE PACIENTES DO PROGRAMA 
MAIS VIDA

Autores: Ariane Flávia 
Almeida Lage / Lage, AFA 

/ Hospital das Clínicas 
da UFMG; Marco Túlio 

Gualberto Cintra / Cintra, 
MTG / Instituto Jenny 

de Andrade Faria de 
Atenção à Saúde do Idoso 
/ Hospital das Clínicas da 

UFMG; Mariana Santos 
Lyra Corte Real / Corte 

Real, MSL / Hospital 
das Clínicas da UFMG; 



74

vida diária (AVDs) instrumentais apresentaram uma incidência de risco de queda cerca 
de 2 vezes maior (OR 2,18, IC 95% 1,64-2,91, p < 0,001). Outros fatores associados ao 
risco aumentado para quedas foram o Parkinsonismo (OR 1,89, IC 95% 1,09-3,27, p 
= 0,021), a depressão (OR 1,61, IC 95% 1,22-2,13, p = 0,001), diabetes (OR 1,83, IC 
95% 1,32-2,54, p < 0,001), hipoacuidade visual (OR 2,03, IC 95% 1,43-2,87, p < 0,001), 
osteoartrite (OR 1,72, IC 95% 1,05-2,83, p = 0,023), e incontinência urinária (OR 1,50, 
IC 95% 1,13-1,98, p = 0,004). Sexo masculino teve maior incidência de instabilidade 
postural nessa população (OR 1,37, IC 95% 1,04-1,80, p = 0,027). Na análise multiva-
riada, o maior número de medicamentos prescritos (p = 0,010) e a presença de declínio 
em AVDs instrumentais (p = 0,001) estão signi� cativamente relacionados com a insta-
bilidade postural. Conclusão: A elevada prevalência de instabilidade postural pode 
ser atribuída à alta complexidade dos idosos encaminhados ao programa Mais Vida, 
por fazer parte de um Serviço de Referência em Geriatria e Gerontologia. Na amostra 
analisada, a dependência para AVDs instrumentais associou-se a maior risco para o 
desenvolvimento de instabilidade postural. A polifarmácia também foi considerada 
como fator de risco isolado.
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RESUMO
A hipovitaminose D é detectada por níveis séricos reduzidos de 25-hidroxivita-
mina D (25[OH]D). Em idosos institucionalizados, a baixa oferta dietética, a falta 
de suplementação, a imobilidade e a baixa exposição solar se somam às limitações 
orgânicas do envelhecimento e contribuem para o aumento da prevalência de hipovi-
taminose D. Esse estudo visa determinar a prevalência de hipovitaminose D entre os 
idosos institucionalizados de um Complexo Gerontológico de Goiânia, Goiás, bem 
como a prevalência de acordo com sexo e faixa etária. Dados foram coletados de 61 
prontuários. Foram excluídos 9 participantes por óbito e 3 por falta de dados labora-
toriais, totalizando 49 idosos. As dosagens de 25(OH)D foram coletadas no período 
de 12 de junho de 2013 a 16 de dezembro de 2013. Adotou-se como de� ciência de 
vitamina D o valor de 25(OH)D < 20 ng/mL, insu� ciência, entre 20 e 30 ng/mL, e 
níveis normais, o valor > 30 ng/mL. Após determinar a prevalência geral, foi feita a 
distribuição dos dados de acordo com sexo e faixa etária. Dos 49 idosos, 14 apresen-
taram de� ciência de vitamina D (28%) e 26, insu� ciência (53%); prevalência geral 
de 81% de hipovitaminose D. Nove apresentaram dosagem normal de vitamina D 
(19%). Entre as mulheres, 8 apresentaram de� ciência (29%) e 16, insu� ciência (57%); 
prevalência de 86% de hipovitaminose D. Quatro apresentaram níveis normais de 
vitamina D (14%). Entre os homens, 6 apresentaram de� ciência (28%) e 10 apresen-

INSTITUCIONALIZAÇÃO: FATOR DE RISCO IMPORTANTE PARA HIPOVI-
TAMINOSE D
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taram insu� ciência (48%), ou seja, 76% de hipovitaminose D. Cinco apresentaram 
dosagem normal (24%). Entre os idosos com 60 a 70 anos, 2 apresentaram de� ciência 
de vitamina D (4%), 2 apresentaram insu� ciência (4%) e um, dosagem normal (2%). 
No grupo dos idosos entre 70 e 80 anos, essa distribuição foi respectivamente 5 
(10%), 6 (12%) e 4 (8%). No grupo dos idosos com 80 anos ou mais, os achados 
foram 6 (12%), 19 (39%) e 4 (8%), respectivamente. Entre esses idosos institucionali-
zados, a prevalência de hipovitaminose D foi considerável, às custas principalmente 
de insu� ciência. Percebe-se maior prevalência entre as mulheres e na faixa etária 
mais elevada, sobretudo entre as mulheres com 75 anos ou mais. Especialmente em 
idosos institucionalizados, a hipovitaminose D é responsável por quedas e fraturas 
patológicas. O per� l de hipovitaminose D ajuda a estabelecer medidas preventivas 
e terapêuticas. Os dados do estudo estão de acordo com a prevalência estimada em 
outros estudos com o mesmo per� l.

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – 

Pôster Eletrônico

RESUMO
Introdução: Segundo a Organização Mundial de Saúde, no ano de 2025 o Brasil deverá 
possuir a 6ª maior população idosa do mundo. O envelhecimento envolve modi� cações 
no equilíbrio e na marcha, di� cultando a adaptação do indivíduo ao meio ambiente. 
Um dos principais problemas clínicos e de saúde pública em idosos são as quedas e 
uma forma de reduzir este risco é a prática de exercícios. Objetivo: Analisar o equilí-
brio e a marcha antes e após o atendimento � sioterapêutico como preditores de fatores 
de queda. Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo ensaio clínico não controlado 
com 15 idosas institucionalizadas e independentes, com idade igual ou superior a 70 
anos. Na avaliação, utilizou-se a Escala de Tinetti para analisar o equilíbrio e a marcha 
antes e após a intervenção. A escala consiste em 16 itens (9 de equilíbrio e 7 de marcha), 
sendo o escore total a soma de ambas, igual a 28 pontos. Após a avaliação, as idosas 
foram submetidas à intervenções terapêuticas com alongamentos, cinesioterapia e 
mobilização articular. Realizaram-se 20 sessões, duas vezes por semana, com duração 
de uma hora cada. Ao termino, as idosas foram reavaliadas. Os dados foram anali-
sados estatisticamente pelo programa Bioestat 5.0, utilizando o teste t de Student. O 
nível de signi� cância adotado foi 5% (p ≤ 0,05). Resultado e discussão: Houve melhora 
referente ao equilíbrio (média inicial de 12,6 pontos e média � nal de 14 pontos), com 
resultados estatisticamente signi� cantes (p = 0,02). Entretanto, em relação a marcha, 
mesmo não apresentando resultados signi� cantes, houve melhora neste quesito (média 
inicial de 8,7 pontos e média � nal de 9,6 pontos; p = 0,2). Esse fato pode ser expli-
cado, pois as idosas não apresentaram comprometimentos na marcha. Ao comparar os 
escores totais da escala de Tinetti (inicial e � nal), obteve-se resultado estatisticamente 
signi� cante (p = 0,050), mostrando que houve melhora quanto ao risco de quedas, 
diminuindo a possibilidade que tal evento venha a ocorrer e relacionando esse ganho 
com as intervenções � sioterapêuticas realizadas. Os resultados desse estudo justi-
� cam a importância da intervenção em idosos, já que em 20 sessões houve melhoras, 
corroborando com os achados de outros estudos. Conclusão: A intervenção realizada 
mediante o programa de exercícios mostrou-se adequada para a melhora do equilíbrio, 
contribuindo para a redução do risco de quedas entre as idosas.

INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA COMO FATOR DE PREVENÇÃO DE QUEDAS 
EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS
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RESUMO
Introdução: O lítio é utilizado como estabilizador de humor, principalmente no trata-
mento de mania. No uso terapêutico do lítio, dentre as di� culdades encontradas, a 
principal é o manejo da concentração plasmática para apresentar seus efeitos desejá-
veis, visto que a faixa terapêutica e tóxica são próximas. Efeitos colaterais do lítio estão 
associados a doses elevadas e são de natureza transitória, sendo que o sistema nervoso 
é o mais susceptível. Os fatores de riscos que predispõem a efeitos colaterais e toxici-
dade do lítio são diminuição da função renal, associada à idade avançada ou à doença 
renal, delirium, demência, doença física com vômitos e/ou diarreia, uso de diuréticos 
e/ou outro farmacoterápico. Objetivo: Retratar di� culdades do manejo do lítio em 
idosos. Metodologia: Relato de caso da enfermaria de geriatria do Hospital Governador 
Israel Pinheiro (HGIP). Resultados: O.M.V., 69 anos, sexo masculino, sabidamente 
hipertenso e com transtorno afetivo bipolar, em uso domiciliar de hidroclorotiazida e 
lítio, foi encaminhado com quadro de letargia, náuseas, diarreia, fraqueza muscular e 
tremor em membros superiores, iniciados há 10 dias. Apresentou piora progressiva do 
quadro clínico nos últimos 2 dias, com diminuição do nível de consciência, nistagmo 
e ataxia, sendo encaminhado ao pronto-socorro. Exame físico, paciente sonolento, 
disártrico, alteração da marcha e do equilíbrio, sinal de Babinsky negativo, pupilas 
isocóricas e fotorreagentes, sem rigidez de nuca. Miniexame do estado mental: 25/30. 
Litemia de 1,7 e sódio sérico de 128. Suspenso diurético e lítio, foi iniciada hidra-
tação venosa, com melhora progressiva do quadro clínico do paciente. Modi� cado 
anti-hipertensivo e estabilizador do humor. Discussão e conclusão: Os efeitos colate-
rais do lítio, embora sejam de difícil manejo, não tiram sua posição como tratamento 
de escolha para os transtornos bipolares em todas as faixas etárias. Como a maioria 
desses efeitos é dependente da dose, deve-se averiguar periodicamente sua concen-
tração plasmática e se servir dela para ajustar as dosagens. Na presença de fatores de 
risco, o lítio está associado a sequelas neurológicas incapacitantes e permanentes. Por 
isso, deve-se minimizar o uso concomitante de outras drogas e, sempre que um fator 
de risco for identi� cado, sua dose deve ser apropriadamente reduzida ou suspensa.
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INTOXICAÇÃO POR LÍTIO SECUNDÁRIO AO USO DE DIURÉTICO

RESUMO
Criptococose é uma micose sistêmica, adquirida por via inalatória, causada pelo fungo 
Cryptococcus neoformans, tendo duas espécies: Cryptococcus neoformans e Cryptococcus 
gattii, sendo a última a principal causa de Criptococose primária do hospedeiro imuno-
competente. O objetivo deste trabalho é relatar o caso clínico do G.P.P.F, sexo masculino, 
60 anos, sapateiro, com quadro de hiposmia, ageusia, dé� cit visual em olho esquerdo e 
hiporexia associada a cefaleia holocraniana de forte intensidade, contínua, com desper-
tares noturnos, fotofobia, fonofobia, náuseas e vômitos. Apresentou 04 episódios de 
síncope, sem abalos musculares e com liberação es� ncteriana em uma delas, o que o 
levou a procurar atendimento médico, não sendo vista nenhuma alteração após tomo-
gra� a de crânio normal. Evoluiu com tosse seca e dispneia de leve intensidade, sem febre, 
calafrios ou hemoptise, e houve perda ponderal de 11 kg em 5 meses. Foi descoberta uma 
lesão pulmonar com suspeita de neoplasia, sendo realizada biópsia pulmonar guiada por 

NEUROCRIPTOCOCOSE EM IDOSO IMUNOCOMPETENTE
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TC de tórax, com diagnóstico de criptococose. Foi submetido a punção liquórica e novos 
exames de imagem de crânio, con� rmando o diagnóstico de neurocriptococose também. 
Apresentou sorologias virais negativas e foi iniciado tratamento para neurocriptococose. 
A principal fonte de infecção da criptococose é por fezes de pássaros e morcegos. A 
meningoencefalite é mais comumente diagnosticada, ocorrendo em mais de 80% dos 
casos. São observadas no imunocompetente lesões focais únicas ou múltiplas em SNC, 
simulando neoplasias, associadas ou não ao quadro meníngeo, e essa apresentação tem 
sido associada ao Cryptococcus gatti. O diagnóstico é feito pelo exame micológico direto, 
em esfregaço em lâmina de amostra do LCR corado pela tinta da China, realização de 
cultura para fungos e por meio do antígeno criptocócico liquórico. O padrão-ouro é a 
cultura, sendo positiva em 89% dos pacientes não infectados pelo HIV e em 95 a 100% 
dos pacientes com SIDA. A droga de escolha para tratamento da neurocriptococose é 
anfotericina B, que pode ser usada em monoterapia ou associada à � ucitosina (5-FC). 
A neurocriptococose apesar da incidência aumentada em pacientes portadores de HIV, 
pode acometer também pacientes imunocompetentes. É potencialmente fatal com alta 
taxa de morbimortalidade mesmo com o tratamento correto. O diagnóstico e o trata-
mento precoces são essenciais para evolução clínica favorável nesses pacientes.
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RESUMO
Introdução: O Miniexame do Estado Mental (MEEM) é um dos instrumentos de 
avaliação mais utilizados no mundo todo como teste de rastreio para investigação de 
Síndrome Demencial; porém, ainda não existem muitos estudos que mostrem a sua 
sensibilidade em pacientes com baixa escolaridade. Objetivo: Avaliar se o Miniexame 
do Estado Mental pode auxiliar no diagnóstico de demência em pessoas com baixa 
escolaridade. Metodologia: Esse trabalho visa correlacionar o nível de escolaridade do 
paciente com o resultado do Miniexame do Estado Mental em pacientes do ambulatório 
de Geriatria que procuraram o serviço com queixa de esquecimentos e que tenham até 
4 anos de escolaridade. O total da amostra se baseou em 166 pacientes que foram divi-
didos em dois grupos: o primeiro com até 2 anos de escolaridade, representando 64 
pacientes e o segundo com 3 e 4 anos de escolaridade, correspondendo a 102 pacientes. 
Dentro de cada grupo, houve uma subdivisão de acordo com o diagnóstico: o subgrupo 
de pacientes não demenciados e o subgrupo de portadores de doença de Alzheimer, de 
acordo com os critérios do DSM-IV. Aplicou-se o Miniexame do Estado Mental, e os 
pacientes foram avaliados nos seguintes domínios: total de pontos, orientação espacial, 
orientação temporal, evocação, atenção, memória imediata e linguagem. Resultados: 
No grupo de pacientes com escolaridade até 2 anos foi observada signi� cância esta-
tística nos seguintes domínios: escore total, orientação têmporo-espacial e memória 
imediata. No grupo de pacientes com escolaridade de 3 a 4 anos, houve signi� cância 
estatística em todos os domínios, exceto evocação. Em relação a idade, houve diferença 
signi� cativa somente no grupo de pacientes com 3 e 4 anos de escolaridade. Discussão: 
Diversos estudos já demonstraram que o Miniexame do Estado Mental é fortemente 
in� uenciado pelo nível de escolaridade. Os analfabetos apresentam desempenho infe-
rior, obrigando-nos a usar pontos de corte diferenciados. No presente estudo, os itens 
que tiveram pior desempenho foram o total de pontos, orientação têmporo-espa-

O MINI EXAME DO ESTADO MENTAL AUXILIA NO DIAGNÓSTICO DE 
DEMÊNCIA EM PESSOAS COM BAIXA ESCOLARIDADE?
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RESUMO
Habitualmente, nos pacientes com demência, a linguagem escrita é avaliada pelo comando 
de escrita espontânea de uma frase do Miniexame do Estado Mental (MEEM); no entanto, 
pouco se estudou sobre a produção escrita dessa frase. Portanto, o objetivo do presente 
estudo é avaliar e comparar, linguística e quantitativamente, os problemas de escrita das 
frases do MEEM de indivíduos com e sem demência do ambulatório de geriatria. Os 
problemas linguísticos das frases foram classi� cados em erros alfabético-ortográ� cos e 
agramaticalidade, considerando como agramaticalidade os desvios sintáticos e semânticos 
que levam ao estranhamento da construção da frase pelos falantes de uma língua e que 
não são gerados por falantes da língua. Leva em conta o conhecimento intuitivo de como 
a língua funciona, ou seja, a competência gramatical do falante, mesmo que não saiba ler 
e escrever. A avaliação quantitativa foi realizada por meio de análise estatística. Entre os 
111 pacientes, 70,3% eram do sexo feminino, com idade média de 75,0 ± 9,3 anos, sendo 
que 47,2% nunca frequentaram a escola e 26,9% tinham entre 1 a 4 anos de escolaridade; 
38,7% tinham demência. Entre as 51 escritas da frase do MEEM produzidas, 56,9% apre-
sentaram problemas. Quanto maior a escolaridade, menor a prevalência de problemas de 
escrita (1 a 4 anos de escolaridade: 51,7%; 5 a 8 anos: 31,0%; 9 a 11 anos: 6,9% e > 11 anos: 
3,4%). Os erros alfabético-ortográ� cos predominaram e agramaticalidades ocorreram em 
13,8%. Os problemas de escrita foram mais frequentes nos pacientes com demência do 
que nos sem demência (92,9% vs. 43,2%, p = 0,001). Agramaticalidades só foram encon-
tradas nos pacientes com demência. Os erros alfabético-ortográ� cos observados são 
semelhantes aos erros das crianças em processo de aquisição da escrita. Isso deve-se possi-
velmente ao baixo grau de escolarização desses indivíduos, podendo indicar estagnação 
do processo de aquisição da escrita e consequente não formação de uma competência 
linguística da escrita, como “mãos inábeis”. No entanto, alguns pacientes portadores de 
demência apresentaram problemas que não puderam ser justi� cados pelo baixo grau de 
letramento, os quais classi� camos como agramaticalidades, podendo sugerir perda de sua 
competência linguística. Esse fato está de acordo com a teoria de Chomsky que a� rma que 
os falantes nativos de uma língua, com sua competência linguística intacta, independente 
do seu grau de instrução, só produzem sentenças gramaticais.
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O QUE A FRASE DO MINIMENTAL PODE NOS DIZER?

cial e memória imediata. Conclusão: Em todos os itens analisados, o Miniexame do 
Estado Mental foi capaz de auxiliar na diferenciação de pacientes demenciados dos não 
demenciados com baixo grau de escolaridade.
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RESUMO
Introdução: Idosos residentes de instituição de longa permanência para idosos (ILPI) 
em geral utilizam um maior número de medicamentos do que em outras situações 
clínicas. A polifarmácia, administração concomitante de cinco ou mais medicamentos, 
aumenta a chance do desenvolvimento de reações adversas e de interações medica-
mentosas não conhecidas. Somado a isto, há fármacos que, mesmo em uso isolado, 
apresentam um grande potencial de reações adversas em idosos e vem sendo apontados 
como causa possível de aumento de morbidade e mortalidade. Atento a essa questão, 
o Ministério da Saúde enfoca tal problema na nova caderneta de saúde do idoso. Esse 
instrumento de avaliação e acompanhamento do idoso apresenta uma lista de medica-
mentos considerados potencialmente inapropriados e de medicamentos que necessitam 
de alta vigilância. Objetivo: Avaliar polifarmárcia e o uso de medicamentos potencial-
mente inapropriados e de alta vigilância em idosos residentes em uma ILPI de Belo 
Horizonte, Minas Gerais. Metodologia: Estudo observacional, descritivo, transversal, 
em amostra de 84 residentes de uma ILPI. Realizada revisão das prescrições em 13 de 
março de 2014, visando identi� car entre os medicamentos prescritos aqueles de� nidos 
como medicamentos inapropriados ou de alta vigilância, segundo a caderneta do idoso. 
Polifarmácia foi de� nida como a prescrição de cinco ou mais medicamentos de uso 
contínuo. Resultados: Dos 84 residentes, 91% era do sexo feminino, e a média de idade 
foi de 80,63 anos (DP = 9,01). Polifarmácia de medicamentos de uso contínuo foi obser-
vada em 70,2% dos idosos, com média de seis medicamentos (1° Quartil = 4 ; 3° = 8,75). 
Somado a isso, 69% dos idosos tinham algum medicamento prescrito “se necessário”. 
Considerando o total de medicamentos prescritos, 81% dos idosos apresentou polifar-
mácia com média de sete medicamentos (1° Quartil = 5 ; 3° = 10). Do total de idosos, 
14,3% faziam uso de medicamentos inapropriados: clonazepam, diazepam, prometa-
zina e Hidroxizine. Considerando as medicações de alta vigilância, 25% as utilizavam 
destacando-se: opioides, varfarina, insulina e metformina. Discussão e conclusão: A 
complexidade clínica e a presença de multimorbidades em idosos institucionalizados 
possivelmente corroboram para alta prevalência de polifarmácia, mas destaca-se que o 
uso de medicamentos inapropriados foi baixo. Espera-se que a caderneta de saúde do 
idoso, ao popularizar esses conceitos, reduza o desconhecimento do risco associado à 
polifarmácia e ao uso dos medicamentos supracitados.

PADRÃO DE USO DE MEDICAMENTOS EM UMA ILPI EM BELO HORIZONTE
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RESUMO
A perda de equilíbrio limita a vida dos idosos por ser relacionada às quedas. O equilíbrio é 
mantido pela ação de quatro Sistemas de Manutenção do Equilíbrio (SMEs): vestibular, visual, 
preferência visual e somatossensorial. Os longevos (80 anos ou mais de idade) são o grupo 
etário com maior prevalência de quedas, e é pouco estudado. Propõe-se, assim, comparar 
a participação dos SME em dois grupos: 32 idosos (60 a 69 anos) e 30 longevos (80 anos 
ou mais), realizando avaliação cognitiva (Miniexame do Estado Mental [MEEM]), risco de 
quedas (Timed up and Go [TUG]), medo de queda (Falls E�  cacy Scale-International-Brasil 
[FES-I-Brasil]) e Teste de Organização Sensorial (TOS) pela posturogra� a dinâmica. Os 

PARTICIPAÇÃO DOS SISTEMAS DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO 
CORPORAL EM IDOSOS E LONGEVOS
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RESUMO
Introdução: O pen� goide bolhoso (PB) é uma doença autoimune crônica, rara e com 
formação de bolhas subepidérmicas. Sua incidência é mais comum idosos, e pode 
ocorrer também em decorrência do uso de alguns medicamentos, sendo necessária 
a discussão dessa doença entre geriatras. Objetivo: Descrever e discutir o caso de 
pen� góide bolhoso em idoso, em uma enfermaria hospitalar. Metodologia: Acesso 
aos arquivos médicos após consentimento livre e esclarecido de familiar do paciente. 
Relato de Caso: J.M., sexo masculino, 96 anos, portador de marcapasso de� nitivo, 
HAS leve, hiperuricemia, hiperplasia prostática benigna e sequela motora pós-AVC, 
procurou o serviço de geriatria por diarreia e lesões bolhosas há 10 dias. Estava em 
uso de alopurinol, enalapril, cefalexina, � nasterida e doxasozina. Na admissão, apre-
sentava, em membros inferiores, lesões bolhosas tensas, presença de crostas e erosões 
exsudativas. Evoluiu com piora das lesões bolhosas, que se estenderam para tronco, 
membros inferiores e superiores e região testicular. Foi solicitada avaliação de derma-
tologista, que fez a biopsia da pele do idoso. Posteriormente, o resultado evidenciou 
dermatose vésico-bolhosa com plano de clivagem subepidérmica; presença de eosi-
nó� los, áreas de acantose irregular e paraqueratose, sem sinais de necrose. Discussão: 
As lesões do pen� góide bolhoso podem ser localizadas ou generalizadas em áreas de 
mucosas, superfície � exora dos membros e tronco. Acomete indivíduos idosos, princi-
palmente acima dos 60 anos, sem predileção por sexo ou raça. A incidência estimada é 
de 6 a 7 novos casos por 1 milhão. O PB, em certos pacientes, pode ser desencadeado 
por medicamentos, como: captopril; furosemida; espironolactona; amiodarona; losar-
tana; betabloqueador; ibuprofeno; � uoxetina; ampicilina; cefalexina, cipro� oxacino e 
gabapentina, entre outros. No tratamento do PB para casos disseminados, utiliza-se 
prednisona em baixas doses (0,5 mg/ kg). No caso do paciente, ele fazia uso de enalapril 
e cefalexina antes da internação, que foram retirados. Foi tratado com prednisona 30 
mg/dia, e após uma semana, evoluiu com melhora das lesões. Conclusão: O pen� goide 
bolhoso em um paciente idoso tem seu diagnóstico clínico con� rmado por biópsia de 
pele e acompanhamento com dermatologista. Sua ocorrência pode estar correlacio-
nada com a polifarmácia, ressaltando a necessidade de suspensão de medicação que 
possam desencadear essa doença.
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PENFIGOIDE BOLHOSO EM IDOSO PECULIARIDADE DO TRATAMENTO: 
RELATO DE CASO

longevos apresentaram pior desempenho em todas as condições do TOS, signi� cativamente 
aquelas com con� ito somatossensorial. Observaram-se diferenças signi� cativas entre idosos 
e longevos nos sistemas visual (91,1 ± 6,1 e 54,8 ± 43,7), vestibular (76,5 ± 9,8 e 38,3 ± 33,3) e 
preferência visual (78,9 ± 17,8 e 64,2 ± 23,3), tendo desempenho similar no somatossensorial 
(86,8 ± 7,9 e 83,8 ± 17,3). TUG e FES diferiram signi� cativamente entre os grupos e foram 
associados com escores dos SME. A associação entre TUG e o sistema visual foi afetada 
pelo MEEM e FES. Atividade física e escolaridade foram associados com escores dos SME. 
Conclui-se que os SMEs mais afetados foram o vestibular e visual. Diferenças entre idosos 
e longevos foram maiores que o esperado para os sistemas visual e vestibular, mas menores 
no sistema somatossensorial. A Posturogra� a Dinâmica pode ser e� ciente para orientar 
programas de reabilitação, estimulando a utilização de estratégias mais apropriadas para cada 
idoso ou longevo. Palavras-chave: Idoso de 80 anos ou mais. Idoso; Equilíbrio postural.
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RESUMO
Introdução: Os idosos são mais vulneráveis aos efeitos deletérios do consumo de 
álcool, como maior risco de quedas e, por conseguinte, de fraturas de origem osteo-
porótica, além de desnutrição e sarcopenia (marcador de fragilidade e aumento de 
mortalidade). Os idosos geralmente apresentam várias comorbidades e fazem uso 
de inúmeros medicamentos. O risco de interação medicamentosa entre os fármacos 
em uso e o álcool é, também, muito elevado. A imunossupressão associada ao abuso 
crônico de álcool é um importante fator predisponente a infecções oportunistas e 
câncer. Objetivo: Avaliar o per� l dos idosos com história de uso atual ou pregresso 
de álcool em centro especializado em geriatria. Metodologia: Foram avaliados 54 
pacientes, do sexo masculino, com 60 anos ou mais e que foram submetidos a uma 
entrevista clínica por um protocolo estruturado, que incluiu o AUDIT. Os idosos 
foram divididos em três grupos, de acordo com a intensidade do uso de álcool, atual 
ou pregresso. Resultados: A faixa etária variou de 60 a 87 anos (média = 74,2 anos). A 
média de anos de escolaridade foi de 4,4 anos. A média de consumo diário de medica-
mentos foi de 4, variando de 2,36 (etilistas leves em uso atual), 4,63 (etilistas pesados 
em uso prévio) até 8,22 (etilistas pesados em uso atual). A presença de AUDIT com 
escore maior ou igual a 8 esteve presente em 77% dos etilistas pesados em uso atual. 
A porcentagem de infecções nos últimos 12 meses variou entre zero (etilistas leves 
em uso atual), 5% (etilistas pesados em uso prévio), até 22% (etilistas pesados em 
uso atual). O escore médio do Miniexame do Estado Mental (MEEM) foi de 24,54 
(etilistas leves em uso atual), 22 (etilistas pesados em uso prévio) e 25 (etilistas pesados 
em uso atual). A pontuação média do DSM-IV para depressão foi 2 (etilistas leves 
em uso atual), 2,5 (etilistas pesados em uso prévio) e 1,6 (etilistas pesados em uso 
atual). Conclusão: Nossos resultados parciais sugerem que o uso abusivo de álcool no 
idoso está associado com polifarmácia (uso diário de cinco ou mais medicamentos), 
devendo-se ter maior cuidado com o risco de interação medicamentosa. Da mesma 
forma, foi observado neste grupo maior prevalência de infeccção, sugerindo que o uso 
excessivo de álcool pode estar associado à imunossupressão. Não houve diferenças 
signi� cativas no desempenho do MEEM e na prevalência de depressão maior. Apoio 
� nanceiro: CNPq, Fapemig e FCMMG.

PERFIL CLÍNICO DE IDOSOS COM HISTÓRIA DE USO DE ÁLCOOL EM 
SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM GERIATRIA
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RESUMO
Objetivo: Avaliar a frequência dos critérios de fragilidade propostos por Fried et al., índices 
de atividade física, força de preensão palmar e velocidade de marcha em longevos indepen-
dentes. Metodologia: Avaliamos 36 longevos independentes, residentes na comunidade, 
no período de janeiro a fevereiro de 2014. Esses indivíduos são participantes do projeto 
Longevos desde abril de 2010 e apresentavam as seguintes características: residentes na 
comunidade, 80 anos ou mais, com comorbidades compensadas, independentes para 
deambular. Critérios de exclusão: demência; doença aguda grave ou crônica descompen-
sada; diálise, quimioterapia ou radioterapia; hospitalização nos últimos 3 meses; residir 

PERFIL DE FRAGILIDADE E PERFORMANCE FÍSICA EM UMA POPULAÇÃO 
DE LONGEVOS – DADOS PRELIMINARES
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RESUMO
Introdução: A de� ciência de vitamina D está associada a uma menor mineralização do 
tecido ósseo, e valores não tão reduzidos de vitamina D estão associados a aumento do 
turnover ósseo e consequente aumento de fraturas. A ocorrência de fraturas osteoporó-
ticas em idosos está relacionada às concentrações reduzidas de vitamina D e consequente 
hiperparatireoidismo secundário, sendo os institucionalizados portadores de maior 
risco. No Brasil, por seu alto grau de insolação, infere-se que a quantidade de vitamina 
D da população seja adequada. Objetivo: Veri� car o per� l de pacientes com de� ciência 
e insu� ciência de vitamina D de um ambulatório especializado em atendimento a idosos 
da Zona Leste da capital de São Paulo. Metodologia: Foi utilizada uma amostra de 50 
prontuários médicos com solicitação de dosagem de vitamina D3 alterados e escolhidos 
ao acaso, no período de 01 de abril a 31 de maio de 2013, sendo utilizadas as variá-
veis: sexo, faixa etária, situação familiar, grau de instrução, renda pessoal, nível sérico 
de vitamina D3 e prática de atividade física. Resultados: Constatou-se a predominância 
do sexo feminino, com escolaridade de ensino fundamental I, ativos � sicamente, resi-
direm com seus familiares, com renda pessoal de um a dois salários mínimos, a maioria 
com faixa etária entre 75 a 80 anos, seguida pela faixa etária de 85 a 90 anos e que 60% 
se mostraram de� cientes quanto à dosagem do nível sérico de vitamina D3; os outros 
40% da amostra apresentaram níveis insu� cientes. A maioria dos avaliados tinha um 
grau de instrução básico, mas que permitia aos mesmos obter informações redigidas, 
além de uma renda mínima que também permite acesso a alimentos. Estes se apre-
sentavam ativos, fato considerado protetor para o desenvolvimento de osteoporose e 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E DE VITAMINA D DE IDOSOS AMBULATO-
RIAIS DA ZONA LESTE DE SÃO PAULO

em instituição de longa permanência; dé� cit visual ou auditivo limitantes. Os critérios de 
fragilidade utilizados foram os propostos por Fried et al.. A avaliação da atividade física foi 
feita pelo questionário de Minesotta, a medida de força de preensão palmar pelo dinamô-
metro de Jamar® e a avaliação da velocidade de marcha foi realizada considerando-se uma 
distância de 4 metros. Resultados preliminares: Foram avaliados 36 longevos, com idade 
média de 88 anos, sendo 75% mulheres e 25% homens. O desempenho de atividade física 
das mulheres foi maior do que o corte de fragilidade estabelecido para o sexo feminino, 
e também foi maior do que o dos homens deste grupo (423,14 kcal/semana vs. 187,75 
kcal/semana), que apresentaram desempenho menor do que o considerado mínimo para 
exclusão de fragilidade. A média da força e preensão palmar, no entanto, foi maior no 
grupo masculino (24,94 kg/força) quando comparados às longevas (15,20 kg/força). A 
média da velocidade de marcha foi menor do que o corte estabelecido previamente (0,8 
m/s), tanto no grupo feminino quanto no masculino (0,76 m/s vs. 0,75 m/s). Apenas 13 
indivíduos (36%) preenchiam critérios de fragilidade, sendo a maioria mulheres (84%). 
Os pré-frágeis correspondiam a 55% da amostra, grupo que concentrou a maior parcela 
do sexo masculino (30%). Apenas 3 indíviduos foram classi� cados como não frágeis (um 
homem e duas mulheres). Conclusão: Segundo os critérios utilizados, a maioria desse 
grupo é considerada pré-frágil e poucos são classi� cados como frágeis. Apesar do grupo 
feminino apresentar melhores índices de atividade física, não houve diferença entre os 
valores de velocidade de marcha entre os sexos, e as mulheres apresentaram menor força de 
preensão palmar quando comparadas aos homens. Apoio: Fapesp; Processo: 11/12753-8.
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fraturas, e possivelmente uma melhor alimentação por residirem em sua grande maioria 
com seus familiares, quando se comparados aos que moram sozinhos e que comumente 
evitam prepararem suas refeições. Conclusão: É necessária a suplementação com doses 
e� cientes de vitamina D para a população idosa avaliada, além de sugerir uma discussão 
para a implementação de políticas de forti� cação alimentar com vitamina D, especial-
mente direcionada àqueles com maior risco. A política de forti� cação de alimentos como 
leite, suco de laranja e manteiga com vitamina D, demonstrou ser e� ciente para elevar as 
concentrações plasmáticas de vitamina D nos países em que é utilizada.

RESUMO
Introdução: O rápido envelhecimento da população brasileira representa um grande 
desa� o para o Sistema Único de Saúde, devido ao aparecimento de novas demandas asso-
ciadas às doenças crônico-degenerativas e às incapacidades. A dependência funcional é 
frequente na população idosa, e sua abordagem exige um remodelamento dos programas 
de atenção à saúde, tanto públicos quanto privados. Objetivo: Avaliar o per� l funcional 
dos idosos residentes na Regional Nordeste de Belo Horizonte, atendidos em ambulatório 
especializado em Geriatria e Gerontologia, no período de novembro de 2012 a maio de 
2013. Metodologia: Foram coletados dados obtidos de prontuários dos pacientes resi-
dentes na Regional Nordeste de Belo Horizonte, atendidos pelo Serviço de Geriatria, no 
período de novembro de 2012 a maio de 2013. Resultados: Foram avaliados 124 pron-
tuários. A média de idade foi de 78,5 anos. Houve predomínio do sexo feminino, com 
74,2% dos pacientes. A escolaridade média foi de 3,9 anos. A dependência nas atividades 
de vida diária instrumentais (AVDIs) foi de 65,3%, com dependência parcial e total em, 
respectivamente, 34% e 31,3%. Por sua vez, a prevalência de dependência nas atividades de 
vida diária básicas foi de 30,5%, com 5% dos idosos apresentando dependência completa. 
Conclusão: A população idosa atendida em ambulatório de referência de Belo Horizonte 
apresentou alta prevalência de declínio funcional, tanto nas AVD instrumentais quanto 
nas básicas. O serviço é voltado para o atendimento de idosos frágeis e os critérios de enca-
minhamento são rigorosos. Percebe-se, assim, que os encaminhamentos realizados pela 
atenção básica são adequados, permitindo uma atenção diferenciada ao idoso mais frágil.

PERFIL FUNCIONAL DOS IDOSOS ATENDIDOS EM UM AMBULATÓRIO 
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RESUMO
Per� s neuropsicológicos e correspondência de diagnóstico clínico em um Ambulatório 
de Neuropsiquiatria Geriátrica. Muitos casos de alterações cognitivas e comportamen-
tais em idosos que procuram os centros especializados em Neuropsiquiatria Geriá-
trica necessitam avaliação neuropsicológica (av NP) completa para melhor de� nição 
do diagnóstico. Selecionamos 56 entre cerca de 400 pacientes do Ambulatório que 
apresentavam dúvidas em relação ao diagnóstico clínico (após atendimento médico 
inicial) e foram encaminhados à av NP. Entre os pacientes, 24 eram mulheres e 32 
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homens, idade média 75,7 ± 7,7 anos, escolaridade 5,1 ± 4,0 anos, sendo a idade média 
inferior à média dos pacientes do Ambulatório, com escolaridade acima da média 
do Ambulatório (p < 0,005). Foram excluídos seis pacientes com demência em fase 
intermediária, sendo incluídos pacientes com quadros de comprometimento cognitivo 
não demência (CCND), incluindo depressão e CCL, demência leve e psicose de início 
tardio. Os pacientes apresentavam os seguintes escores médios de desempenho nos 
testes de rastreio: MEEM 22,4 ± 3,8; � uência verbal semântica 10,2 ± 3,6; � guras em 5 
minutos 5,6 ± 3,2; GDS 3,9 ± 3,3 e Pfe� er (familiares) 4,3 ± 2,2. A av NP foi feita por 
meio de uma bateria de testes: CamCog (média de desempenho = 77,3 ± 14,4; mediana 
= 79 pontos), Lawton, FAB, WAIS III, e as classi� cações por escores baseadas em idade, 
gênero e escolaridade. Os per� s de alterações cognitivas e comportamentais apresen-
tados foram analisados para conclusão da principal hipótese diagnóstica sindrômica. 
Após a av NP, realizada de maneira cega à avaliação médica inicial, houve concordância 
do per� l cognitivo/comportamental, corroborando com os diagnósticos médicos em 
43 pacientes (76,8%), havendo discordância em 13 casos (23,2%). Sete casos de dúvidas 
foram relacionados aos diagnósticos de CCND, incluindo alterações do humor e CCL, 
os outros seis casos apresentaram discordância entre CCL e DA inicial. Observamos 
que as escalas de avaliação funcional interferiram de forma negativa no diagnóstico 
desses casos (Pfe� er – avaliação médica rastreio vs. Lawton – av NP). Os diagnós-
ticos foram melhor de� nidos após o seguimento dos pacientes, aumentando o grau de 
concordância a quase 100% dos casos. O estudo contribui pra reforçar a importância 
dos testes de rastreio e dos encaminhamentos de casos duvidosos à av NP completa, 
com discussão e seguimento dos pacientes, o que aumenta a acurácia dos diagnósticos 
em neuropsiquiatria geriátrica.
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RESUMO
A medicina popular brasileira utiliza secularmente plantas e ervas para � ns tera-
pêuticos. É de voz corrente que � toterápicos, por serem oriundos da natureza e de 
hábitos locais, não apresentam risco de efeitos colaterais e de interações medicamen-
tosas aos pacientes. A prática clínica observa o oposto quando � toterápicos agem à 
semelhança de medicamentos industrializados. Sendo de venda livre, quais os prin-
cipais riscos em potencial que as plantas medicinais podem provocar em idosos? 
Casuística e método Análise da Resolução (RDC) No. 10 (09/03/2010) da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que regulamenta o uso de 65 plantas medi-
cinais em território brasileiro. Informações contidas nessa RDC foram complemen-
tadas com dados obtidos pelos portais SciELO (www.scielo.br) e National Library 
of Medicine (www.nlm.nih.gov). Estudo de caráter descritivo, visou primariamente 
de� nir os principais cuidados quanto a contra indicações (CI) e interações medi-
camentosas (IM) a se ter com idosos em uso de � toterápicos. Resultados: Das 65 
plantas medicinais, 44 (67,7% do total) apresentavam pelo menos uma CI ou EC 
merecedor de atenção em idosos. As principais CI foram: hipo/hipertensão arterial 
(8 plantas); litíase biliar (7); cardiopatias (6); insu� ciência renal (4); diabetes mellitus 
(2) e hipotireoidismo (2). As principais IM foram: anticoagulantes (8 plantas); seda-
tivos e hipnóticos (5); anti-in� amatórios não hormonais (4); anti-hipertensivos 
(3); corticosteróides (3) e hipoglicemiantes (2). Recomendações de uso não supe-
rior a dias ou semanas abrangeram 9 plantas. Conclusão: Plantas medicinais de uso 
popular no Brasil, mesmo as consideradas seguras pela Anvisa, merecem prescrição 
e uso cauteloso em idosos pelo alto índice de comorbidades e de polifarmácia, o que 
aumenta signi� cativamente o risco potencial de contra indicações e de interações 
medicamentosas.

PLANTAS MEDICINAIS E IDOSOS
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RESUMO
A polifarmácia é de� nida como o uso de cinco ou mais medicamentos. Constitui-se 
um problema de saúde pública, visto que a faixa etária mais acometida por ela é a de 
idosos, que são uma população mais suscetível a reações adversas por conta de alte-
rações farmacocinéticas, farmacodinâmicas, além de ser portadora de mais comorbi-
dades e sequelas de doenças. Dentre os idosos, os pacientes em instituições de longa 
permanência (ILPs) apresentam riscos aumentados, por apresentarem muitas doenças 
limitantes, fragilidade e baixa funcionalidade. O objetivo do presente estudo é avaliar 
os fatores associados à presença de polifarmácia em pacientes idosos internados em 
instituição de longa permanência. Metodologia: Realizado estudo transversal, retros-
pectivo, por meio de análise de prontuários de todos os pacientes acima de 60 anos 
institucionalizados em ILP � lantrópica de grande porte. Elaborou-se protocolo cons-
tituído de dados sociodemográ� cos, número e tipos de doenças, número de medi-
camentos, grupos de fármacos e tempo de institucionalização. Na análise estatística, 
esses fatores foram relacionados com a presença ou não de polifarmácia. Resultados: A 
amostra foi de 184 pacientes; sendo 55,4% do sexo feminino; idade média de 77,7 anos 
e tempo de institucionalização médio de 7,7 anos; número médio de medicamentos 
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RESUMO
Introdução: A polifarmácia é de� nida como o uso de vários medicamentos simulta-
neamente, e consiste em um dos principais fatores de risco para ocorrência de reações 
adversas. É muito comum em idosos, o que aumenta a preocupação em relação aos 
eventos adversos, devido às modi� cações da farmacodinâmica e às complexas intera-
ções medicamentosas. Objetivo: Avaliar fatores associados à polifarmácia em idosos. 
Métodos: Estudo transversal abrangendo uma amostra de pacientes atendidos pelo 
programa Mais Vida em Belo Horizonte. A análise estatística foi realizada pelo 
SPSS 19.0, utilizando os testes qui-quadrado para variáveis categóricas e os testes 
t e Mann-Whitney para variáveis contínuas. Para análise multivariada, utilizou-
se as variáveis com valores de p < 0,2. Número de medicamento foi considerada 
como variável contínua e não apresentou distribuição normal segundo o método 
de Shapiro-Wilk; portanto, foi empregada a correlação de Spearman. Resultado: Os 
817 pacientes apresentaram idade média de 76,56 anos, escolaridade média de 3,29 
anos, IMC médio de 26,11, sendo aproximadamente 50% da amostra pertencente ao 
sexo feminino. Os 718 pacientes apresentaram um número médio de medicamentos 
de 5,4 +- 2,5. Os seguintes fatores estiveram associados à maior incidência de poli-
farmácia: IMC < 22 (p < 0,001); depressão (p < 0,001); Parkinsonismo (p = 0,010); 
instabilidade postural (p < 0,001); hipertensão arterial (HAS) (p < 0,001); dislipi-
demia (p < 0,001); diabetes mellitus (DM) (p < 0,001); DPOC (p = 0,010); hipotireoi-
dismo (p < 0,001); infarto agudo do miocárdio (IAM) (p < 0,001); AVC (p < 0,001); 
hipovitaminose B12 (p = 0,014); incontinência urinária (p = 0,013) e osteoartrite (p 
< 0,001). O tabagismo atual foi considerado como fator protetor para polifarmácia 
(p = 0,042), possivelmente relacionado a um per� l não aderente do paciente. Na 
análise multivariada, 11 itens foram associados de forma independente com poli-
farmácia: DM (p < 0,001); HAS (p < 0,001); dislipidemia (p = 0,001); depressão (p 
= 0,002); hipovitaminose B12 (p = 0,004); parkinsonismo (p = 0,031); IAM (p = 
0,021); hipotireoidismo (p = 0,021); osteoartrite (p = 0,019); DPOC (p = 0,032) e 
AVC prévio (p = 0,046). Conclusão: A polifarmácia, determinada em parte pela apli-
cação dos guidelines das várias comorbidades dos idosos, é um problema comum e 
de difícil manejo. Na nossa amostra, a polifarmácia associou-se independentemente 
com DM, HAS, dislipidemia, hipovitaminose B12, Parkinsonismo, IAM, hipotireoi-
dismo, osteoartrite, DPOC e AVC.
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POLIFARMÁCIA: ANÁLISE DE PACIENTES ATENDIDOS EM UM PROGRAMA 
DE REFERÊNCIA EM GERIATRIA

de 5,91 e polifarmácia encontrada em 62,5% dos pacientes. As principais doenças 
encontradas foram: hipertensão arterial sistêmica (HAS) em 62,5% do total; síndromes 
demenciais em 42,4%; dislipidemia em 41,8%; depressão em 37%; diabetes mellitus em 
26,6% e comprometimento cognitivo leve em 28,3%. No presente estudo, os fatores 
relacionados à polifarmácia em institucionalizados foram HAS e presença de quatro 
ou mais comorbidades (p < 0,05). A depressão e a polifarmácia mostraram tendência à 
associação (p = 0,04) e uso de psicofármacos (p = 0,03). Não houve relação com idade, 
sexo, tempo de institucionalização e síndromes demanciais. Conclusão: Conclui-se que 
é necessário conhecer melhor os fatores associados à polifarmácia, diante de sua alta 
prevalência e riscos de complicação.
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RESUMO
Introdução: A população idosa brasileira está crescendo. O processo de envelheci-
mento traz consigo alguns declínios na saúde do indivíduo, como a diminuição de 
força, re� exos e alteração no centro de gravidade, o que prejudica seu equilíbrio 
deixando o idoso sujeito a quedas, muitas vezes com graves consequências. Em contra-
partida, estudos mostram que idosos que praticam alguma atividade física regular tem 
uma melhora do seu equilíbrio corporal. Objetivo: Avaliar e comparar o centro de 
gravidade entre idosas ativas, sedentárias e jovens. Métodos: Foi aplicado um ques-
tionário inicial com dados pessoais, antropométricos, histórico de quedas, medica-
mentos, doenças e também o Miniexame do Estado Mental. O equilíbrio de 36 idosas 
(16 ativas e 20 sedentárias) e 20 mulheres jovens foi avaliado por uma plataforma de 
força. A comparação dos dados entre os grupos foi feita pelo teste de Kruskal-Wallis 
com pós-teste de Dunn, com p ≤ 0,05. Resultados: Observou-se que idosas sedentárias 
oscilaram mais do que ativas e estas mais do que as jovens (20,94 ± 13,3 cm2, 16,71 ± 
9,1 cm2 e 11,11 ± 3,3 cm2, respectivamente), com signi� cância estatística entre o grupo 
sedentário e o grupo jovem (p = 0,0008) e entre o grupo ativo e o grupo jovem (p = 
0,007). Conclusão: Idosas sedentárias oscilam mais que idosas ativas e jovens, e idosas 
ativas oscilam mais que jovens, mostrando que as atividades físicas trazem benefícios 
na terceira idade.
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RESUMO
Introdução: A artroplastia total de quadril é uma cirurgia indicada eletivamente 
para tratamento de pacientes com osteoartrose de quadril após falha do tratamento 
conservador, e também indicada em caráter de urgência para pacientes com fratura 
de quadril. Apesar do aumento progressivo desse procedimento em idosos, pouco da 
literatura médica é direcionada especi� camente para o seu cuidado perioperatório. 
Objetivo: Avaliar os preditores de morbidade perioperatória em uma população 
de pacientes idosos submetidos à artroplastia eletiva ou de urgência do quadril. 
Métodos: Trata-se de um estudo observacional de uma coorte retrospectiva, no qual 
foram avaliados 101 pacientes acima de 60 anos submetidos a artroplastia primária 
de quadril, de urgência ou eletiva, em hospital universitário ortopédico, de janeiro 
de 2012 a abril de 2013. Resultados: A média de idade foi de 72,6 (± 9,4) anos, sendo 
62,38% dos pacientes do sexo feminino. 35,64% dos pacientes foram internados em 
caráter de urgência devido fratura de colo de fêmur; 64,36% eram portadores de 
osteoartrose de quadril e foram internados para cirurgia eletiva. O tempo médio 
de internação hospitalar foi de 8,8 ± 8,7dias. Complicações ocorreram em 37,2% 
dos pacientes, sendo a prevalência de delirium de 14,85%, com taxa de mortali-
dade de 4,95%. Foram preditores independentes de mortalidade (p < 0,05): maior 
tempo de internação (2,78 vs. 3,76 dias); cirurgia de urgência; maior tempo entre 
a internação e a cirurgia (8,8 vs. 12,5 dias); tipo de cirurgia realizada; ocorrência 
de delirium (14,8%); complicações infecciosas (5,9%); renais (22,7%); cardiovas-
culares (11,8%); pulmonares (5,9%); cirúrgicas (6,9%) e gastrointestinais (10,9%). 
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RESUMO
Existem cerca de 35,6 milhões de pessoas apresentando algum tipo de demência a 
cada ano no mundo. Demência é uma síndrome associada ao decréscimo progres-
sivo e global de memória, juntamente ao déficit de algumas funções cognitivas, 
de comportamento e independência, interferindo na qualidade de vida, capaci-
dade funcional e vida social do idoso. Assim, o exame dessas funções é impor-
tante para avaliar inicialmente e prevenir demências. Portanto, objetiva-se nesse 
trabalho estimar a prevalência de alteração cognitiva em idosos cadastrados 
pelo programa Hiperdia com fatores de risco para demência vascular em uma 
Unidade Básica de Saúde em Belém, Pará. Foram avaliados 85 idosos cadastrados 
no Hiperdia do Centro de Saúde Escola do Marco de outubro a novembro de 
2013, pelos testes de avaliação cognitiva: Miniexame do Estado Mental (MEEM), 
teste do telógio e Teste de Fluência Verbal, além do protocolo socioeconômico 
elaborado pelos pesquisadores. Na análise dos resultados, utilizou-se o pacote 
estatístico SPSS 18.0 e os testes t-student, qui-quadrado e correlação linear de 
Pearson. Os resultados apontam médias de idade de 70,38 anos e as pontuações 
revelam 65,9% abaixo da média no MEEM, 45,9% anormal no teste do relógio e 
52,9% reprovados na fluência verbal. Assim, concluiu-se que as alterações cogni-
tivas foram melhor identificadas no teste do MEEM e no de fluência verbal, assim 
como não sofreram influência significativa da maioria dos fatores de risco, como 
tabagismo, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, acidente cardio-
vascular e acidente vascular encefálico. Os fatores de risco idade e escolaridade 
foram os que mais influenciaram nas alterações cognitivas rastreadas pelos testes, 
principalmente o MEEM, sendo que maiores idades e analfabetos apresentaram 
os piores resultados.
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PREVALÊNCIA DE ALTERAÇÃO COGNITIVA EM PACIENTES COM FATORES 
DE RISCO PARA DEMÊNCIA VASCULAR

Conclusão: É elevada a prevalência de complicações que interferem na mortalidade 
e no tempo de internação em artroplastia de quadril eletiva e de urgência. É impor-
tante identi� car esses fatores, para que a avaliação geriátrica global, perioperatória 
e medidas de prevenção dessas complicações possam interferir favoravelmente no 
sucesso do procedimento.

RESUMO
O delirium é de� nido como um estado confusional agudo, � utuante, caracterizado 
por rebaixamento do nível de consciência, desatenção, aumento ou diminuição da 
atividade psicomotora e desordem no ciclo sono-vigília. A sua etiologia é multi-
fatorial e o seu desenvolvimento implica em uma complexa correlação entre o 
paciente ser vulnerável a determinados fatores de risco e a exposição deste a certos 
eventos desencadeantes. O delirium é uma complicação pós-operatória grave, um 
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problema cujas dimensões e consequências podem ser muito maiores do que hoje 
se consegue perceber. Atualmente, anestesiologistas e cirurgiões aumentaram a sua 
preocupação em relação à qualidade de vida pós-operatória e aos fatores, geral-
mente pouco valorizados, que podem afetar o desfecho clínico do paciente. Esse 
trabalho tem como objetivo determinar a prevalência de delirium em idosos, no 
pós-operatório, associado aos diversos tipos de anestesia, traçando um per� l de 
acordo com a faixa etária e sexo. A população estudada foi composta por idosos 
internados em um hospital de Goiânia, Goiás. Dados foram coletados a partir de 
prontuários dos pacientes internados no período de 01 de março de 2013 a 31 de 
janeiro de 2014. Foram selecionados os idosos que foram submetidos a procedi-
mentos cirúrgicos, sendo determinada a prevalência de delirium de acordo com 
cada tipo de anestesia, além de distribuição dos dados de acordo com sexo e faixas 
etárias (60 a 70 anos; 70 a 80 anos e maiores que 80 anos). Dos 71 idosos, 11 apre-
sentaram delirium com anestesia geral (17%), 11 com raquianestesia (17%) e 6 com 
bloqueio de plexo braquial (9%). Entre as mulheres, essa distribuição foi respecti-
vamente 4 (19%), 3 (14%) e 5 (23%). Entre os homens, 7 (15%), 8 (17%) e 1 (2%), 
respectivamente. Entre os idosos entre 60 a 70 anos, 3 (60%), 2 (40%) e nenhum 
com bloqueio de plexo braquial, respectivamente. No grupo dos idosos entre 70 e 
80 anos, 2 (18%), 5 (45%) e 4 (36%), respectivamente. Em idosos com 80 anos ou 
mais, os achados foram 6 (60%), 3 (30%) e 1 (10%), respectivamente. O delirium 
pode provocar sequelas que interferem, a longo prazo e de forma signi� cativa, na 
qualidade de vida. Além de aumentar o tempo de internação e, consequentemente, 
os custos, o seu desenvolvimento pode iniciar uma série de eventos que culminam 
na perda de independência, dé� cit cognitivo permanente, declínio funcional e 
aumento da taxa de mortalidade.

RESUMO
O envelhecimento é um fator de risco para a de� ciência de vitamina B12, podendo 
ocasionar a anemia megaloblástica, mas mesmo na ausência desta, podem haver 
problemas neurológicos como mielopatia, neuropatia, e em casos mais graves, a 
demência e outras síndromes neuropsiquiátricas. O objetivo desse trabalho é apre-
sentar a prevalência de de� ciência da vitamina B12 em idosos consecutivos acompa-
nhados em ambulatório de Geriatria. Foram incluídos neste estudo os pacientes acom-
panhados em pelo menos duas consultas no período de janeiro de 2007 até fevereiro de 
2014. Consideramos valores de referência para a dosagem da vitamina B12 reduzida 
até 200 mg/dL e “zona de penumbra” (chance de hipovitaminose) 201 até 300 mg/dL. 
Foram avaliados 366 indivíduos, sendo 103 homens (28,1%) e 263 mulheres (71,9%), 
idade média 77,9 ± 8,0 anos, sendo que 59 (16,1%) apresentavam dé� cit de vitamina 
B12 e 79 (21,6%) apresentavam valores em “zona de penumbra”. Os principais diagnós-
ticos relacionados à hipovitaminose foram as síndromes demenciais (n = 31, 52,5%) 
síndromes depressivas (n = 24, 40,6%), muitas vezes associadas, comprometimento 
cognitivo leve (CCL n = 9, 15,2%), instabilidade postural e quedas (quatro casos) e 
psicose sem demência (três casos). Não houve diferença estatisticamente signi� ca-
tiva entre homens e mulheres, idade média e escolaridade entre os grupos com e sem 

PREVALÊNCIA DO DÉFICIT DE VITAMINA B12 EM IDOSOS ACOMPA-
NHADOS EM AMBULATÓRIO DE GERIATRIA
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hipovitaminose B12; houve tendência a menores pontuações no Miniexame do Estado 
Mental nos pacientes com hipovitaminose B12 (MEEM 17,7 ± 6,8 vs. 16,6 ± 6,8 pontos; 
p = 0,08). Dois pacientes com CCL apresentaram melhora do quadro após a reposição. 
Os pacientes com síndromes demenciais não apresentaram melhora signi� cativa nos 
testes cognitivos, mas houve melhora de depressão após a reposição da vitamina na 
maior parte dos casos (com o viés de tratamento associado). Acreditamos tratar-se de 
comorbidade, e quanto mais precoce a detecção e tratamento (p.ex., CCL,), maior a 
chance de reversibilidade ou de melhora; no entanto, raramente como causa única e 
reversível de demência. A reposição de vitamina B12 pode contribuir para a melhora 
junto ao tratamento antidepressivo.
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RESUMO
Introdução: A doença renal crônica (DRC) é uma entidade prevalente em pacientes 
idosos e pode advir de comorbidades preexistentes, como hipertensão arterial 
sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM) e glomerulopatias. A desordem é indicada 
quando há alteração no ritmo de � ltração glomerular e este está abaixo de 60 mL/
min/m2. Fórmulas como a de Cockcro� -Gault podem ser usadas para se calcular 
o ritmo de � ltração glomerular, que leva em consideração para o seu cálculo a 
idade, o peso, a creatinina sérica e o sexo. Faz-se necessário o cálculo periódico 
do clearence de creatinina de pacientes acompanhados ambulatorialmente para o 
precoce diagóstico de doença renal crônica, uma vez que a mesma está relacionada 
ao aumento do risco de lesão renal, doença cardiovascular e morte. Metodologia: 
Foram levantados dados de 60 pacientes acompanhados em ambulatório de geria-
tria, sendo 30 homens e 30 mulheres, com idades entre 60 e 94 anos. Analisaram-se 
os três últimos valores de creatinina sérica de cada paciente e estipulou-se a média 
aritmética desses valores. Essa média foi aplicada na fórmula de Cockro� -Gault 
para se determinar o clearence de creatinina dos pacientes. Resultados e discussão: 
Foram obtidos os seguintes resultados: a média da � ltração glomerular entre as 
mulheres foi de 50,4 mL/min/m2, e entre os homens, foi de 59,7 mL/min/m2. Os 
resultados indicam um pior valor do ritmo de � ltração glomerular nas mulheres. 
Constatou-se, por meio deste trabalho, que ambos os resultados estão compreen-
didos no estágio 3 da doença renal crônica. A avaliação da função renal é essencial 

Autores: Daniel Ossamu 
Sakurai / Sakurai, DO / 

Santa Casa de São Paulo; 
Francisco Souza do Carmo 

/ Carmo, FS / Santa Casa 
de São Paulo; Milton 

Luiz Gorzoni / Gorzoni, 
ML / Santa Casa de São 

Paulo; Sueli Luciano Pires 
/ Pires, SL / Santa Casa 

de São Paulo; Natália 
Wyingrid Vianna / Vianna, 

NW / Santa Casa de São 
Paulo; Gizela Kelmann / 

Kelmann, G / Santa Casa 
de São Paulo; Camila Braj-
jato Guanais / Guanais, CB 
/ Santa Casa de São Paulo; 
Viviane Mamede Takaki / 
Takaki, VM / Santa Casa 

de São Paulo

PREVALÊNCIA DO RITMO DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR EM RELAÇÃO 
AO SEXO DE PACIENTES AMBULATORIAIS



91

RESUMO
Introdução: A osteoporose é uma doença esquelética caracterizada pela dimi-
nuição da resistência óssea e maior suscetibilidade a fraturas. Sua prevalência e 
gravidade aumentam com a idade e as fraturas osteoporóticas apresentam elevada 
morbimortalidade. Os fatores de risco para osteoporose associam-se ao risco 
aumentado de quedas e interferem de forma significativa na morbimortalidade de 
idosos. Objetivos: Descrever a prevalência de osteoporose e estabelecer os fatores 
associados a esse evento em uma população de idosos de Belo Horizonte, estrati-
ficados por sexo. Metodologia: Foram avaliados 1.000 prontuários com resultados 
de densitometria óssea de idosos encaminhados pela Atenção Primária de Belo 
Horizonte para atendimento em serviço de referência em geriatria, no ano de 2013. 
Foi calculada a prevalência de osteoporose baseada na densitometria óssea (T-score 
≤ -2,5) de coluna lombar, fêmur ou rádio. Variáveis candidatas ao modelo multi-
variado foram aquelas com p < 0,2 nos modelos logísticos binomiais univariados. 
Os modelos finais foram obtidos em processo de deleção das variáveis, sequen-
cialmente, dos modelos intermediários que não apresentavam p < 0,05 (teste de 
Wald para variáveis individualmente) e obtendo análise do ajustamento geral dos 
modelos (teste de log de verossimilhança). Resultados e discussão: A prevalência 
de osteoporose foi de 39,9% (n = 398), sendo 75,6% do sexo feminino e idade média 
de 76,4 anos (DP = 7,2). Para mulheres e homens, as prevalências foram 46,1% 
(n = 348) e 20,5% (n = 50), respectivamente. Para mulheres, os modelos finais 
evidenciaram chance independentemente maior de osteoporose para aquelas com 
histórico de fratura prévia (OR = 3,04; p < 0,001) e hipertireoidismo (OR = 6,78; 
p = 0,007). Chances menores de osteoporose foram associadas de forma indepen-
dente ao aumento do peso (OR = 0,94; p < 0,001); e presença de diabetes mellitus 
(DM) (OR = 0,58; p = 0,005). Para homens, houve chance independentemente 
maior de osteoporose para aqueles com hipotireoidismo (OR = 2,5; p = 0,043). 
Chances menores estiveram associadas de forma independente com DM (OR = 
0,27; p = 0,020) e aumento de peso (OR = 0,94, p < 0,001). Conclusão: O estudo 
demonstrou que a prevalência e os fatores associados à presença de osteoporose 
foram diferentes em mulheres e homens idosos. Por outro lado, a presença de DM 
e aumento de peso associaram-se a menor chance de osteoporose em ambos os 
sexos. Distúrbios tireoidianos devem ser foco de investigação e monitoramento em 
idosos com baixa massa óssea.
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em pacientes idosos, uma vez que essa população pode ter uma creatinina sérica 
normal e possuir um dano renal não percebido. Isso se deve a inerente perda de 
massa muscular e maior incidência de doenças crônico-degenerativas. A identi-
� cação precoce de lesão renal viabiliza a tomada de medidas para se evitar sua 
progressão e, com isso, melhorar a qualidade de vida dos idosos e seus familiares. 
Conclusão: Os resultados desse trabalho mostraram que tanto as médias do clea-
rence de creatinina dos pacientes do sexo masculino quanto do sexo feminino se 
enquadraram no estágio 3 da doença renal crônica, no qual se concentra as compli-
cações dessa patologia.
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RESUMO
Muitos casos de alterações cognitivas e comportamentais em idosos que procuram os 
centros especializados em Neuropsiquiatria geriátrica necessitam avaliação neurop-
sicológica (av NP) completa para melhor de� nição do diagnóstico. Selecionamos 56 
entre cerca de 400 pacientes do Ambulatório que apresentavam dúvidas em relação ao 
diagnóstico clínico (por atendimento médico inicial) e foram encaminhados à av NP. 
Entre eles, 24 eram mulheres e 32 homens, idade média 75,7 ± 7,7 anos, escolaridade 
5,0 ± 4,0 anos, sendo a idade média inferior à média dos pacientes do Ambulatório, e 
com escolaridade acima da média dos demais (p < 0,005). Os pacientes apresentavam os 
seguintes escores de desempenho nos testes de rastreio cognitivo (média ± DP): MEEM 
21,67 ± 4,58 ; � uência verbal semântica 10,0 ± 3,6; Figuras em 5 minutos 5,6 ± 3,2; 
GDS 3,8 ± 3,3 e Pfe� er (familiares) 4,3 ± 2,2. As principais indicações de av NP foram 
relacionadas ao diagnóstico diferencial dos casos com comprometimento cognitivo 
não demência (CCND), incluindo depressão, comprometimento cognitivo leve (CCL) 
amnéstico e de outros domínios, psicose de início tardio, demência leve e compro-
metimento cognitivo com Parkinsonismo. Baseados nos critérios clínicos vigentes, os 
principais diagnósticos clínicos foram: 15 pacientes com doença de Alzheimer possível 
ou provável em fase inicial; 14 pacientes com CCL; nove casos com depressão isolada; 
seis pacientes com demência e depressão; seis pacientes com demência vascular 
possível; quatro pacientes com demência e Parkinsonismo; um paciente com disfunção 
executiva isolada; um paciente com suspeita de demência frontotemporal. Após a av 
NP, de maneira cega à avaliação médica inicial, houve concordância do per� l cogni-
tivo/comportamental, corroborando com os diagnósticos sindrômicos em 43 pacientes 
(76,8%). Os casos foram discutidos em equipe multidisciplinar, e os diagnósticos 
melhor de� nidos após o seguimento desses pacientes, aumentando o grau de concor-
dância a quase 100% dos casos (um inde� nido). Este estudo contribui pra reforçar a 
importância dos testes de rastreio e devidos encaminhamentos de casos duvidosos à 
av NP completa, com discussão e seguimento dos pacientes, o que aumenta de forma 
expressiva a acurácia dos diagnósticos em neuropsiquiatria geriátrica.

PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS E ENCAMINHAMENTOS À AV NP EM UM 
AMBULATÓRIO DE NEUROPSIQUIATRIA GERIÁTRICA
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RESUMO
Introdução: No Brasil, há uma concentração da população idosa nos grandes 
centros urbanos. A cidade do Rio de janeiro possui 940.851 idosos, sendo a 
segunda federação com maior população idosa em termos absolutos (IBGE, 
2011). Um estudo de prevalência mundial relatou que 65% das pessoas com defi-
ciência visual e 82% das pessoas cegas estão com 50 anos ou mais (OMS, 2012). 
Torna-se evidente a necessidade do Poder Público ofertar serviços que visem à 
melhor qualidade de vida e efetiva inclusão social. Para a OMS (2008, p.7), uma 
cidade amiga do idoso estimula o envelhecimento ativo ao otimizar oportuni-
dades para saúde, participação e segurança, melhorando a qualidade de vida à 
medida que as pessoas envelhecem. Objetivo: O projeto Qualimóvel foi criado 
pela Secretaria de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida (SESQV), da 
Prefeitura do Rio de janeiro, e implantado como uma proposta de prevenção, 
promoção e manutenção da saúde para atendimento aos idosos. Metodologia: 
São duas unidades móveis (trailer e micro-ônibus) compostas por equipe multi-
disciplinar, oferecendo, em conjunto, atendimentos de oftalmologia (consulta, 
fundoscopia, tonometria, mapeamento de retina, distribuição de óculos, risco 
cirúrgico e realização de exames complementares, encaminhamento para facec-
tomia na rede da SMS/RJ), odontologia (aplicação de flúor, técnica de esco-
vação, distribuição de kits de escovação, restauração, limpeza, remoção de 
cálculo gengival e profilaxia), clínica médica (aferição da pressão arterial e 
glicemia capilar) e massoterapia. Resultados: No biênio 2012/2013, a SESQV 
realizou 114.876 procedimentos, incluindo diagnóstico de catarata, viabilidade 
à cirurgia, fornecimento gratuito de óculos, cuidados e orientação em saúde 
bucal, consultas em clínico generalista e riscos cirúrgicos, sendo 36.210 (31,5%) 
somente na área de oftalmologia. Conclusão: O Qualimóvel é um projeto que 
realiza atendimento aos idosos com diminuição da acuidade visual e difícil 
acesso aos serviços médicos e odontológicos, e tem conseguido, com atendi-
mentos especializados, diagnosticar e tratar, recuperando a visão e melhorando 
a qualidade de vida da população idosa. Dessa forma, a SESQV compartilha com 
a Federação Internacional do Envelhecimento (IFA) e a OMS a preocupação com 
a prevenção da deficiência visual, que atinge aproximadamente 285 milhões de 
pessoas no mundo e mais de 80% dos casos é evitável.

PROJETO QUALIMÓVEL: PREVENINDO E PROMOVENDO SAÚDE AOS 
IDOSOS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
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RESUMO
Introdução e objetivo: Psoíte é uma doença grave com sintomatologia inespecí-
fica, o que pode tornar o diagnóstico tardio. Nosso objetivo é relatar as mani-
festações clínicas, diagnósticas e a evolução de uma paciente idosa com psoíte 
secundária a um abcesso renal. Métodos: Revisão de prontuário e pesquisa 
bibliográfica nas bases de dados MEDLINE, LILACS, SciELO e up to date. Resul-
tados e discussão: N.A.M., sexo feminino, 68 anos, aposentada, internada em um 
Hospital Público de São Paulo com dor em hipogástrio com irradiação para face 
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RESUMO
Introdução: O Comprometimento Cognitivo Leve (CCL) é uma condição na qual 
o paciente apresenta declínio cognitivo sem correspondente declínio funcional, 
que frequentemente é subdiagnosticado. Objetivo: Comparar os resultados de 
testes de triagem cognitiva com resultado de avaliação neuropsicológica, visando 
avaliar a capacidade destes em diagnosticar idosos portadores de CCL. Métodos: 
Foram avaliados idosos recrutados em uma coorte constituída de idosos com CCL 
e cognição normal, submetidos à triagem cognitiva com os testes de Miniexame 
do Estado Mental (MEEM), teste de fluência verbal animais e frutas, teste de 
relógio segundo Shulman, teste de figuras e teste de 10 palavras do CERAD. Os 
resultados desses testes foram comparados com o resultado de avaliação neurop-
sicológica realizada por neuropsicólogos treinados. O teste de figuras e de 10 
palavras do CERAD foram analisados quanto à evocação tardia, reconhecimento 
e o somatório das três avaliações de memória imediata. Incluímos idosos com 
CCL amnéstico múltiplos domínios ou único domínio que foram avaliados em 
conjunto. Os casos de CCL não amnésticos foram excluídos. Foram estabele-
cidos pontos de coorte por meio de curva ROC. Foi utilizado o pacote estatís-
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lateral esquerda de quadril e coxa há duas semanas, episódios de febre intermi-
tentes e melhora parcial com analgésicos. Ao exame osteomuscular, apresentava 
redução da amplitude de movimento de quadril para rotação externa e interna, 
sem dor a mobilização passiva e ativa, força muscular preservada. Na admissão, 
apresentava leucocitose com desvio a esquerda, função renal normal, proteína 
C-reativa elevada e sedimento urinário com leucocitúria e nitrito positivo. Soli-
citado USG de abdome total, que demonstrou o rim esquerdo com pequena dila-
tação pielocalicial sem fatores obstrutivos. A paciente foi internada em uso de 
Ceftriaxone IV para tratamento empírico de infecção do trato urinário, porém foi 
substituído por Cefepime, permanecendo com dor e febre. Foi solicitada resso-
nância magnética de abdome e pelve, que constatou abscesso renal a esquerda e 
psoíte. No 9º dia da admissão, realizou-se nefrectomia esquerda e drenagem do 
abscesso. Após finalização da antibioticoterapia, a paciente recebeu alta estável 
clinicamente. Foi realizada revisão em plataforma de busca médica (PubMed), 
sendo encontrado 1.283 artigos com termos psoas abscess. Destes, 101 eram de 
revisão, sendo 14 nos últimos 5 anos. Haviam 156 relatos de casos nos últimos 
5 anos e apenas 40 em idosos, demonstrando que poucos casos de psoíte foram 
publicados e principalmente relatos em idosos, algo que reforça que esse diag-
nóstico pode estar sendo subdiagnosticado, principalmente nessa faixa etária, 
que normalmente possui sintomatologia tão inespecífica frente as infecções. 
Conclusão: Dor lombar é uma queixa frequente em idosos e possui diversos diag-
nósticos diferenciais. Relatamos um caso de psoíte em paciente idosa, com dor 
lombar secundária a infecção do trato urinário complicado com abcesso renal. 
Como psoíte não é um diagnóstico usual e geralmente tardio, devemos pensar 
nesse diagnóstico para obtermos melhores resultados terapêutico e prevenirmos 
possíveis sequelas.
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tico SPSS 19.0. Resultados: A amostra foi constituída de 108 idosos (77 CCL e 
31 com cognição normal). A maioria da amostra foi constituída por mulheres 
(60,2%), com média de idade de 74,28 ± 10,71 anos e média de escolaridade de 
3,66 ± 2,99anos. A área sob a curva para o MEEM foi 0,711; para o teste fluência 
de animais foi 0,710, enquanto de frutas foi 0,786 e para o teste do relógio foi 
0,654. Quanto ao teste de figuras, a área sob a curva foi de 0,788 no somatório 
das três avaliações da memória imediata, 0,783 para evocação tardia e 0,563 para 
o reconhecimento. Em relação à lista de 10 palavras do CERAD, o somatório das 
três avaliações da memória imediata foi de 0,791, evocação tardia de 0,842 e reco-
nhecimento de 0,725. O ponto de corte de 18 pontos para as três avaliações da 
memória imediata que apresenta sensibilidade (S) de 91,2% e especificidade (E) 
de 0,387, ao passo que o ponto de corte de 5 pontos para evocação apresenta S = 
94,7% e E = 48,4%, enquanto a pontuação de 9 pontos de reconhecimento indica 
S + 80,7% e E = 54,8%. Conclusão: Os resultados acima apontam que o teste de 
10 palavras do CERAD apresenta maior probabilidade de identificar um paciente 
com CCL amnéstico, sendo uma opção interessante para triagem na prática diária 
do geriatra.
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RESUMO
Introdução: A fragilidade pode levar a prejuízo na autonomia e qualidade de vida 
(QV), cujos efeitos se estendem para além do idoso, podendo ocasionar sobrecarga 
familiar e altos custos aos serviços de saúde (Arantes et al., 2009). O objetivo do 
estudo foi investigar a ocorrência de fragilidade e analisar a QV nos idosos aten-
didos em um serviço de geriatria em Belém, Pará. Metodologia: Foram avaliados 
95 idosos em aspectos sociodemográficos e clínicos, fragilidade de acordo com o 
fenótipo de Fried et al. (2001), e QV por meio do questionário WHOQOL-OLD, 
descrito por Power e Schmidt (1998). Os idosos foram classificados em frágeis 
(FR), pré-frágeis (PF) e não frágeis (NF). Os dados gerais foram analisados por 
estatística descritiva e os grupos comparados quanto à idade por meio de teste 
binomial, e quanto à QV pelo Anova um critério. Resultados e discussão: A média 
de idade foi 73,39 ± 6,42 anos. 23% dos idosos eram FR, 57% PF e 20% NF. Não 
houve diferença de idade e sexo entre os grupos. Os critérios do fenótipo mais 
pontuados foram fraqueza muscular e inatividade física. Os idosos FR apresen-
taram menor QV em relação aos PF e NF, apontando que a fragilidade pode afetar 
a QV do idoso, dado confirmado por Billota et al. (2010). As facetas de QV mais 
pontuadas foram Intimidade (15,33 ± 2,26) e Morte e morrer (14,88 ± 3,26), indi-
cando boa capacidade de lidar com sentimentos de companheirismo e enfrenta-
mento à morte. Participação social foi a faceta de menor escore, demonstrando 
baixa participação em atividades comunitárias, semelhante aos achados de Torres 
et al. (2009). Conclusão: A fragilidade teve prevalência de 23% e esteve associada 
a pior QV. Esses dados são importantes para esclarecer sobre a necessidade de 
detecção precoce da fragilidade, bem como do manejo da QV, indispensável em 
idosos frágeis.
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RESUMO
Introdução: Quedas estão entre os principais problemas enfrentados por residentes 
de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Idosos que apresentam 
duas ou mais quedas nos últimos 6 meses são considerados caidores recorrentes, 
e apresentam um risco ainda maior de desenvolver lesões, medo de novas quedas 
e consequente isolamento social. Em idosos, quedas são o resultado de múltiplos 
fatores, desde a presença de doenças ou uso de calçados inadequados, à ausência de 
segurança ambiental e ao uso de medicamentos, entre este os psicotrópicos. Resi-
dentes em ILPI em geral utilizam um grande número de medicamentos e a poli-
farmácia aumenta ainda mais o risco de quedas. Objetivo: Avaliar a prevalência de 
polifarmácia e padrão de medicamentos prescritos para idosos que apresentaram 
queda ao longo de um ano em uma ILPI. Metodologia: Estudo retrospectivo, obser-
vacional, por meio de dados do registro de quedas e prescrições ao longo do ano 
de 2013. Resultados: Ao longo do ano de 2013, 36 residentes (média de idade de 
81,85 anos) apresentaram 76 quedas (média de 2,06 e mediana de 1 queda/idoso). 
Do total, 58,3% caíram uma vez, 22,2% dos idosos duas vezes, 11,1% três vezes, 
2,8% seis vezes, 2,8% sete vezes e 2,8% doze vezes. Em relação aos medicamentos, 
80,6% utilizavam polifarmácia, com uma média de 7 medicamentos. Desses idosos, 
36,1% utilizavam ISRS, 27,8% antipsicóticos (AP) atípicos, 22,2% opioides, 13,9% 
AP típicos, 16,7% diuréticos, 16,7% bloqueadores de canais de cálcio, 11,1% anticon-
vulsivantes, 11,1% IChE, 8,3% benzodiazepínicos (BZD), 5,6% Mirtazapina, 5,6% 
trazodona, 5,6% β-bloqueadores e 2,8% L-dopa. Dos 36 idosos, 35,13% foram classi-
� cados como caidores recorrentes. Destes, 60% fazia uso de polifarmácia com média 
de 6,3 e mediana de 5 e 46,2% utilizavam ISRS, 26,7% utilizavam opioides, 23,1% 
AP atípicos, 15,4% AP típicos e 7,7% usavam na mesma proporção IChE, diuré-
ticos, anticonvulsivantes, anticolinérgicos, L-dopa, trazodona e BZD. Conclusão: A 
alta prevalência de polifarmácia e psicotrópicos em uso pelos idosos que caíram e 
caidores recorrentes aponta para a necessidade de uma revisão constante do uso 
desses medicamentos. Entretanto, não é possível estabelecer relação direta do uso 
com a queda, e é importante ressaltar que não foi avaliada a prevalência das doenças. 
Tendo em vista a alta prevalência de síndromes depressivas, psicóticas e demenciais 
em ILPIs, esses medicamentos podem ser necessários, mas o risco/benefício do uso 
deve ser considerado.

QUEDAS E PADRÃO DE USO DE MEDICAMENTOS EM UMA ILPI AO LONGO 
DE UM ANO
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RESUMO
Introdução e objetivo: A ocorrência de queda está relacionada a uma complexa 
interação de fatores de risco que são potencializados com o envelhecimento. As 
incapacidades funcionais e lesões graves estão entre suas principais consequências 
e implicam custos econômicos e sociais elevados. Nesse contexto, a identi� cação 
precoce de adultos mais velhos em situação de risco pode colaborar na prevenção de 
quedas e na manutenção de sua independência funcional. O objetivo deste estudo 
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RESUMO
Embora a incontinência urinária não seja causa de mortalidade, ela causa diversas 
implicações médicas, psicológicas, sociais e econômicas afetando a qualidade de 
vida de idosas. Este estudo tem como objetivo observar a relação da diminuição da 
força do assoalho pélvico com a prevalência de incontinência urinaria em idosas 
de Porto Alegre. Trata-se de um estudo do tipo transversal descritivo randomi-
zado. A amostra foi constituída por idosas que compareceram à PUCRS para 
realização de avaliação de saúde, entre janeiro e março de 2006. Compareceram 
para as avaliações 271 pacientes do sexo feminino. Foram excluídas da avaliação 
da força do assoalho pélvico participantes que tivessem impossibilidade de 
realizar os testes por comprometimento do canal vaginal, seja por cirurgia ou por 
prolapsos. Foram utilizados como instrumentos de avaliação: Avaliação Clínica, 
que incluiu hábitos pregressos, hábitos de vida e sexuais e Avaliação da Muscula-
tura Perineal, o qual utilizou avaliação da força perineal com o perineômetro em 
cmH2O e palpação bidigital do canal vaginal, que avaliou o grau de contração 
perineal conforme escala de Ortiz. Participaram da avaliação da força muscular 
do assoalho pélvico (perineometria e manobra bidigital) 180 idosas, com a média 
de idade de 70,1 anos (DP ± 7,37); entre elas, apenas 71 (39,4%) eram continentes, 
enquanto 109 (60,6%) eram incontinentes pelos critérios estabelecidos. Observou-
se que 27 (15,0%) apresentaram força muscular ruim, 41 (22,8%) força regular, 41 
(22,8%) normal, 39 (21,7%) boa e 32 (17,8%) excelente. Na manobra bidigital, 
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foi analisar a prevalência e os fatores associados à ocorrência de quedas em adultos 
de 55 anos ou mais. Metodologia: Realizou-se, em 2011, estudo de base popula-
cional com amostra representativa de pessoas com 40 anos ou mais da área urbana 
de município de médio porte do Paraná, no qual foram obtidos dados sociodemo-
grá� cos, condições de saúde, hábitos de vida e capacidade funcional. Em 2012, um 
segundo inquérito foi conduzido com pessoas de idade igual ou superior a 55 anos, 
no qual veri� caram-se a força de preensão palmar e a ocorrência de queda desde a 
última entrevista. Foram calculadas odds ratio (OR) brutas e ajustadas por regressão 
logística, segundo modelo hierarquizado. Resultados e discussão: A prevalência de 
queda na população estudada (24,3%) foi menor quando comparada a estudos reali-
zados com população mais velha, embora os fatores de risco tenham sido seme-
lhantes. Observaram-se chances maiores de queda entre mulheres (OR 3,25; IC 95% 
1,86-5,68), entre pessoas com idade igual ou superior a 65 anos (OR 2,44; IC 95% 
1,47-4,03), com diagnóstico médico de depressão (OR 1,86; IC 95% 1,04-3,32) e 
com baixa força de preensão palmar (OR 1,89; IC 95%: 1,09-3,26). A associação 
entre depressão e queda pode estar relacionada à perda precoce da independência 
funcional e à redução da velocidade da marcha e da força muscular com o avanço da 
idade. A baixa força muscular é considerada um importante indicador de fragilidade 
e está relacionada ao aumento do número de quedas, di� culdade em utilizar escadas, 
perda de agilidade e fraturas. Conclusão: Indivíduos com depressão e baixa força 
muscular devem ser foco de ações de saúde voltadas à detecção de situações de risco 
e à prevenção de quedas.
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poucas participantes apresentaram graus 0 e 1, por isso os mesmos foram agru-
pados junto com o grau 2; da mesma forma, graus 4 e 5 foram agrupados. A média 
da força muscular pélvica foi significativamente menor (0,49 ± 0,311 cm H2O) nas 
incontinentes que as continentes (0,61 ± 0,382 H2O, p = 0,0231). A percentagem 
de participantes incontinentes foi gradativamente menor entre os níveis normal, 
boa e regular. A frequência de participantes incontinentes foi maior no grupo 
com manobra bidigital pior. Os resultados apresentados comprovam as hipóteses, 
idosas com diminuição da força contratilidade de assoalho pélvico eram inconti-
nentes, de acordo com o perineômetro e a manobra bidigital. A avaliação da força 
de contração da musculatura do assoalho pélvico foi mais fortemente associada 
à incontinência urinária por meio da avaliação pelo perineômetro do que pela 
manobra bidigital.

RESUMO
Introdução: A hipertensão arterial (HA) constitui um grave risco para doenças 
cardiovasculares, causando grande impacto na saúde pública, e está intimamente 
relacionada ao processo de envelhecimento, principalmente os valores da pressão 
sistólica. A atividade física está associada a múltiplos benefícios quando bem plane-
jada e orientada, quanto a sua duração e intensidade, pode ter um efeito hipotensor 
importante. Objetivo: Avaliar a relação entre níveis de atividade física e pressão 
arterial em idosos. Métodos: Trata-se de um estudo do tipo transversal analítico. 
A amostra foi constituída de 39 idosos de uma instituição de longa permanência 
da cidade de Belém, Pará. Os idosos foram pré-selecionados pelos prontuários e 
posteriormente foram convidados a participar voluntariamente da pesquisa sem 
qualquer custo nem vantagem � nanceira. O protocolo consistiu na mensuração da 
pressão arterial (PA) e aplicação do IPAQ (Questionário Internacional de Atividade 
Física), versão curta adaptada de 45. A pressão foi avaliada com es� gmomanômetro 
mecânico e estetoscópio, com paciente em sedestação, após 5 minutos de repouso. 
Os dados foram tabulados no programa Excel 2010 e analisados nos programas 
Bioestat 5.0 e GraphPad Prism 5.0. Foi utilizado o teste Kruskal Wallis adotando 
valor de p ≤ 0,05. Resultados e discussão: A amostra constitui de 8 homens e 31 
mulheres, com média de idade de 82 anos. 41% dos indivíduos foram classi� cadas 
como sedentários, 23% insu� cientemente ativo A, 12% insu� cientemente ativo B e 
23 % ativos. O grupo dos idosos ativos apresentou níveis de PA sistólica (p = 0,45) 
e diastólica (p = 0,97) menor do que os demais grupos; porém, essa diferença não 
foi estatisticamente signi� cativa. Nossos resultados encontraram uma PA menor 
no grupo ativo quando comparado aos demais grupos que apresentavam níveis de 
atividade física menor; entretanto, não houve diferença estatisticamente signi� -
cante, provavelmente pelo fato da instituição promover medidas de controle desses 
níveis pressóricos. Outro ponto é que a aferição da PA foi realizada em apenas um 
dia, o que pode mascarar a PA que o indivíduo tem normalmente. Tem-se eviden-
ciado uma relação inversa entre a prática de atividade física e o aparecimento da HA. 
Conclusão: Idosos ativos tendem apresentar níveis pressóricos melhores quando 
realizam atividades físicas.
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RESUMO
Introdução: A insu� ciência adrenal (IA) crônica secundária tem como causa principal 
a supressão do hormônio adrenocorticotró� co (ACTH) pelo uso de corticoides com 
atro� a do córtex adrenal e queda na produção de glicocorticoides. A de� ciência de 
glicocorticoides associa-se a mal-estar, anorexia, vômitos, hipotensão e hiponatremia. 
Na IA crônica secundária os sintomas são brandos. O diagnóstico é realizado com 
dosagem do cortisol sérico, ACTH e testes de estímulo com ACTH. O tratamento é 
feito com Prednisona 5mg uma vez ao dia. Agudização da IA crônica pode ser desen-
cadeada por estresse metabólico associado a infecções, intensi� cando sintomas já 
presentes. Objetivo: Retratar di� culdades diagnósticas da IA crônica secundária em 
idosos. Metodologia: Relato de caso da enfermaria de geriatria do Hospital Gover-
nador Israel Pinheiro (HGIP). Resultados: C.M.L., sexo feminino, 78 anos, admitida no 
HGIP com vômitos e intolerância alimentar. Relato de tratamento recente de infecção 
urinária. História pregressa de artrite reumatoide com uso de Prednisona, suspenso 
há 2 anos. Diagnóstico prévio de depressão, em tratamento com Sertralina há um ano 
e meio, sem melhora. Ao exame, estava desnutrida, prostrada, desidratada, taquicár-
dica, hipotensa. Aparelho respiratório e abdome sem alterações. Optado por iniciar 
tratamento antibiótico. Realizada a revisão laboratorial ampla com presença de hipo-
natremia (Na+ 131 mmol/L) e anemia normocitica/normocrômica, sem outras altera-
ções importantes. Realizados endoscopia digestiva alta, ultrassonogra� a abdominal e 
colonoscopia, sem alterações. Durante a observação, houve piora clinica progressiva, 
associada a piora da hiponatremia com queda até 116 mmol/L. Aventou-se hipótese de 
insu� ciência adrenal crônica agudizada. Solicitado cortisol basal: 4,2 µg/mL, con� r-
mando o diagnóstico. Foi iniciado o tratamento com Prednisona, a paciente apre-
sentou melhora clínica e, após 16 dias, recebeu alta hospitalar. Em domicilio, retomou 
convívio social e houve melhora da funcionalidade. A paciente mantém-se eutímica 
sem antidepressivos. Discussão e conclusão: O diagnóstico clínico de IA crônica 
secundária é difícil, pois associa-se com sintomas inespecí� cos. No idoso, os sintomas 
podem ser confundidos com depressão maior, retardando o diagnóstico. É importante 
pensar em IA crônica em pacientes com sintomas sugestivos e hiponatremia, principal-
mente quando há história prévia de uso de corticosteroides.
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RELATO DE CASO: INSUFICIÊNCIA ADRENAL CRÔNICA SECUNDÁRIA - 
DESAFIOS DIAGNÓSTICOS

RESUMO
Objetivo: Avaliar a repercussão na funcionalidade de idosos internados em enfermarias 
cirúrgicas, assim como os fatores de risco relacionados à realização de suas atividades de 
vida diária. Métodos: Estudo prospectivo com 30 idosos internados em enfermaria de 
Cirurgia Geral do Hospital Getúlio Vargas em Recife, Pernambuco. A coleta de dados 
incluiu dados sociodemográ� cos, investigação de fatores de risco e avaliação funcional 
na admissão hospitalar e 30 dias após a admissão. A avaliação funcional foi realizada 
sempre pelo mesmo examinador e consistiu da aplicação do Índice de Katz e da Escala 
de Lawton, instrumentos de avaliação de atividades básicas (ABVD) e instrumentais 
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da vida diária (AIVD). A investigação dos fatores de risco incluiu a presença de uso de 
pelo menos uma medicação inapropriada para idosos (pelos critérios de Beers), estado 
nutricional (pela aplicação da Miniavaliação nutricional) e avaliação de prejuízo cogni-
tivo (pela aplicação do teste de rastreio cognitivo Minicog) e imobilidade (decúbito 
durante todo o dia). Resultados: 29 indivíduos, com média de idade de 70,7 ± 8,4 anos, 
sendo 58,6% do gênero feminino, 37,9% indivíduos casados e 65,5% alfabetizados. Em 
relação aos fatores de risco, 27,5% dos indivíduos faziam uso de pelo menos uma medi-
cação inapropriada para idosos, 31% com prejuízo cognitivo, 48,2% em risco nutri-
cional e 3,4% em imobilidade. A avaliação da funcionalidade na admissão e após 30 dias 
demonstrou decréscimo médio de 0,4 pontos , nas ABVD,, com uma correlação positiva 
com os idosos solteiros e aqueles que deambulavam sem auxílio. Para as AIVDs, houve 
redução de 4,2 pontos, correlação negativa com a idade e correlação positiva com o sexo 
feminino e a presença de prejuízo cognitivo. Conclusões: Há repercussão negativa do 
internamento cirúrgico de idosos após 30 dias de hospitalização, principalmente em 
relação às AIVDs, com piora signi� cativa relacionada aos mais idosos. Possíveis fatores 
protetores de piora funcional foram: estado civil solteiro e deambulação sem ajuda, para 
ABVDs, e sexo feminino e presença de prejuízo cognitivo, para as AIVDs.

RESUMO
A proposta deste estudo foi investigar em que medida se aproximam e/ou se distan-
ciam os momentos de quebras na cadeia discursiva, mostrados por hesitações (gague-
jamentos, cortes bruscos, prolongamentos, incoordenações, repetições) na atividade 
comunicativa de três sujeitos com doença de Parkinson e de três sujeitos não Parkin-
sonianos. Os objetivos foram comparar nos dois grupos: (a) características de suas 
rupturas do dizer; e (b) fatos de seus processos discursivos que possibilitariam veri-
� car em que medida suas quebras do dizer relacionam-se à sua condição de saúde 
neurológica. Analisamos dados de sessões de conversação dos dois grupos de sujeitos, 
com sexo, faixa etária, atividade pro� ssional, escolaridade e procedência geográ� ca 
equivalentes. No material, identi� camos as hesitações correspondentes aos momentos 
de quebras do dizer mostradas em situações típicas de deslizamentos sintático-semân-
ticos. Constatamos que a deriva, equivocidades inerentes à linguagem, pode ou não ser 
controlada pelo sujeito e, quando não controlada, a dispersão se materializa. Consi-
derando o laço que há entre os fatores internos e externos nas práticas de linguagem, 
constatamos que, mesmo com condições de saúde distintas, os dois grupos mais 
controlaram a deriva, com a marca de 93 e 90% de controle para não Parkinsonianos e 
Parkinsonianos, respectivamente. A diferença entre os grupos mostrou-se em relação 
ao tipo e a frequência das marcas hesitativas. Já os momentos de dispersão, mostraram-
se distintos: para os Parkinsonianos, parece ter havido forte interlocução, marcada 
linguisticamente, com a patologia que apresentam; já nos não Parkinsonianos, detec-
tamos a tendência de a dispersão ocorrer (1) quando a situação comunicativa entre 
os falantes foi interrompida por um elemento externo, (2) quando não emergiu um 
elemento pretendido, ou (3) na realização da contextualização. Portanto, além das di� -
culdades motoras decorrentes da Doença de Parkinson, questões como a historicidade, 
singularidade e a forma como relacionam-se e interpretam o Parkinsonismo também 
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RESUMO
Introdução: Descrita por Jules Cotard em 1880, a síndrome de Cotard (SC) é um 
distúrbio psiquiátrico raro, mais comumente encontrado em idosos do sexo feminino. A 
SC caracteriza-se por delírios de negação em que o indivíduo acredita estar morto e/ou 
que seus órgãos estão podres. Objetivo: Relatar um caso clínico de Síndrome de Cotard 
encontrado em uma enfermaria psiquiátrica de um hospital geral de Belo Horizonte, 
Minas Gerais. Discussão do mesmo pela revisão de literatura. Metodologia: Revisão de 
prontuário, acompanhamento do paciente na enfermaria, e revisão da literatura. Relato 
do caso: Paciente, 73 anos, sexo feminino, casada, sem � lhos. Escolaridade: primeiro 
grau completo. Aposentada, residente em Belo Horizonte, Minas Gerais, com o esposo. 
Previamente hígida até 2010, quando apresentou episódios de síncope, equivocada-
mente interpretados como arritmia cardíaca e prescrita amiodarona. Após três meses, 
diagnosticada epilepsia caracterizada por crises convulsivas tônico-clônicas generali-
zadas, controladas com fenitoína. Também apresentou hipertireoidismo tratado com 
iodo radioativo. Nos últimos dois anos, iniciou quadro de tristeza, isolamento social, 
hiporexia e perda de funcionalidade (parou de cozinhar, lavar roupa, escovar os dentes 
e tomar banho). Evoluiu com delírios de negação de órgãos e apresentou a convicção 
de que estaria morta. Miniexame do Estado Mental: 27/30. Ao exame físico, não foi 
evidenciado alterações clínicas relevantes. Revisão laboratorial básica: nada digno de 
nota. Ressonância magnética: hipotro� a cortical difusa leve. Tratamento proposto: 
eletroconvulsoterapia (ECT) associado a venlafaxina e olanzapina. Após onze sessões 
de ECT, houve melhora signi� cativa dos sintomas e da funcionalidade, recebendo alta 
hospitalar com a prescrição de antidepressivo e antipsicótico. Conclusão: A SC é um 
distúrbio psiquiátrico raro, com poucos dados epidemiológicos e escassa literatura. 
Frequentemente associada a um humor deprimido. O tratamento consiste em ECT e 
tratamento medicamentoso (antidepressivo e antipsicótico).
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SÍNDROME DE COTARD – RELATO DE CASO

mostraram-se como signi� cativas nos momentos de ruptura do dizer . Esses resultados 
mostram que os programas reabilitadores da fala em parkinsonianos devem, além 
de exercícios motores, trabalhar no esclarecimento e no dialogismo do paciente com 
fatores que abarcam a sua nova condição de saúde a partir de tarefas semânticas e de 
construção/reorganização dos sentidos envolvidos na produção discursiva.

RESUMO
A síndrome de Diógenes (SD) é caracterizada pelo descuido pessoal e habitacional, 
isolamento social e comportamento cumulativo de objetos e lixo. Predomina no idoso, 
acarretando declínio funcional do indivíduo. É comum que cônjuge, irmãos ou � lhos 
que moram na mesma casa, também desenvolvam e apresentem características da 
doença, situação conhecida como SD por proximidade. O objetivo deste trabalho é 
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relatar a presença de SD em três irmãos moradores em instituição de longa perma-
nência (ILP). Os irmãos, A.F.S., 87 anos, masculino, solteiro, aposentado, alfabetizado; 
O.F.S, 84 anos, masculino, solteiro, aposentado, alfabetizado; e D.M.S., 80 anos, femi-
nino, aposentada, analfabeta; foram admitidos na ILP em 1999 e desde a admissão apre-
sentavam comportamento cumulativo de objetos e lixo, sendo que O.F.S. possui traços 
de personalidade dominadora, e sempre ofereciam resistência à intervenção de pessoas 
que tentassem inspecionar ou limpar suas casas, agindo com agressão verbal e física, 
contribuindo para um ambiente insalubre, o que gerou perda de funcionalidade, prin-
cipalmente de A.F.S. e D.M.S., sendo necessária a intervenção de cuidadores e trans-
ferência para o quarto em que vivem atualmente na ILP. Os três irmãos apresentam 
critérios para diagnóstico de SD, como a autonegligência física e habitacional, perda do 
contato social gerando isolamento e conduta cumulativa de objetos e lixo com negação 
do problema. O relato condiz com a literatura que mostra uma prevalência da SD em 
idosos (84%), solteiros (44%) e contra a característica de habitarem sozinhos (64%). A 
SD por Proximidade tem sido descrita em 16% dos casos na literatura. Acredita-se que 
coabitar com pessoas autonegligentes é fator relevante para a patogênese da síndrome 
em alguns indivíduos. A SD é uma doença que acomete mais idosos, solitários, que em 
geral não têm contato com familiares, amigos ou sociedade. O isolamento social gera 
progressiva perda de funcionalidade, como observado nos irmãos A.F.S e D.MS., o que 
contribui para surgimento de fragilidade, imobilidade e consequente risco de quedas, 
além de complicações infecciosas devido a negligência com o autocuidado. A abor-
dagem desses indivíduos deve ser multidisciplinar, embora haja resistência e negação da 
condição em que vivem. A prevenção é feita por meio de vigilância de idosos que vivem 
sozinhos, principalmente quando houver comportamentos estranhos de acumulação 
de objetos sem valor ou isolamento social voluntário.

RESUMO
Introdução e objetivo: A síndrome de Olgivie (SO), também conhecida como pseu-
do-obstrução intestinal, é uma condição clínica rara; porém, com maior prevalência em 
idosos. Apresenta-se com sinais e sintomas de dilatação acentuada do cólon sem causa 
mecânica. Na maioria dos casos, está associada a cirurgias recentes e uso de medica-
mentos. O diagnóstico é feito após exclusão de outras causas. Caso o processo obstru-
tivo não seja interrompido, pode haver ruptura da parede do cólon, com evolução para 
sepse abdominal. A teoria � siopatológica mais aceita refere-se a supressão parassimpá-
tica, estimulação simpática ou ambas, que levam a atonia do cólon. O tratamento pode 
ser de três formas: conservador, cirúrgico ou descompressão por colonoscopia. O caso 
a seguir visa retratar uma das principais condições que podem causar SO em idosos. 
Metodologia e resultados: Paciente, sexo feminino, 74 anos, procedente de Belo Hori-
zonte, Minas Gerais, portadora de hipertensão, diabetes, hipotireoidismo e depressão 
psicótica. Cognição preservada e totalmente independente funcionalmente. Em uso 
domiciliar de metformina, levotiroxina, citalopram, tioridazina e diazepam. Apre-
sentou, no serviço de urgência, delirium hipoativo secundário a hiponatremia. Recebeu 
reposição venosa de sódio e evoluiu com quadro súbito de dor e distensão abdominal, 
com parada de emissão de fezes e gases. Ao exame, apresentava aumento do volume 
abdominal, dor difusa à palpação e ausência de ruídos hidroaéreos. Mantinha-se sem 
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sinais clínicos de infecção e sem alterações laboratoriais. A radiogra� a de abdome 
mostrou distensão gasosa com acúmulo de resíduos fecais e ausência de níveis hidroaé-
reos. Após 48 horas persistia com distensão abdominal, quando foi submetida a tomo-
gra� a abdominal, que evidenciou distensão importante do intestino grosso associado 
a espessamento parietal. Foi submetida então a cecostomia descompressiva. Evoluiu 
bem, com retirada da bolsa de cecostomia no 15º dia de pós-operatório e retorno do 
hábito intestinal ao normal. Discussão e conclusão: Esse caso ressalta a importância 
do diagnóstico precoce da SO. O manejo apropriado implica a exclusão de obstrução 
mecânica e outras causas que exigem intervenção cirúrgica urgente, além do ajuste de 
condições que levam a síndrome, como os distúrbios hidroeletrolíticos causados por 
medicamentos. O caso demonstra a importância da vigilância dos efeitos adversos de 
medicamentos, principalmente em idosos.

RESUMO
Introdução: A síndrome de Shy-Drager é uma desordem degenerativa que foi descrita 
pela primeira vez em 1960 por Shy e Drager. Etiologia desconhecida, cursa com 
disfunção autonômica progressiva, degeneração do sistema nervoso central e anorma-
lidades extrapiramidais. A patogênese da doença ocorre por uma degeneração multis-
sistêmica, em núcleos dos nervos cranianos, hipotálamo, sistema nigrostriado, núcleos 
pontinos e globo pálido. A expressão da síndrome é polimorfa, pois consiste em uma 
variante da condição clínica denominada Atro� a de Múltiplos Sistemas (AMS). Carac-
teriza-se por falência autonômica, com retenção urinária, síncopes e impotência. Preva-
lência de aproximadamente 3/100.000 na população com idade entre 50 e 99 anos, e é 
provavelmente a terceira causa mais frequente de Parkinsonismo degenerativo, supe-
rada apenas pela doença de Parkinson (DP) e pela paralisia supranuclear progressiva 
(PSP). Estudos bioquímicos post-mortem revelaram acentuada depressão das atividades 
enzimáticas da biossíntese das catecolaminas nos gânglios simpáticos e nos neurônios 
centrais do locus coeruleus. Objetivo: Relatar o caso de uma paciente com hipotensão 
ortostática severa, que após ter sido pesquisado o diagnóstico diferencial do seu quadro 
clínico, foi constatada a síndrome de Shy-Drager. Relato de caso: C.F.A., 77 anos, sexo 
feminino, branca, casada. Admitida com história de Parkinsonismo, retenção urinária 
com ITU de repetição e repetidos episódios de síncope há um ano, com aumento da 
frequência nos últimos 6 meses, e fratura de fêmur secundária há um mês. Hipertensa, 
diabética, coronariopata, hipotireoidea e polimedicada. Teste terapêutico prévio com 
Levodopa + Benserazida negativo. Resultados: Função cognitiva preservada e depen-
dência funcional parcial. MEEM = 25; Katz = 4; Lawton = 15; Barthel = 55. Hipotensão 
Ortostática ao exame físico no consultório. Tilt test positivo; exames laboratoriais e de 
imagem sem alterações signi� cativas. Controladas as doenças de base, realizado ajuste 
terapêutico, foi decidido por tratamento com � udrocortisona 0,100 mg/dia associado 
a tratamento de reabilitação motora, obtendo boa resposta clínica e melhora funcional. 
Discussão e conclusão: Diante da evolução do quadro clínico, excluídas outras causas 
de disautonomia com hipotensão arterial, como polirradiculite, neuropatia diabética, 
tabes dorsalis, observando sinais de Parkinsonismo e disautonomia, com boa resposta 
ao mineralocorticoide. Hipótese diagnóstica: Síndrome de Shy-Drager.
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RESUMO
Introdução e objetivo: Neuropatia periférica refere-se a um dano no sistema nervoso 
periférico, que pode ocorrer por degeneração axonial, desmielinização ou lesão 
nervosa vascular. Os sintomas mais comuns são: fraqueza e atro� a muscular, câimbras 
dolorosas, fasciculações, degeneração óssea, alterações em pele, pelos e unhas. Pode ter 
causas congênitas ou adquiridas. Objetivou-se aplicar a Sistematização da Assistência 
de Enfermagem (SAE), pelo Processo de Enfermagem (PE) em uma paciente idosa com 
Neuropatia Periférica. Metodologia: Caso clínico realizado em um hospital universi-
tário, no período de 8 a 16 de maio de 2013. Os dados foram coletados por meio de 
anamnese, exame físico e consulta ao prontuário, nos quais solicitou-se autorização 
para realização do estudo. Resultados e discussão: A.M.S., 77 anos, sexo feminino, 
branca, diagnosticada com neuropatia periférica, com queixa principal de tonturas há 
um ano. Há 5 anos foi atingida por uma bicicleta, que resultou em um traumatismo 
craniano, desorientação e perda da consciência. Há um ano teve piora progressiva do 
quadro de vertigem, apresentando-se de forma rotatória, diária e contínua, associada à 
cefaleia intensa em pontada, diária e intermitente, acompanhada de náuseas e vômitos. 
Apresentou disartria, instabilidade postural, queda sempre para o lado direito ao 
deambular, diminuição da acuidade visual e diplopia, nistagmo quando movimentava-
se para a direita, paresia de membros superiores e inferiores e dormência na planta dos 
pés. Os diagnósticos de enfermagem traçados foram deambulação prejudicada, mobi-
lidade física prejudicada e risco de quedas. Visando a segurança e proteção do paciente, 
elencou-se como diagnóstico prioritário o risco de quedas e traçadas as seguintes inter-
venções de enfermagem: identi� car dé� cits físicos do paciente capazes de aumentar o 
potencial de quedas; identi� car comportamentos, fatores e características ambientais 
que afetem o risco de quedas; ensinar formas de cair para minimizar as lesões; colocar 
o leito em posição mais baixa; educar a paciente sobre fatores de risco que contri-
buem para quedas e a forma de reduzir esses riscos. Conclusão: Além de aprimorar o 
conhecimento sobre a doença, foi perceptível a importância da aplicação da SAE para 
um cuidado individualizado e de qualidade, especialmente no domínio de segurança e 
proteção, o qual reduziu a ocorrência de eventos adversos decorrentes de quedas, tão 
frequente em indivíduos com a patologia descrita.

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A IDOSA COM 
NEUROPATIA PERIFÉRICA: ESTUDO DE CASO
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RESUMO
Casuísticas apontam percentuais progressivamente maiores de soropositivos ao 
vírus da imunode� ciência humana (HIV) com 60 anos ou mais (idosos). Isso decorre 
da associação do uso de antirretrovirais (maior sobrevida nos soropositivos) com 
contaminações pelo HIV em idades mais avançadas. Fonseca et al. (2012) obser-
varam que 2,5% das noti� cações sobre portadores da síndrome da imunode� ciência 
adquirida (Aids) entre 1980 e 2009 no Brasil correspondiam a idosos. Igual processo 
demográ� co estará ocorrendo nos internados em instituições de longa permanência 
para idosos (ILPI)? Já há soropositivos em ILPIs, necessitando de diagnóstico e de 
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RESUMO
Introdução: O Teste do Desenho do Relógio é um instrumento neuropsicométrico 
bastante popular, utilizado atualmente para rastreio de síndromes demenciais em 
idosos. Apesar de sua aplicação fácil e rápida, consegue avaliar globalmente diversas 
habilidades cognitivas como compreensão, planejamento, memória visuoespacial, 
programação e execução motora, pensamento abstrato, entre outros. Sabe-se que a 
baixa escolaridade pode in� uenciar a performance cognitiva, sendo inclusive um fator 
de risco para demências. Isto pode se tornar um obstáculo para realização efetiva de 
testes de rastreio cognitivo. Objetivo: Observar a in� uência da escolaridade no desem-
penho do Teste do Desenho do Relógio em idosos não dementados de um ambulatório 
de Geriatria e Gerontologia. Métodos: Utilizando um banco de dados com informações 
oriundas da Avaliação Geriátrica Ampla aplicada na primeira consulta, os pacientes 
foram divididos em quatro grupos de escolaridade para comparação do desempenho 
no Teste do Desenho do Relógio proposto por Freedman et al., em 1994. Não foram 
incluídos na análise indivíduos com diagnostico de demência por qualquer causa, 
depressão ou Escala de Depressão Geriátrica (GDS) ≥ 5 ou indivíduos com menos de 
um ano de escolaridade referida. Resultados: Dos 1.497 idosos, 612 não preencheram 
os critérios de exclusão, e foram alocados da seguinte maneira: 345 (56,4%) no grupo 
com 1 a 4 anos de educação formal; 124 (20,3%) no grupo com 5 a 8 anos de estudo; 
92 (15%) no grupo com 9 a 11 anos de estudo e 51(8,3%) no grupo com mais de 11 
anos de escolaridade. Essas proporções coincidem com descrições da população idosa 
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cuidados especí� cos? Busca em 12 de janeiro de 2014 nos portais SciELO (www.
scielo.br) e National Library of Medicine (www.nlm.nih.gov) não encontrou ampla 
literatura sobre internados em ILPI soropositivos ao HIV, fato este que justi� ca o 
presente estudo. Casuística e Método: Estudo retrospectivo por consulta à Comissão 
de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) de ILPI com 405 leitos pertencente à 
instituição � lantrópica vinculada a curso de Graduação em Medicina e a programas 
de Residência Médica na cidade de São Paulo. Solicitou-se prontuários dos inter-
nados com sorologia reagente ao HIV para análise de: [1] idade e gênero; [2] 
período de internação na ILPI em meses; [3] causa(s) e diagnósticos à internação 
na ILPI pelo Código internacional de Doenças – 10ª Edição (CID 10); [4] data do 
diagnóstico da soropositividade ao HIV; [5] presença de sorologias reagentes para 
lues, vírus da hepatite B e C; [6] Medicamentos em uso na última prescrição no 
prontuário; [7] média estimada de linfócitos CD4 pela aplicação de três fórmulas: 
número total de linfócitos/6 e número total de linfócitos vs. 0,8 vs. 0,2 ou 0,3. Resul-
tados: 71,2 ± 8,6 anos, 4 homens; 74,2 ± 38,1 meses na ILPI e 24,5 ± 17 meses 
soropositivos (diagnósticos realizados como triagem padrão da CCIH); sequelas de 
acidente vascular cerebral em três e síndrome demencial em um idoso; sorologias 
positivas para lues em dois, vírus hepatite B em dois e C em um idosos; principais 
fármacos: Lamivudina, Zidovudina, Lopinavir, Ritonavir, Levotiroxina, Omeprazol, 
Ranitidina, Lactulona, Risperidona; CD4 estimado 341 ± 237. Conclusões: Há soro-
positivos ao HIV em ILPIs, diagnosticados em triagens sorológicas e passíveis de 
tratamento com antirretrovirais.
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brasileira. Houve diferença estatística da média do resultado do Teste do Desenho do 
Relógio apenas quando comparado o grupo de menor escolaridade com os demais. A 
média do grupo de 1 a 4 anos de educação formal foi de 10,82 (± 3,75), ligeiramente 
inferior ao ponto de corte estabelecido por Okamoto em 2001 para população idosa 
brasileira; 11 pontos em 15 possíveis. Não houve diferença estatística de idade entre 
os grupos. Conclusões: A baixa escolaridade exerce efeito negativo no desempenho do 
Teste do Desenho do Relógio. Considerando que 35,6% dos pacientes do grupo com 
menos anos de estudo seriam erradamente rastreados para demências utilizando Teste 
do Desenho do Relógio, o uso desse instrumento em populações pouco escolarizadas 
deve ser feito com cautela até que sejam propostos pontos de corte diferenciados de 
acordo com a escolaridade.

RESUMO
Introdução: A sialorreia é uma deficiência da deglutição automática da saliva, 
causada pelo déficit da sensibilidade, vedamendo labial ineficiente e disfagia 
orofaríngea de pacientes com demência. O tratamento dessa condição é um desafio 
para o geriatra. Objetivo: Relatar o uso da bandagem elástica para o controle da 
sialorreia em um paciente idoso com acidente vascular encefálico e demência. 
Metodologia: Acesso ao arquivo médico após consentimento livre e esclarecido 
do familiar do paciente. Relato de caso: Paciente, A.T, sexo masculino, 87 anos, 
com demência e acidente vascular encefálico, apresenta alteração de compreensão, 
emissão oral e vedamento labial com escape oral de saliva. Avaliado por equipe 
multidisciplinar com fonoaudióloga, foi aplicada a escala de Thomas-Stonell & 
Greenberg, que leva em consideração a severidade e a frequência da salivação 
para avaliar o grau da sialorreia. Conforme essa escala, o paciente apresentava a 
severidade no grau 4 – severo e a frequência de grau quatro – constante. Como 
não houve eficácia do uso de anticolinérgicos, optou-se pelo uso de bandagem 
elástica. Resultados e discussão: Dentre os tratamentos atuais para sialorreia 
crônica em idosos com déficit neurológico, encontra-se o uso de bandagem elás-
tica, a qual promove aumento da propriocepção por meio da estimulação dos 
mecanorreceptores cutâneos e aumento do controle motor. Estudos sobre o uso 
da bandagem elástica para sialorreia em idosos são escassos e recentes na lite-
ratura. Existem somente poucos relatos e estudos prospectivos em outras faixas 
etárias. Nesse caso, a bandagem elástica foi aplicada em região muscular orbicular 
da boca para estimular o vedamento labial e as trocas da bandagem foram reali-
zadas três vezes por semana. Após 4 meses, o uso da terapêutica mostrou-se eficaz 
para o controle da sialorreia, houve diminuição do número de toalhas usadas por 
dia para secar saliva de quatro para duas e, na escala utilizada, a gravidade foi 
para o grau 1 – eco e para a frequência 1 – sem sialorreia, além da adequação do 
vedamento labial. Conclusão: A bandagem elástica pode ser uma alternativa de 
tratamento eficaz na adequação do vedamento labial, redução do escape de saliva 
e no controle da sialorreia, de indivíduo com síndrome de demência avançada, 
podendo ser um importante recurso terapêutico na área da fonoaudiologia e de 
auxílio da terapia médica.
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RESUMO
O desequilíbrio postural é uma das alterações que ocorrem durante o processo de enve-
lhecimento, aumentando o risco de ocorrerem quedas. Informações sensoriais e ações 
motoras são importantes no desenvolvimento do controle postural, sendo que idosos 
podem apresentar alterações sensório-motoras, interferindo no equilíbrio postural, 
aumentando o risco de quedas. Foi demonstrado que a manipulação da informação 
sensorial no controle postural utilizando a estratégia do toque suave em uma super-
fície rígida e estacionária reduziu a oscilação corporal, comparado com a situação sem 
toque. Objetivos: Investigar o efeito da adição da informação sensorial (bandagem 
infrapatelar) no controle postural e no desempenho físico em idosas caidoras e não 
caidoras. Métodos: Foram avaliadas 40 idosas, divididas em dois grupos: o Grupo 1, 
composto de 20 idosas sem histórico de quedas e o Grupo 2, com 20 idosas com histó-
rico de quedas. A mobilidade e o desempenho físico foram avaliados por meio dos 
testes Timed up and Go (TUG) e Short Physical Performance Battery (SPPB), respecti-
vamente, com e sem a bandagem infrapatelar. Foram adotados testes estatísticos para 
veri� cação de normalidade e análises dos dados. Resultados: Houve diferença signi-
� cativa na comparação do TUG em idosos caidores com a utilização da bandagem 
infrapatelar (14,9 ± 2,9 segundos vs. 13,7 ± 2,6 segundos, respectivamente, com p = 
0,0001). Não houve diferença signi� cativa no uso da adição sensorial no teste SPPB. 
Conclusão: É possível melhorar a mobilidade funcional de idosos caidores com o uso 
da informação sensorial adicional. O mesmo resultado não foi observado no desem-
penho físico.

Autores: Marcos Eduardo 
Scheicher / Scheicher, ME 

/ UNESP; Isabela Feitosa 
de Carvalho / Carvalho, 
IF / UNESP; Tiago Buso 

Bortolotto / Bortolotto, TB 
/ UNESP; Ligia Cristiane 

Santos Fonseca / Fonseca, 
LCS / UNESP

Área: Geriatria
Temário: Clínico

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – 

Pôster Eletrônico

USO DA INFORMAÇÃO SENSORIAL ADICIONAL NO DESEMPENHO FÍSICO 
E MOBILIDADE FUNCIONAL DE IDOSAS COM HISTÓRICO DE QUEDAS

RESUMO
Introdução: Os transtornos do sono (TS) nos pacientes com doença de Alzheimer 
(DA) estão entre os distúrbios comportamentais que mais interferem na quali-
dade de vida do paciente e do seu cuidador. Perambulação, confusão e despertares 
noturnos são os mais limitantes. Os antidepressivos tem sido utilizados na prática 
clinica no tratamento dos TS, porém com escassa comprovação de seus efeitos. 
Objetivo: Comparar os efeitos da Mirtazapina ao placebo no tratamento dos TS de 
pacientes com DA por meio da actigra� a e escalas de avaliação subjetivas. Métodos: 
Trata-se de um ensaio clinico randomizado, duplo-cego, controlado com placebo 
durante duas semanas utilizando a Mirtazapina na dose de 15 mg ou placebo. Foram 
incluídos pacientes com DA provável e TS. Foram realizadas medidas objetivas por 
actigra� a durante uma semana antes da intervenção e duas semanas após. As variá-
veis avaliadas foram o tempo total de sono noturno (TTSN), e� ciência do sono 
(ES), despertares noturnos, sonolência diurna e cochilos diurnos. A análise de cova-
riância (ANCOVA) foi utilizada para avaliação pré e pós-intervenção. Resultados: 
foram incluídos 22 pacientes (7 que usaram Mirtazapina), sendo 17 pacientes do 
sexo feminino, com média de idade de 81 (± 6,9) anos. Não houve diferença esta-
tisticamente signi� cante entre os grupos nas varíaveis de base, como idade, escola-
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ridade, gravidade da demência e uso de medicamentos. Apesar do ganho médio no 
TTSN (33,6 minutos) e da ES (4,7%) no grupo que usou Mirtazapina, esse aumento 
não foi estatisticamente signi� cante (p = 0,139 e p = 0,261, respectivamente). No 
entanto, houve aumento signi� cativo da sonolência diurna no grupo da Mirtazapina 
(p = 0,01). Discussão e conclusão: Neste estudo piloto o uso da Mirtazapina apre-
sentou aumento da sonolência diurna sem ganho no TTSN e ES. É possível que o 
tamanho da amostra tenha interferido na análise, e um acréscimo de sujeitos no 
grupo da medicação ativa possa contribuir em estudos futuros para melhorar a 
análise. A meia-vida longa da Mirtazapina, particularmente em idosos, pode justi-
� car a sonolência diurna.

RESUMO
O uso de plantas medicinais é reconhecido como uma das mais antigas formas 
de tratamento e esse conhecimento é difundido pela tradição oral entre as gera-
ções. Realizou-se um estudo de caráter etnobotânico objetivando identificar as 
plantas medicinais utilizadas por idosos no tratamento da hipertensão arterial. A 
amostra foi constituída por 241 idosos, com idade entre 60 e 95 anos, das origens 
étnicas italiana, afro-brasileira, polonesa e alemã, residentes em dois municí-
pios no Sul do Brasil. Destes, 56,38% eram do sexo feminino. Quanto à escola-
ridade, 71,26% não concluiu o ensino fundamental. No procedimento de coleta 
de dados, utilizou-se questionário semiestruturado, exemplar de espécies citadas 
e produção de exsicatas para identificação botânica. O projeto recebeu apro-
vação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Regional Integrada do Alto 
Uruguai e das Missões, Campus de Erechim, protocolo nº 005/PGH/11. Na análise 
dos dados, buscaram-se na literatura estudos farmacológicos e fitoquímicos que 
comprovassem ou não as informações citadas. Foram mencionadas 272 espécies; 
destas, 15 são de uso comum nas quatro origens com indicação no tratamento da 
hipertensão: Cynara scolymus L., Cymbopogon citratus (DC) Stapf., Sechium edule 
(Jacq.) Sw., Melissa o�  cinalis L., Allium sativum L., Aloysia triphylla (L’Her.) Britton, 
Rosmarinus o�  cinalis L., Campomanesia guazumaefolia (Cambess.) O. Berg, Eugenia 
uni� ora L., Sida rhombifolia L., Citrus limonia Osbeck, Persea americana Mill., Citrus 
bergamita Risso, Campomanesia xanthocarpa Berg., Aristolochia triangularis Cham. O 
uso é na forma de chá por infusão. A parte mais usada é a folha, com exceção das 
espécies Allium sativum L., Citrus limonia Osbeck e Aristolochia triangularis Cham. 
A indicação de uso se deu por conhecimento prévio da planta, por aconselha-
mento de familiares ou rede de vizinhança, em menor número, pela orientação 
dos profissionais de saúde. Não foi encontrado na literatura referência para ação 
hipotensora de Rosmarinus o�  cinalis L. e Sida rhombifolia L. Em razão dessa prática 
ser hábito comum nos cuidados primários de saúde pelos idosos, evidencia-se a 
necessidade de capacitação dos profissionais de saúde sobre riscos, indicação e 
uso correto de plantas medicinais. Mais estudos são necessários para avaliar a 
ação farmacológica das espécies utilizadas popularmente, além do incentivo ao 
programa de fitoterapia no Sistema Único de Saúde respeitando a diversidade da 
cultura local.
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RESUMO
As vasculites são entidades nosológicas relativamente raras em nosso meio. Mais 
frequentes em adultos entre 40 a 60 anos, em geral sem distinção de sexo e mais comum 
em caucasianos .Neste trabalho, destacamos caso de vasculite associada ao ANCA, 
com manifestação típica de síndrome pulmão-rim, com início clínico súbito. Deseja-
se chamar a atenção dos pro� ssionais que prestam assistência aos idosos para os casos 
de vasculite sistêmica com acometimento pulmonar e renal. Foi realizada pesquisa em 
prontuário eletrônico, após autorização da paciente. Foram selecionados artigos em 
inglês e português usando os descritores: síndrome pulmão rim, vasculite sistêmica, 
vasculite ANCA positivo.Trata-se de paciente, sexo feminino, 76 anos, que procurou 
serviço médico de urgência queixando náuseas, vômitos e hemoptóicos. Exames 
solicitados evidenciaram insu� ciência renal aguda com níveis alarmantes de uremia 
e nódulos pulmonares vistos em radiogra� a do tórax. Evoluiu com piora do padrão 
respiratório sendo transferida para centro de terapia intensiva, necessitando intubação 
orotraqueal, ventilação mecânica e hemodiálise . Aventada a hipótese de vasculite 
sistêmica com síndrome pulmão-rim, foram solicitados novos exames com os resul-
tados de dosagem de p-ANCA positiva 1:80 com c- ANCA normal. Iniciou-se corti-
coterapia sistêmica e pulsoterapia com ciclofosfamida, seguido de plasmaférese com 
melhora de parâmetros respiratórios. Após alta hospitalar, intercorreu, de forma súbita, 
com quadro de insu� ciência respiratória no domicílio, com necessidade de intubação. 
Fibrobroncoscopia mostrou malácia segmentar subglótica com tecido de granulação, 
sendo optada realização de traqueostomia precoce. Teve como principais hipóteses 
diagnosticas Granulomatose de Wegener e Poliangeíte microscópica. Não foi realizada 
biópsia renal ou de trato respiratório por recusa familiar. Trata-se de caso clínico com 
diagnóstico provável de Poliangeíte microscópica, cujo sintomas iniciais foram náuseas, 
vômitos e hemoptóicos. Chama-se a atenção para se aventar a possibilidade de vasculite 
sistêmica nos pacientes com os sintomas referidos, mesmo que fora da faixa etária de 
maior acometimento e que tenham uremia e nódulos pulmonares.
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RESUMO
Introdução: Sabe-se que o envelhecimento tem relação direta com a suscetivi-
dade a doenças crônicas não transmissíveis. Paralelamente com o crescimento da 
população idosa no Brasil surgiram os projetos de Convivência e Lazer, que visam 
o aumento da autoestima, a qualidade de vida e a redução de agravos à saúde. 
Objetivo: O trabalho objetivou-se relatar a experiência de acadêmicos do curso 
de Medicina e de Enfermagem, durante uma visita a um projeto de idosos, com 
vista a constatar a importância da atuação da equipe multidisciplinar no grupo 
de longevos. Metodologia: A visita ocorreu em um projeto de convivência para 
idosos, na cidade de Fortaleza, Ceará, contendo 24 membros. Foram realizadas 
intervenções imediatas e de cunho preventivo, como veri� cação de pressão arte-
rial, glicemia capilar e temperatura, bem como uma exposição dialogada sobre os 
principais riscos ao grupo, destacando a hipertensão arterial, diabetes mellitus e 
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risco de quedas. Além disso, também foram trabalhadas orientações quanto ao uso 
dos medicamentos, visando maximizar seus efeitos bené� cos e diminuindo erros 
na automedicação. Ao � nal do encontro, foi realizada uma roda de conversa com 
todos os integrantes para avaliar a aceitação das intervenções, de acordo com a 
percepção dos idosos. Para tanto, utilizou-se de um diário de campo para anotação, 
análise e interpretação das respostas. Resultados e discussão: Os resultados obtidos 
mostraram que as intervenções foram bem aceitas, uma vez que todos os idosos 
demonstraram ótima aceitação às ações realizadas pelos alunos. Além disso, diversas 
dúvidas foram elucidadas, principalmente quanto à automedicação, constatando a 
importância da atuação de pro� ssionais nos grupos de idosos. Conclusão: O acom-
panhamento de projetos para idosos, por uma equipe multidisciplinar, mostrou-se 
importante e necessário, visando o envelhecimento ativo e diminuição dos agravos 
à saúde dessa população.
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RESUMO
Introdução e objetivo: Observa-se que o crescimento da população idosa vem acon-
tecendo de forma progressiva no Brasil, e com ele surge a necessidade de atenção e 
cuidado a essa população, gerando, assim, uma maior demanda para a Geriatria e 
Gerontologia. Essa mudança de olhar se estende também à área acadêmica, na medida 
em que surgem cada vez mais Ligas Acadêmicas de Geriatria e Gerontologia (LAGG) 
no país. A criação das LAGGs é de extrema importância, pois vem de encontro à neces-
sidade de mudança da atenção à saúde do idoso, pois aproxima futuros pro� ssionais 
desse público, quali� cando-os e permitindo um novo olhar à assistência. Metodologia: 
A ideia de criação de uma LAGG surgiu há três anos na Universidade, porém não 
houve apoio por parte dos acadêmicos, professores e coordenação, e o tema era visto 
como desnecessário e pouco efetivo. Porém, no � nal de 2013, um grupo de alunas 
teve novamente a iniciativa e, dessa vez, com o apoio necessário de acadêmicos de 
diversos períodos, gerando concorrência para entrarem como fundadores da liga; de 
professores, recebendo propostas de projetos e parcerias; e da coordenação, recebendo 
incentivo. A liga contou com o apoio da Sociedade Brasileira de Geriatria e Geronto-
logia (SBGG), na medida em que teve facilidade no contato com a Sociedade e com as 
demais ligas acadêmicas do país, e para se estruturar, baseou-se nas diretrizes propostas 
pelos Encontros das Ligas Acadêmicas Nacionais. Resultados e discussão: O resul-
tado da criação da Liga foi muito positivo, demonstrado pelo prestígio dado ao evento 
de abertura da LAGG-TO, contando pela primeira vez com a presença da reitoria e 
pró-reitores da Universidade. Além disso, a liga sentiu-se respaldada na ocasião de 
sua aprovação pelo Centro Acadêmico e colegiado da Universidade, devido ao apoio e 
estruturação que a SBGG transmitiu. Conclusão: A partir da criação da LAGG, vimos 
que houve uma mudança do olhar em relação à Geriatria e Gerontologia na Univer-
sidade e uma maior valorização do tema por parte da comunidade acadêmica, o que 
pode se estender para uma visão geral da população acerca do assunto.
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RESUMO
Dentre os programas de educação em saúde sobre envelhecimento e suas limita-
ções associadas, destaca-se um instrumento de ensino chamado Instant Ageing. 
Este tem o objetivo de sensibilizar pessoas que se relacionam com idosos diaria-
mente, como cuidadores, familiares, equipe de saúde, vendedores, professores, 
alunos, policiais, desenvolvedores de produtos, adequadores de ambientes para 
idosos, entre vários outros. Consiste na simulação das principais dificuldades 
encontradas pelos idosos decorrentes de dificuldade de locomoção, alterações 
sensoriais e cognitivas, que interferem negativamente na sua vida cotidiana. Trata-
se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, que tem como obje-
tivo reportar a aplicação do instrumento Instant Ageing para os cuidadores dos 
pacientes internados na enfermaria geriátrica de um grande hospital de Recife. 
A prática foi realizada na área de convivência da unidade de geriatria, por uma 
profissional médica treinada no centro geriátrico de Heidelberg, na Alemanha. 
Os materiais utilizados foram tipoia, joelheira, atadura, óculos de grau, protetor 
auditivo contra ruídos e pesos. Esses objetos foram utilizados nos cuidadores para 
transmitir a percepção das limitações na vida do idoso. A dinâmica consistiu em 
usar ataduras que uniam os pés simulando distúrbio de marcha, a tipoia limitando 
movimentos representando os problemas musculoesqueléticos, óculos de grau 
alterando a acuidade visual, protetores de ouvidos contra ruídos diminuindo a 
capacidade auditiva e pesos dificultando a força local/global. Durante a simulação 
os cuidadores demonstraram surpresa nas dificuldades por eles experimentadas, 
como “nunca imaginei não enxergar o meu prato”; “andar com os pés amarrados é 
muito difícil”; “ser velho é difícil”; “espero que alguém tenha paciência para cuidar 
de mim quando estiver velho” e “nunca pensei que era desse jeito”. Puderam, 
então, refletir sobre as restrições relacionadas ao processo de envelhecimento. Essa 
prática demonstrou a importância da sensibilização por meio da autopercepção da 
complexidade do ser idoso, de uma maneira simples, dinâmica e de fácil aplicação 
e reprodutibilidade.
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APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO “INSTANT AGEING” PARA CUIDADORES

RESUMO
Introdução e objetivo: O aumento da população idosa tem ocorrido também no 
Brasil. Pensando nisso, a formação dos profissionais da área da saúde que aten-
derão esse público deve iniciar na graduação. As ligas acadêmicas de geriatria 
podem ser um elo entre os acadêmicos de medicina e o aprendizado da geria-
tria, complementando o saber médico generalista e despertando o interesse 
pela carreira de geriatra. Objetivou-se verificar o conhecimento da população 
idosa sobre a existência do profissional geriatra e quantos já se consultaram com 
um, e propor a fundação a Liga de Geriatria. Metodologia: O trabalho foi divi-
dido em duas partes: aplicação de um questionário aos idosos para avaliar se 
conhecem a especialidade geriátrica, e quantos se consultaram com o médico 
geriatra; e a fundação da Liga de Geriatria. Resultados e discussão: Da amostra, 
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58% afirmaram ter conhecimento da existência do médico geriatra, mas apenas 
10% relataram já ter sido atendida por esse profissional. Destes, 80% notou 
diferença entre o atendimento do médico geriatra e o atendimento do médico 
generalista. Dos idosos que recorrem a uma única especialidade para consultas 
rotineiras, a maioria vai ao Clínico Geral, Cardiologista e Ginecologista, respec-
tivamente, e 8% buscam outras especialidades. Dentre essas outras especialidades 
17,6% buscam por geriatra. Quanto ao acesso dos idosos ao médico geriatra, um 
estudo realizado por Souza e Scochi (2009) constatou poucos médicos geriatras 
em Unidades de Saúde Básicas. Isso corrobora o achado de que apenas 10% da 
amostra já foram atendidas por um médico geriatra. Também se relaciona com 
os idosos que procuram outra especialidade médica para suas consultas de rotina 
(8%), em que apenas 17,6% recorrem ao médico geriatra. Importante mencionar 
que 99,5% referiram considerar importante que o idoso passe por um médico 
geriatra, demonstrando a percepção deles sobre a importância de um médico 
especializado. Com relação à segunda parte da pesquisa foi fundada a Liga de 
Geriatria, que contará com atividades de ensino, pesquisa e extensão, incluindo 
acompanhamento de ambulatórios no setor de geriatria cujas atividades corro-
boram os objetivos de outras ligas de geriatria (Montanholi, 2010). Conclusão: 
A maioria dos idosos indagados conhece a existência da especialidade geriátrica; 
porém, a maciça maioria nunca teve a oportunidade de se consultar com um 
médico geriatra, embora reconheça que isso devesse ocorrer. Houve a fundação 
da Liga de Geriatria.

RESUMO
O envelhecimento populacional traz o desafio de adequar a formação profis-
sional para responder às demandas na atenção à saúde do idoso. A escassez dessas 
competências nas escolas médicas traz consequências para o sistema de saúde, 
principalmente para seus usuários. Integrando professores da escola de medicina, 
foi realizada a discussão e construção de um currículo integrado em geriatria. A 
oficina contou com a participação de docentes envolvidos nas diferentes inser-
ções do conteúdo relacionado ao envelhecimento no currículo. Foi trabalhada 
a integração do grupo, a inserção da saúde do idoso nas DCNs, a identificação 
das competências necessárias, tendo como base as referências bibliográficas, os 
pilares do currículo da escola, a identificação dos cenários de ensino. A partir do 
perfil desejado para um egresso da graduação, capaz de atuar junto a população 
idosa, foram apontadas ações, como a inserção nos conteúdos das ementas das 
disciplinas do ciclo básico e clínico, detalhamento do planejamento pedagógico 
nos cenários identificados na oficina e dos critérios de avaliação. A metodologia 
utilizada permitiu estabelecer a inserção das competências trabalhadas, no currí-
culo existente, sem necessidade de mudança curricular. Para isto foi fundamental 
a sensibilização da gestão da escola, do corpo docente da especialidade e do curso 
de medicina.
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RESUMO
Introdução: Cerca de 14,5 milhões de pessoas com idade igual ou acima de 60 
anos são acometidas por doenças cardiovasculares, de acordo com o censo do ano 
2000. Além disso, dados do censo 2010 mostraram que a população brasileira de 
idosos cresceu 42% na ultima década, implicando em um grande desa� o para a 
saúde pública do país. Sabe-se que as dislipidemias contribuem no aumento dos 
riscos para agravos cardiovasculares e cerebrovasculares, sendo o tratamento inicial 
a mudança de hábitos alimentares e uma vida longe do sedentarismo. Objetivo: 
Relatar a experiência da atividade de educação em saúde, realizada por alunos da 
área da saúde, com um grupo de idosos. Metodologia: Em novembro de 2013, um 
grupo de acadêmicos do curso de Medicina e Enfermagem visitou um projeto de 
convivência para idosos na periferia de Fortaleza, Ceará, no qual mais de 30% dos 
membros eram acometidos por dislipidemia, e realizaram uma exposição dialogada 
sobre a doença. Aspectos como conceito, fatores de risco e prevenção foram abor-
dados por meio de gincanas e dinâmicas em grupo. Além disso, durante toda a 
atividade os alunos utilizaram uma linguagem simples para que os idosos tivessem 
a máxima compreensão sobre o assunto. Resultados e discussão: Todos os membros, 
de forma subjetiva, aprovaram a visita dos alunos, bem como aproveitaram para 
relatar suas dúvidas e paradigmas sobre o envelhecimento; entretanto, o encontro 
mostrou que apesar do conhecimento prévio sobre a dislipidemia, principalmente 
quanto à prevenção, os idosos demonstraram certa resistência, no que diz respeito 
ao abandono de hábitos alimentares antigos. Tal fato chamou a atenção dos alunos, 
uma vez que a terapêutica medicamentosa sem a adesão de dieta com baixo teor 
de gordura saturada não atinge a e� cácia máxima. Conclusão: Ações de educação 
em saúde devem ser continuamente incentivas e realizadas nos grupos de idosos, 
visando à conscientização e a adesão a hábitos de vida saudáveis. Além disso, o 
contato precoce com o paciente, durante a vida acadêmica, mostrou-se importante 
na formação do futuro pro� ssional de saúde, ao entender as variáveis do processo 
saúde/doença.
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DISLIPIDEMIA: UM OLHAR ATENTO À SAUDE DO IDOSO

RESUMO
Os indivíduos idosos com de� ciência visual lutam incessantemente no dia a dia 
para garantirem seus direitos de cidadania e de acesso a serviços essenciais à sua 
vida, como os serviços de saúde, nos quais encontram di� culdades devido a fatores 
estruturais dos postos de atendimento, fatores socioeconômicos e, principalmente, 
a falta de capacitação de muitos pro� ssionais da área da saúde em relação a esse 
grupo de pacientes. Pensando nisto, a Faculdade de Odontologia da Universidade 
Federal do Pará desenvolve ações educativas em saúde bucal em institutos educacio-
nais e asilos, direcionada ao atendimento de idosos com de� ciência visual. O obje-
tivo deste trabalho é demonstrar as ações em saúde bucal, por meio da utilização de 
materiais educativos adaptados às sensações táteis desses idosos de� cientes visuais, 
que facilitam o aprendizado deles em relação à correta higienização oral. Ocorreram 
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palestras dos acadêmicos de odontologia utilizando-se macromodelos com mate-
riais de baixo custo e fácil confecção. Houve, dessa forma, uma comunicação verbal 
e tátil. Como resultado, esse grupo de idosos obteve uma melhor compreensão dos 
elementos dentais e conseguiram realizar as técnicas de escovação bucal. Foi obser-
vado que as atividades educativas, desenvolvidas nestas ações, promoveram escla-
recimentos e melhora no nível de conhecimento dos indivíduos quanto à correta 
higienização oral.

RESUMO
Introdução: O aumento da população idosa brasileira e a mortalidade por doenças 
infecciosas implicam em uma constante busca pela excelência das práticas de saúde. 
Dentre suas ações de enfrentamento, a imunização possui posição de destaque, 
uma vez que a prevenção é primeira medida terapêutica adotada. Infelizmente, 
o desconhecimento dos idosos da zona rural sobre o tema di� culta a otimização 
dessa prática. Objetivo: Objetivou-se relatar à experiência de promoção à saúde, 
promovida por alunos de Medicina e Enfermagem, em um projeto de convivência 
e lazer para idosos na cidade de Fortaleza, Ceará, com vista a desmisti� car para-
digmas sobre a imunização e contribuir para diminuição das doenças infecciosas 
nos idosos. Metodologia: Diante do contexto, um grupo composto por alunos de 
Medicina e do curso de Enfermagem visitaram um projeto de convivência e lazer 
para idosos na cidade de Horizonte e abordaram o tema Imunização. Utilizando-
se de linguagem popular, o assunto foi abordado em sua totalidade, contemplando 
principalmente grupo de risco, principais doenças infecciosas, efeitos adversos 
da vacinação e seus benefícios. A desmisti� cação de aspectos culturais, por meio 
de dados cientí� cos, também foi foco durante o diálogo com o grupo. Para tanto, 
utilizou-se de um diário de campo para anotação da conversa. O projeto possuía 
24 idosos, que demonstraram bastante interesse em aprender sobre o assunto abor-
dado. Resultados e discussão: As respostas para a indagação feita quanto aos bene-
fícios trazidos pela adesão à campanha de vacinação foram, na grande maioria, 
carregadas de conhecimentos empíricos adquiridos pela convivência sociocultural. 
A maioria dos idosos concorda com a importância de estar vacinado, mas ainda 
existem pessoas com resistência a esse procedimento. Quanto aos paradigmas, 
alguns acreditavam que a imunização poderia levar a morte, pois esse tipo de infor-
mação é de conhecimento familiar e da região em que moram. Visivelmente, os 
aspectos culturais delineiam fortemente essa percepção subjetiva, levando a não 
adesão da imunização e favorecendo a doenças infecciosas. Conclusão: Os resul-
tados obtidos comprovaram que é preciso haver a intensi� cação e a expansão 
maciça da educação em saúde, atuando, sobretudo, no esclarecimento das ações de 
saúde pública. Nesse sentindo, cabe às políticas públicas apoiar esse compromisso 
de orientar aos grupos de risco a importância e os benefícios das ações governa-
mentais, como forma de prevenção contra morbidades.
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RESUMO
Introdução e objetivo: O estudo tratou de idosos internados em uma Instituição de 
Longa Permanência, que devido à situação socioeconômica, tinham como única 
opção viável o internamento. O objetivo deste estudo é analisar a atenção propor-
cionada aos idosos institucionalizados e aprofundar em um momento particular da 
vida de professores e acadêmicos durante a experiência intergeracional. Metodologia: 
O estudo aconteceu em três momentos. No primeiro momento, foi feito um levanta-
mento bibliográ� co que de� niu a questão norteadora e estabeleceu o quadro teórico. 
No segundo, foi feita a determinação da área de estudo, dos sujeitos da pesquisa e da 
abordagem; foi feita entrevista semiestruturada com os jovens universitários e profes-
sores, com questões abertas; veri� cou-se como são sentidas e percebidas as atividades 
e as inter-relações pessoais dentro da instituição; foi realizado registro fotográ� co 
das atividades, do processo e produtos resultantes. Por último, incluiu-se a organi-
zação e a interpretação das informações coletadas. Resultados e discussão: Com essa 
experiência intergeracional, os idosos atingiram maior independência e satisfação nas 
suas atividades. Das essências que emergiram dos participantes no decorrer de suas 
percepções, destacaram-se as seguintes: os homens não são valorizados pelos seus 
sentimentos; a universidade deve ser um espaço para a evangelização da cultura; a 
animação, uma característica do estilo salesiano, foi e� ciente ferramenta do projeto; 
a comunidade começou a participar das cerimônias realizadas na Instituição eviden-
ciando que a integração do interno à sociedade é positiva; e a quantidade de medica-
mentos ingerida pelos idosos diariamente diminuiu consideravelmente. Conclusão: O 
estudo revelou a importância do trabalho de animação realizado na instituição pelos 
acadêmicos, o que apontou para a necessidade da universidade capacitar estudantes 
para o trabalho com idosos institucionalizados. Os jovens participantes souberam 
repensar e reorganizar um trabalho com idosos institucionalizados adequados com 
a atual realidade.
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EXPERIÊNCIA COM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS INSPIRADA NA 
PEDAGOGIA SALESIANA

RESUMO
Introdução: A insu� ciência renal crônica (IRC) é um problema de saúde pública em 
todo o mundo, e no Brasil, vem aumentando sua incidência e prevalência. A IRC é o 
resultado de � nal de complicações crônicas não transmissíveis, levando a falência renal, 
sendo o rim um órgão vital para a hemóstase do corpo humano. Objetivo: O objetivo 
do estudo é levar informações sobre a IRC, informar sobre as possíveis complicações 
das doenças crônicas não transmissíveis como fator desencadeante, grupo de risco para 
desenvolver a IRC e alterações de saúde nos idosos, evidenciando o quadro sugestivo da 
IRC, bem como sinais e sintomas e teste para o diagnóstico da doença. Estudos recentes 
vem mostrando que a doença pode ser retarda ou prevenida, evitando as complicações 
das doenças crônicas não transmissíveis e evitando o desfecho da doença. Método: O 
estudo qualitativo foi realizado em um centro de referência em gerontologia do Estado 
do Pará, com idosos entre 60 e 74 anos de ambos os sexos, portadores de doenças 
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crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial e diabetes mellitus. Foram reali-
zadas entrevistas, distribuição de pan� etos, avaliação de sinais e sintomas, veri� cação 
no estado de saúde do idoso, com destaque para a importância do monitoramento 
da hipertensão e diabetes. Resultado: Foi detectado o aparecimento dos primeiros 
sinais e sintomas da IRC relatados pelos idosos entrevistados, como oligúria, fadiga, 
hematúria e edema. Os pacientes providenciaram possíveis complicações das doenças 
crônicas não transmissíveis (hipertensão e diabetes) e a falta de informações e conhe-
cimento sobre a doença. Discussão: O enfermeiro, como membro da equipe de saúde, 
pode proporcionar educação e informações aos idosos sobre autocuidado,prevenção 
e possíveis complicações das doenças crônicas como fator desencadeante para a IRC, 
e o acesso a informações sobre possíveis sinais e sintomas para a detecção precoce e a 
monitorização da hipertensão e do diabetes, e o é de vital importância para prevenção 
da doença. Conclusão: Houve uma evolução e um envolvimento do idoso no estudo 
para a importância da prevenção e do conhecimento de sinais e sintomas da IRC e 
suas complicações, diagnóstico precoce e teste para a IRC, que pode ser prevenida ou 
controlada por meio da detecção precoce, aquisição de hábitos saudáveis e o acesso a 
informação e, consequentemente, uma melhora na qualidade de vida.

RESUMO
A esquizofrenia é um transtorno capaz de causar prejuízos signi� cativos no funcio-
namento, com perturbações em diversas funções psíquicas, principalmente emoções, 
pensamento e comportamento. As intervenções psicoeducativas possibilitam ao 
paciente re� etir sobre crenças, sentimentos e comportamentos, além de estimular 
novas aprendizagens para o enfrentamento de di� culdades cotidianas. Objetivo: 
Apresentar relato de caso de uma intervenção psicoeducativa com uma paciente idosa 
com diagnóstico médico de esquizofrenia. Método: Participou uma idosa de 60 anos, 
solteira, segundo grau completo e aposentada. A avaliação psicossocial e cognitiva foi 
realizada utilizando-se os instrumentos: anamnese, inventário de ansiedade de Beck e 
escala de depressão geriátrica. Após avaliação e devolutiva, foi realizada intervenção 
psicoeducativa individual em seis encontros semanais, com duração de uma hora 
cada. Resultados: A paciente apresentava elevado nível de ansiedade e depressão, e 
di� culdades nas relações familiares. As sessões foram estruturadas segundo os temas: 
[1] aprender a identi� car as próprias emoções; [2] relações familiares; [3] estabeleci-
mento de metas; [4] descobrindo atividades prazerosas; [5] monitoramento do humor 
e [6] encerramento e devolutiva dos encontros. Foram observadas mudanças compor-
tamentais, como ir a lugares sozinha, estabelecer metas para frequentar a academia, 
sair à noite para lazer e arrumar um companheiro; reconhecimento de pensamentos 
distorcidos relacionados ao medo, vergonha e sentimento de inferioridade; e reco-
nhecimento de emoções. Conclusão: As intervenções psicoeducativas são adequadas 
para evitar o agravo de doenças somáticas e psíquicas. O sucesso das intervenções não 
se dá com base na eliminação dos sintomas, mas no fato de ter proporcionado a escuta 
psicológica, o desenvolvimento de estratégias para o manejo de questões pontuais 
relacionadas à problemática e a mobilização para o engajamento em atividades psico-
terapêuticas. Palavras chaves: idoso, psicoeducação, esquizofrenia.
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RESUMO
A violência contra os idosos é uma realidade presente em muitas famílias, e na 
maioria dos casos, os agressores são as pessoas mais próximas à vítima. Os idosos 
sofrem diversos tipos de violência, e mesmo com as leis e o estatuto a seu favor, 
continuam desamparados. Estudantes de medicina, ao se depararem com essa reali-
dade e por saberem de toda a teoria legislativa e cientí� ca, podem ajudar os idosos 
a perceberem que não estão sozinhos e informá-los sobre todos os seus direitos, 
evitando que esses casos se tornem cada vez mais frequentes. O presente relato tem 
como objetivo alertar a sociedade quanto às diversas formas de violência contra 
idosos. A metodologia foi a produção um vídeo de cerca de 5 minutos por um grupo 
de alunas do curso de medicina da Unievangélica, simulando a inversão dos papéis 
entre pais e � lhos no processo do envelhecimento. Esse material serviu de base para 
uma campanha virtual intitulada “Cuide de quem sempre cuidou de você”, dissemi-
nada pelos próprios alunos em sites de relacionamentos e ações educativas. Com 155 
visualizações na internet e duas exibições em ambientes acadêmicos, averiguou-se 
por entrevistas que 93% dos telespectadores sentiram-se impactados pelas imagens 
e aproximadamente 60% a� rmou mudanças na conduta com familiares idosos. O 
Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003) em consonância com 
a Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994), de� ne que é 
obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar 
ao idoso, a efetivação dos direitos sociais, criando condições para promover sua 
autonomia, integração e participação na sociedade. A Política ainda delibera sobre 
a priorização do atendimento ao idoso por meio de suas famílias, em detrimento do 
atendimento asilar, à exceção dos idosos que não possuam condições que garantam 
sua própria sobrevivência. É competência também dos órgãos e entidades públicos 
prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde do idoso, mediante programas e 
medidas pro� láticas; assegurar ao idoso o direito de dispor de seus bens, proventos, 
pensões e benefícios, salvo nos casos de incapacidade judicialmente comprovada e 
destacando que todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente 
qualquer forma de negligência ou desrespeito ao idoso. Conclui-se que alertar a 
população sobre o alto índice de violência contra os idosos é de suma importância 
para minimizar esse sofrimento.
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O CONTATO DO ACADÊMICO DE MEDICINA E O DESENVOLVIMENTO DE 
FERRAMENTAS CONTRA A VIOLÊNCIA AO IDOSO

RESUMO
Frente ao processo de hospitalização que muitos idosos submetem-se durante a 
agudização de doença ou outro evento de saúde, estes ficam vulneráveis ao uso 
de múltiplos medicamentos que são protocolados na maioria das instituições de 
saúde. Devido a redução dos processos fisiológicos de homeostase, estes ficam 
susceptíveis aos efeitos adversos e as iatrogenias provocadas pelos fármacos, assim 
como a interação destes entre si. Como objetivo temos: descrever o perfil socio-
demográfico e de saúde do idoso hospitalizado, e sua terapia medicamentosa. 
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Trata-se de uma pesquisa quantitativa, com abordagem descritiva e prospectiva, 
realizada em julho de 2013, por meio de questionário semiestruturado. Os sujeitos 
da pesquisa são 54 idosos maiores de 60 anos, internados com doença crônica 
não transmissível nas clínicas médicas de um Hospital Universitário, localizado 
em Niterói, Rio de janeiro. Utilizou-se as escalas Katz e Lawton para verificar 
a capacidade funcional. Pesquisa aprovada sob o nº CAAE-5599.0.000.258-10. 
Os resultados, serão apresentados 43 sujeitos, com técnica de análise estatística 
simples. Com relação à capacidade funcional, 37 (86,04%) independentes para 
AVD e 24 (55,81%) independentes para AIVD. Como características demográ-
ficas, 25 (58,14%) do sexo masculino e 18 (41,86%) do sexo feminino; média 
71,46 anos (± 8,89). Nas características socioeconômicas, 20 (46,51%) casados, 27 
(62,80%) com 1º grau incompleto, 30 (69,76%) aposentados. No uso de medica-
mentos, 24 (55,81%) fazem uso de 4 ou mais fármacos, 15 (88,23%) utilizam trata-
mento farmacológico para alívio da dor. Na terapia medicamentosa, 39 (90,69%) 
fazem uso de anti-hipertensivo, 18 (41,86%) de diurético e 17 (39,53%) de antiul-
ceroso. Na situação de saúde, os diagnósticos médicos principais foram doenças 
do aparelho circulatório e gastrointestinais. Por fim, esses dados contribuem para 
a importância do Processo de Enfermagem durante a assistência hospitalar ao 
sujeito idoso, e para a prática educativa durante o processo de planejamento de 
alta hospitalar.

RESUMO
O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial que exerce um grande 
impacto sobre as questões de sistema de vigilância e condições de saúde. As 
doenças crônicas não transmissíveis demandam acompanhamento contínuo e 
utilização dos serviços de saúde, contribuindo assim para a vulnerabilidade do 
idoso ao fator adoecimento. Neste aspecto de adoecimento, o processo de hospi-
talização pode predispor o idoso a rupturas sociais, econômicas e biológicas. 
Assim sendo, temos como objetivo deste estudo descrever o perfil do idoso hospi-
talizado de acordo com os quatorze cuidados básicos de Enfermagem, estes que 
são baseados na teoria de Virginia Henderson. Pesquisa quantitativa, com abor-
dagem descritiva e prospectiva, realizada em junho de 2013. Os sujeitos são idosos 
maiores de 60 anos, internados com DCNT nas clínicas médicas de um Hospital 
Universitário de Niterói, Rio de janeiro. Utilizou-se as escalas Katz e Lawton 
para verificar a capacidade funcional dos idosos. A técnica de coleta foi questio-
nário semiestruturado e a análise dos dados apresentados em análise estatística 
simples. Pesquisa aprovada sob o nº CAAE-5599.0.000.258-10. Como resultados, 
obtivemos um total de 43 sujeitos, em que 25 (58,14%) do sexo masculino e 18 
(41,86%) do sexo feminino, uma média de idade de 71,46 anos (± 8,89), com 20 
(46,51%) casados, e a maioria 14 (32,55%) com diagnóstico principal de doença 
do aparelho circulatório, e apresentaram 37 (86,04%) e 24 (55,81%), indepen-
dentes, para as AVD e AIVD, respectivamente. Aos cuidados básicos, 22 (51,16%) 
não seguem dieta prescrita, 28 (65,11%) utilizam órtese de implante dentário, 38 
(88,37%) não pratica atividade física, 24 (55,81%) possui padrão de sono insatis-
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RESUMO
Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno de abrangência 
mundial, e o Brasil está passando por um processo de envelhecimento rápido e 
intenso: o contingente de pessoas com mais de 60 anos chega a 21 milhões. Esse 
processo tem afetado a constituição das famílias, ocasionando a conformação das 
famílias intergeracionais, ancoradas na corresidência, entendida como a coabitação 
de duas (ou mais) gerações dentro de uma mesma família. Objetivo: Descrever a 
dinâmica de cuidados familiares intergeracionias na percepção de idosos. Meto-
dologia: Trata-se de um estudo qualitativo e descritivo, desenvolvido com 32 
idosos cadastradas na área de abrangência de uma Unidade de Saúde da Família, 
no município de Jequié, Bahia. Utilizou-se a entrevista semiestruturada na coleta 
dos dados, a qual ocorreu após aprovação de um Comitê de Ética em Pesquisa. 
A análise dos dados desenvolveu-se pela Técnica de Análise de Conteúdo Temá-
tica, por meio da qual emergiu a categoria “Relações familiares permeadas pelo 
cuidado intergeracional com o idoso”. Resultados e discussão: A categoria revela 
que os � lhos e os netos provêm o cuidado ao membro familiar idoso, portador de 
doenças crônicas, as quais exigem cuidados constantes, como agendar consultas 
e exames, dar remédios e controlar seus horários de administração, como veri� -
cado nos relatos: (...) tem o problema das doenças que eu tenho, minha � lha e a 
neta que cuida (sic) de mim quando as doenças atacam(...) (I4) (...) a medida que 
a idade vai chegando vai aparecendo (sic) as doenças então é bom ter uma � lha 
morando aqui em casa porque ela pode cuidar de mim e do pai (I24) (...) estes dias 
mesmo que eu estou sentindo dores meu � lho é que foi no posto marcar consulta 
pra (sic) mim, pegar remédio pro diabetes (sic) e o material pra fazer o curativo no 
pé (I2). Destaca-se que as mudanças nas famílias e o envelhecimento acompanhado 
pela condição crônico-degenerativa, impõem aos idosos e suas famílias questões 
nunca antes experimentadas na dinâmica das relações familiares, entrando em cena 
uma perspectiva de dependência crescente e ocorrendo reversão de papéis, uma 
vez que passa às gerações mais novas a responsabilidade de cuidar pelos idosos 
que, no passado, lhes proporcionaram proteção e cuidado. Conclusão: O estudo 
revela que as relações intergeracionais são marcadas pelo cuidado que os � lhos e 
netos prestam ao membro familiar idoso, apontando a família como o suporte mais 
comum de cuidados de saúde aos idosos.
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fatório, 32 (96,96%) fazem uso de órtese (óculos) e 24 (61,65%) referem ser cató-
licos. O processo de hospitalização envolve uma subjetividade, esta que é intrín-
seca de cada sujeito oriundo de suas crenças e culturas. Para Henderson, o sujeito 
deve ser visto no âmbito biológico, psicológico, sociológico e espiritual, de forma 
que a Enfermagem auxilie ou mobilize meios para auxiliar o doente a atingir sua 
capacidade de manutenção a vida. Esses dados fornecem subsídios para que o 
Enfermeiro não fragmente o idoso a doença, mas que planeje seu cuidado envol-
vendo este idoso nas suas atividades de forma prazerosa e mais próximo aos seus 
costumes e autocuidado, contribuindo assim para a adesão terapêutica e regimes 
que auxiliem a manutenção e bem-estar.
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RESUMO
Objetivo: Comparar diferentes percepções entre duas populações, idosos com e sem 
DAC. Métodos: Idosos, acima de 65 anos, divididos em dois grupos: com e sem DAC. 
Foram submetidos a estrati� cação de risco de internação pela Escala de Boult e, obser-
vando as respostas quanto ao questionamento da autopercepção a saúde, estabeleceu-
se os resultados. Fatores de inclusão: idosos, acima de 65 anos, capazes de responder a 
escala de Boult. Fatores de exclusão: pacientes acima de 65 anos, incapazes de responder 
a escala de Boult. Análise estatística: método nao paramétrico de Krskal Wallis (alpha 
= 5%). Resultados: período de julho de 2011 a julho de 2012, foram coletados dados 
de 1.578 pacientes, com idade entre 65 a 106 anos, divididos em dois grupos: Grupo 
A (com DAC) e Grupo B (desconhecem DAC), com n = 758 e 820, respectivamente. 
Em todos os pacientes foi aplicada a escala de Boult, que tem por � nalidade avaliar 
fatores de risco como sendo indicadores de internação hospitalar. São eles: autoper-
cepção do estado de saúde, número de pernoite hospitalar e número de visitas médicas 
nos últimos 12 meses, diabetes mellitus, doença cardíaca, sexo, presença de cuidador 
e faixa etária. Para a análise das respostas obtidas, os pacientes dos dois grupos foram 
comparados nos mesmo grupos etários. Baseado na análise da uma questão de escala 
de Boult (“Em geral, como você de� ne seu estado de saúde?”) e suas cinco possíveis 
respostas (“Ruim”, “Médio”, “Boa”, “Muito Boa” e “Excelente”), obtivemos os seguintes 
resultados: considerou-se para este estudo como percepção positiva as respostas “boa”, 
“muito boa” e “excelente”, e percepção negativa as respostas “ruim” e “médio”. O Grupo 
A apresentou 48,8% de respostas voltadas a percepção positiva, vs. 58,9% do Grupo B 
(p < 0,05). Para percepção negativa tivemos 51,2% dos pacientes do grupo A vs. 41,1% 
do grupo B (p < 0,05). Em ambos os grupos, houve uma pior percepção do estado 
de saúde entre as mulheres quando comparado com os homens (Grupo A, 65,2% vs. 
34,8%; e Grupo B 73,7% vs. 26,3%; p < 0,05). Conclusão: A autopercepção do estado de 
saúde, mensurada pela Escala de Boult, sofre modi� cação estatisticamente signi� cativa 
na comparação entre os sexos e também nas análises das respostas ditas como positivas 
e negativas segundo a escala.
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RESUMO
Introdução: As infecções respiratórias são frequentemente associadas a idosos, sendo o 
vírus da in� uenza um dos principais agentes etiológicos causadores de doenças nesse 
grupo. Sabe-se que a vacinação contra o vírus pode diminuir entre 32 e 45% o número 
de hospitalizações por pneumonias e em 39 a 75% a mortalidade global entre os idosos. 
Objetivo: Analisar o efeito da vacinação anual contra o vírus in� uenza em idosos sobre 
os índices de mortalidade por doenças respiratórias entre os anos de 2009 a 2013, no 
estado do Pará. Método: Foi realizado um estudo epidemiológico transversal por meio 
de consulta ao Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Consultaram-
se os dados referentes a óbitos por in� uenza, pneumonia e outras infecções agudas das 
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RESUMO
A prevalência de doenças é muito importante para o planejamento de estratégias 
em saúde pública. Muitos trabalhos já extraíram dados de doenças em idosos (p. ex. 
Aids) do Sistema de Informação de Agravos de Noti� cação (Sinan); porém, não há 
estudos no Pará que levantaram dados de todos os agravos de noti� cação compul-
sória em idosos. Por isso o trabalho objetiva identi� car as doenças de noti� cação 
compulsória mais prevalentes entre os idosos residentes no Pará. O estudo é retros-
pectivo e se utilizaram os dados do Sinan de idosos (60 anos ou mais) residentes no 
Pará que tiveram um dos agravos de noti� cação compulsória de 2007 a 2012. Botu-
lismo, cólera, di� eria, febre amarela, febre maculosa, peste, paralisia � ácida aguda e 
raiva não foram noti� cados. Coqueluche correspondeu a 0,006% das noti� cações de 
todos os agravos de noti� cação compulsória; hantavirose 0,006% também; doenças 
exantemáticas, 0,017%; esquistossomose, 0,04%; malária, 0,04%; tétano acidental, 
0,085%; febre tifoide, 0,1%; intoxicação exógena, 0,19%; leptospirose, 0,26%; 
meningite, 0,3%; leishmaniose visceral, 0,32%; violência, 0,32%; doença de Chagas 
aguda, 0,63%; in� uenza pandêmica, 0,64%; Aids, 1,54%; hepatites virais, 1,65%; 
leishmaniose tegumentar americana, 6,22%; acidente por animais peçonhentos, 
16,47%; tuberculose, 18,05%; hanseníase, 22,12% e dengue, 30,98%. A dengue apre-
sentou a maior prevalência devido às condições climáticas (temperatura e pluvio-
sidade altas) que favorecem a criação de criadouros disponíveis e desenvolvimento 
do vetor. O Pará também possui grandes clusters de hanseníase e é o estado que 
apresentou o maior número de casos con� rmados na Amazônia de tuberculose 
em 2012; as precárias condições higiênico-sanitárias também contribuem para a 
transmissão da hanseníase e da tuberculose. O acidente por animais peçonhentos 
se deve bastante aos acidentes com serpente; de 2007 a 2012 o Pará teve o maior 
número de noti� cações de acidentes com serpente no Brasil. Leishmaniose tem 
aumentado devido ao processo de colonização. A Amazônia é uma área hiperendê-
mica de hepatites virais; e o per� l de pacientes com Aids tem mudado, acometendo 
cada vez mais os idosos; portanto, os agravos prevalentes em idosos estão relacio-
nados às características regionais epidemiológicas, como a dengue, a tuberculose, a 
hanseníase e acidente com animais peçonhentos; o que pode reorientar as políticas 
públicas desses agravos para um enfoque especial na saúde do idoso.
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vias aéreas superiores em pacientes com idade igual ou superior a 60 anos, nos municí-
pios do Estado do Pará, no período de junho de 2009 a dezembro de 2013. Analisaram-
se também dados de cobertura vacinal contra o vírus in� uenza em idosos, no mesmo 
período, no estado do Pará. Os dados obtidos foram reorganizados e analisados por meio 
do so� ware Excel 2007. Resultados: Observou-se que, no período estudado, na medida 
em que a cobertura vacinal atingiu maiores porcentagens, foram menores os índices de 
mortalidade pelas doenças pesquisadas, o que denota a efetividade da vacinação na dimi-
nuição da mortalidade. Conclusão: A vacinação contra o vírus in� uenza é e� ciente para 
a diminuição da mortalidade por doenças respiratórias em idosos. Campanhas de vaci-
nação mais e� cientes devem ser implementadas, com o objetivo de aumentar a cobertura 
vacinal nas cidades que ainda não alcançam altas porcentagens dessa cobertura.
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RESUMO
Introdução e objetivo: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) trata-se de uma morbi-
dade de alta prevalência na população idosa, podendo chegar a mais de 80% em 
mulheres acima dos 75 anos, e está realacionada a diferentes agravos cardio-vasculares. 
O presente estudo tem como objetivo avaliar a prevalência de HAS e sua relação com 
outras patologias em indivíduos idosos admitidos em um hospital de agudos. Metodo-
logia: Estudo transversal a partir de análise de prontuários eletrônicos de um Serviço 
de Geriatria em hospital de agudos de alta complexidade. Resultados e discussão: A 
amostra foi composta de 183 indivíduos com 60 anos ou mais, sendo 64,5% do gênero 
feminino e com média de idade de 83,9 anos. Da amostra, 74,3% tinham diagnóstico 
de HAS. Não houve diferença quanto ao gênero ou idade acima de 80 anos. Houve 
correlação positiva de HAS com o uso de medicamentos potencialmente inapropriados 
pelos critérios de Beers (IC 95% 2,17 (1,10-4,27), p = 0,018), depressão (IC 95% 6,33 
(1,86-21,6), p < 0,001), diabetes melittus (IC 95% 3,65 (1,52-8,74), p = 0,001), DAC 
(IC 95% 5,32 (1,21-23,5), p = 0,009), dislipidemia (IC 95% 2,36 (1,08-5,15), p = 0,02). 
Todos os pacientes com insu� ciência cardíaca e insu� ciência renal crônica eram hiper-
tensos. A ausência de HAS foi fator de proteção para incontinência urinária (IC 95% 
0,47 (0,24-0,93), p = 0,022), disfagia (IC 95% 0,31 (0,15-0,62), p < 0,001) e presença 
menos do que cinco comorbidades (IC 95% 0,38 (0,19-0,76), p = 0,004). Discussão: 
Dados da amostra apresentam maior prevalência de HAS em relação a estudos inter-
nacionais (50,5 a 72%). Um estudo nacional semelhante encontrou prevalência de 56%, 
diferença possivelmente decorrente de maior poder aquisitivo da população estudada 
e melhor acompanhamento médico. A associação com polifarmácia em dados inter-
nacionais podem variar de 2 a 5,6 vezes. A relação com diabetes melittus, dislipidemia 
e depressão. A incontinência urinária também apresenta relação com HAS em outros 
estudos, com prevalência maior mesmo em homens (1,3 vezes em estudo norte-ameri-
cano), assim como HAS ser fator de risco para multimorbidade. A ausência de aumento 
de níveis pressóricos com menor risco para disfagia pode estar relacionado ao risco de 
eventos vasculares cerebrais ou mesmo com polifarmácia. Conclusão: A HAS tem alta 
prevalência entre os idosos internados em unidades de geriatria e apresenta associação 
com diversas morbidades, como polifarmácia e incontinência urinária.
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RESUMO
Introdução: Análises preliminares dos idosos apontaram a obesidade como um dos 
fatores de risco de CV mais prevalentes. O objetivo geral deste estudo foi avaliar a 
prevalência de obesidade e sua associação com doenças crônicas (DM e HAS) em 
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RESUMO
Com o aumento expressivo no número de idosos do Brasil, emerge o desa� o de 
preservar e garantir a qualidade de vida dessa parcela da população. Sabendo que 
sexualidade é um elemento fundamental para uma vida saudável, se faz neces-
sário entender, principalmente, além das alterações � siológicas e psicológicas, 
a percepção do idoso em relação ao assunto e compreender que é natural que a 
terceira idade continue a ter vida sexual ativa. No entanto, esse tema ainda é um 
grande tabu na sociedade atual. Ao entrar em contato com idosos ativos da Univer-
sidade Aberta da Terceira Idade (Unati), surgiu o interesse em conhecer mais dessa 
realidade. O objetivo deste trabalho é investigar o nível de satisfação dos idosos 
com a sua vida sexual. Trata-se de um recorte de uma dissertação de mestrado, que 
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pacientes idosos. Métodos: Pacientescom idade igual ou maior que 60 anos, ambos 
os sexos, atendidos em rede ambulatorial. Estudo transversal,observacional, envol-
vendo idosos a partir da análise de dados coletados de banco de dados. Obesidade: 
(WHO): baixo peso IMC < 18,5; normal = IMC 18,50 a 24,99; sobrepeso = IMC 
25 a 29,99 e obesidade IMC ≥ 30. As variáveis investigadas: [1] peso, altura; [2] 
nº de internações hospitalares (de 01 de fevereiro de 2013 a 30 de abril de 2013); 
[3] comorbidades CV: DM e HAS. Análise estatística: SPSS, 9.0; Teste de Kolmo-
gorov-Smmirno� ; teste não param qui-quadrado ou pelo teste exato de Fisher; p < 
0,05; IC 95%. Resultados: Foram avaliados 24.379 indivíduos de 60 a 104 anos, com 
idade média de 70,4 anos. A análise das médias de IMC relacionando com grupos 
etários divididos por décadas, identi� cou uma redução progressiva de IMC em 
grupos etários maiores, estando, portanto, os idosos longevos (≥ 80 anos) com os 
menores valores médios de IMC encontrados (valores médios de IMC: sexagenários 
= 28,8; septuagenários = 27,7; octagenários = 26,4; nonagenários = 24,79 e centená-
rios = 24,1). Pelo grá� co 1, observa-se uma regressão progressiva na prevalência de 
obesidade (p = 0,028) com a progressão das décadas. Quando comparados os idosos 
obesos (31,3%) aos não obesos, veri� cou-se uma maior prevalência de DM e HAS 
entre idosos obesos (DM = 27,7% vs. 12,6% ; HAS = 77,4% vs. 64,9%).Comparamos 
a prevalência de DM e HAS, isoladamente e em associação. Nota-se nos grá� cos 
2, 3 e 4 que há aumento progressivo da prevalência de HAS e DM (em avaliação 
isolada) em todas as faixas etárias. A medida que o IMC se eleva; porém, o mesmo 
não se observa quando avaliamos as 2 comorbidades associadas, que apresentaram 
menor prevalência nos idosos longevos obesos (p-valor < 0,05). O número de inter-
nações hospitalares (1.547) por qualquer causa, apresenta crescimento em todas as 
faixas etárias, a medida que o IMC se eleva, exceto entre os longevos, entre os quais 
a maior taxa de hospitalização notou-se entre os idosos de baixo peso. Conclusão: 
Encontramos altas prevalências de obesidade, principalmente em mulheres. Ficou 
demonstrado no estudo que o excesso de peso relacionou-se com maior prevalência 
de doenças crônicas (DM, HAS), bem como em um maior número de hospitaliza-
ções. Porém, a parcela da população estudada de idosos longevos malnutridos apre-
sentou elevados índices de internações hospitalares, o que possivelmente se rela-
ciona a sarcopenia, queda e infecção.
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tem como objetivo avaliar a qualidade de vida de idosos participantes da Unati. 
Para atingir tal objetivo, utilizou-se o método de abordagem quantitativa com 129 
idosos de ambos os sexos, participantes da Unati na cidade de Manaus, Amazonas. 
O instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário do WHOQOL-bref, 
em que se focalizou para este estudo a questão: “Quão satisfeito (a) você está com 
sua vida sexual?”, a qual apenas 92 idosos responderam. Os resultados mostraram 
que a maioria dos idosos, correspondente a 60% não estão satisfeitos com a sua 
vida sexual, enquanto 30% referiram estar satisfeitos e 20% responderam que não 
estãonemo satisfeitos, nem insatisfeitos. Percebe-se que a sexualidade no idoso 
precisa ser alvo de muitas discussões, no intuito de buscar estratégias de ação para 
minimizar os problemas que podem atingir a população idosa que interferem na 
sua sexualidade e na forma de percepção da mesma. A medida que os idosos vão 
adquirindo conhecimento a cerca da sua sexualidade, passam a sinalizar a neces-
sidade de ajuda para superar certos mitos e tabus que fazem parte da cultura da 
sociedade. Assim, faz-se imprescindível que os diversos pro� ssionais da área da 
educação e da saúde, juntos, possam buscar adentrar na realidade de cada pessoa, a 
� m de em conjunto com a mesma traçar mecanismos de superação das di� culdades 
vivenciadas, e que o processo educacional não seja visto somente como transmissão 
de conhecimento de forma unilateral.

RESUMO
Introdução: A presença de fatores de risco cardiovascular em idosos como hiper-
tensão arterial sistêmica (HAS), diabetes melito (DM), tabagismo e dislipidemia 
aumentam a incidência de doenças cardíacas e influenciam o surgimento de alte-
rações cerebrovasculares, como aterosclerose e infartos lacunares, contribuindo 
para o desenvolvimento de demência vascular. Objetivo: Correlacionar fatores 
de risco cardiovascular com alterações de neuroimagem de idosos internados 
no Hospital Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA). Método: Foram 
avaliados 31 idosos, de ambos os sexos, internados no serviço de Clínica Médica 
da FSCMPA, no período de junho a novembro de 2011. Inicialmente foi aplicado 
um questionário investigativo sobre fatores de risco cardiovascular aos pacientes. 
Àqueles que possuíam fator de risco cardiovascular foi realizada RNM de crânio. 
No final, os dados foram correlacionados e submetidos a análise estatística pelo 
método do qui-quadrado e representados em forma de gráficos e tabelas. Resul-
tados: Dos 31 pacientes estudados, 74,2% eram do sexo masculino; 38,7% tinham 
entre 65 e 69 anos, com média de idade de 69 anos; 45,2% possuíam entre 1 e 4 
anos de escolaridade. Pacientes hipertensos tiveram maior número de alterações 
(71%), seguidos diabéticos e sedentários, ambos com 58,1% dos achados. Taba-
gistas, cardiopatas, dislipidêmicos, pacientes com sequelas de acidente vascular 
cerebral e renais crônicos foram os que tiveram menos alterações: 41,9%; 25,8%; 
16,1%; 6,5%; 3,2% e 3,2%, respectivamente. Microinfartos cerebrais foram os 
achados mais encontrados (93,5%). Discussão: A maioria das literaturas relata o 
acidente vascular cerebral como o mais relacionado a alterações de neuroimagem 
que podem levar à alteração cognitiva de idosos; entretanto, o presente estudo 
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demonstrou que a HAS descompensada é a que mais causa alteração a longo prazo, 
tanto radiológica, quanto cognitiva. Isso indica que é importante realizar medidas 
de controle adequadas para HAS, DM, dislipidemia, eliminação do tabagismo e 
controle de arritmias cardíacas, podendo diminuir o risco de desenvolvimento 
de alterações cerebrais e, consequentemente, de demência vascular nessa popu-
lação. Conclusão: Fatores de risco cardiovascular, como HAS e DM, podem levar 
a alterações microangiopáticas, que a longo prazo podem resultar em compro-
metimento cognitivo grave com prejuízos na funcionalidade, como é o caso da 
demências vascular.

RESUMO
Introdução: Os casos de acidentes por animais peçonhentos ainda são notáveis 
no Brasil. Entre 2007 e 2013, ocorreram 861.981 casos desse tipo de acidente, dos 
quais 97.721 (11,33%) ocorreram em idosos. O número de casos que evoluem a 
óbito é de 1.850, dos quais 381 são idosos (20,6%). Sendo assim, é preocupante 
a participação desse grupo etário nos casos de morte por acidentes com animais 
peçonhentos. A região Norte do país, em especial o Pará, ainda contribui em 
grande parte para esses números alarmantes, apesar dessa ser a região menos 
populosa. Objetivos: Descrever a incidência de acidentes por animais peçonhentos 
em idosos no Pará e na região Norte, caracterizando os tipos de acidentes predo-
minantes em cada estado e o perfil epidemiológico dos pacientes. Metodologia: 
Foi realizado um estudo transversal, descritivo, ecológico e exploratório, baseado 
no banco de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos anos de 
2007 a 2013. Resultados: Os dados obtidos mostram que o número de idosos vem 
crescendo no Pará entre o intervalo de tempo analisado: em 2007 eram 433.866 
idosos; em 2013, esse número era de 554.395. Na população do Norte como um 
todo, o número de acidentes por animais peçonhentos também vem subindo: em 
2007, 11.231 casos foram notificados, sendo 729 em idosos. Em 2013, 13.426 casos 
ocorreram na região, sendo 1.136 em idosos. O Pará, em ambos os casos, registrou 
o maior número de ocorrências em idosos em relação à região: ocorreram 427 
casos em 2007 (58,6%) e 556 em 2013 (49%). O tipo de acidente que responde 
pelo maior número de casos no Pará, assim como nos outros estados do Norte, 
é o de serpentes. Foram 294 em 2007 (68,85%) e 346 em 2013 (62,23%). Quanto 
ao perfil dos pacientes paraenses, conclui-se que a maioria dos acidentados era 
do sexo masculino, tanto em 2007 (77,75%) quanto em 2013 (79,31%). O mesmo 
vale para a região Norte, na qual 76,67% dos casos ocorreram em homens em 
2013 e 77,1% em 2007. Conclusão: Percebe-se que o Pará, no contexto da região 
Norte, ainda é o estado que contribui de forma mais acentuada para os casos de 
acidentes por animais peçonhentos. Notou-se que o número de casos, que ocorrem 
principalmente em homens, vem aumentando de 2007 a 2013, tanto no estado 
quanto na região. Isso revela a falta de esforços para combater esse quadro. Sendo 
assim, considera-se fundamental que medidas de prevenção sejam adotadas para 
combater essa situação.
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RESUMO
Introdução: Os sentimentos positivos e con� ituosos presentes nos relacionamentos fami-
liares moldam o ambiente de apoio ao idoso. Sua avaliação é importante, pois são capazes 
de in� uenciar na saúde física e psicológica dos idosos, bem como na capacidade assis-
tencial da família. Objetivo: Identi� car a afetividade e o con� ito presentes nos relaciona-
mentos dos idosos com o cônjuge, os irmãos, os � lhos e os netos. Método: Participaram 
134 idosos, com idade média de 72 anos (DP = 8,0), a maioria do sexo feminino (77,6%), 
cadastrados no programa de Saúde da Família de um município do interior da Bahia. 
Foram feitas entrevistas no domicílio, utilizando-se: a) questionário de informações socio-
demográ� cas; b) familiograma; no qual a relação com outro membro familiar é avaliada a 
partir de adjetivos positivos (afetividade) e negativos (con� ito), classi� cadas em: alta afeti-
vidade e baixo con� ito; alta afetividade e alto con� ito; baixa afetividade e baixo con� ito; 
baixa afetividade e alto con� ito. Foram feitas estatísticas descritivas. Resultados: De modo 
geral, os idosos perceberam alta afetividade e baixo con� ito na maioria das díades fami-
liares. A relação com cônjuge foi avaliada como de alta afetividade e baixo con� ito por 
80% dos idosos, de baixa afetividade e baixo con� ito por 10% e de baixa afetividade e alto 
con� ito por 10%. A qualidade do relacionamento com os � lhos foram percebidos como de 
alta afetividade e baixo con� ito por 86,6%, de baixa afetividade e baixo con� ito por 10,7%, 
de baixa afetividade e alto con� ito por 1,6%, e de alta afetividade e alto con� ito por 1,1%. 
A relação com os netos foi relatada como de alta afetividade e baixo con� ito por 86,8%, de 
baixa afetividade e baixo con� ito por 10,5% e de alto con� ito e alta afetividade por 2,7%; 
enquanto o relacionamento com os irmãos foi avaliado como de alta afetividade e baixo 
con� ito por 83,3% e de baixa afetividade e baixo con� ito por 16,7%. Conclusão: A afetivi-
dade foi predominante na maior parte dos relacionamentos avaliados. Os idosos relataram 
maior con� ito no relacionamento com o cônjuge. O con� ito é um aspecto normativo 
das relações familiares e só afeta a funcionalidade familiar quando a afetividade é baixa; 
portanto, os pro� ssionais de saúde devem estar atentos a esses casos.
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RESUMO
Introdução e objetivo: A incidência atual de HIV/Aids na população acima de 50 anos 
avulta como em nenhuma outra faixa etária, eclodindo como desa� o para o Brasil e uma 
das doenças de maior impacto na saúde pública. Dentre tais indivíduos, o grupo de idosos 
tem apresentado crescimento considerável no número de infectados, o que pode estar 
relacionado com o despreparo da sociedade para lidar com a temática. Pretende-se apre-
sentar o número de casos noti� cados e con� rmados, bem como relacionar esses dados 
com possíveis causas dessas ocorrências. Metodologia: Trata-se de um estudo documental, 
descritivo e quantitativo dos casos noti� cados na população com idade maior que 60 anos, 
caracterizando a frequência de Aids nessa faixa etária, permeada pela abordagem epide-
miológica. A coleta de dados foi realizada no Banco de Dados do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS) no mês de dezembro de 2013, disponíveis no período compreendido entre 
2008 e 2012. Resultados e discussão: Observados entre 2008 (1.547 casos noti� cados) e 
2009 (1.626 casos noti� cados), 79 casos novos noti� cados; entre 2009 e 2010 (1.602 casos 
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RESUMO
Introdução: Envelhecer nos dias de hoje não é mais exceção, é regra. A diminuição da 
mortalidade é um dos fatores que favorecem o envelhecimento populacional, levando a 
um aumento da expectativa de vida. Na contramão desse processo está o uso de drogas 
lícitas, como álcool e tabaco. Segundo a OMS, o tabagismo é a maior causa de morte 
evitável no mundo, o alcoolismo é a segunda e o tabagismo passivo a terceira. Além 
disso, seu uso regular é fator de risco para várias Doenças Crônicas Não Transmissíveis 
(DCNT). Objetivo: Veri� car a prevalência do alcoolismo e tabagismo em idosos resi-
dentes na Comunidade do Dendê, em Fortaleza, Ceará, e estabelecer sua relação entre 
as doenças crônicas e o nível socioeconômico. Metodologia: Estudo transversal, descri-
tivo. Foram realizadas 99 entrevistas por meio de inquérito domiciliar utilizando ques-
tionário estruturado aplicado durante o mês de dezembro de 2013. Resultado: Dentre 
os idosos avaliados predominavam as mulheres (60,6%), sendo a idade média 69,7 anos. 
56,5% são casados e 84,8% pardos. Há a predominância de aposentados ou pensionistas 
com renda de um a dois salários mínimos, possuindo baixa escolaridade e moradias 
próprias e precárias na grande maioria. Embora considerem sua saúde regular, mais 
da metade são acompanhados por doenças crônico degenerativas, sendo a prevalência 
do uso de álcool de 12,5% nessa população e a de tabaco, 17,3%. Entre os fumantes, 
58,8% são mulheres e tem de 60 a 69 anos; 52,9% viúvos/separados/solteiros; referem 
saúde regular (62,5%); tem hipertensão (70,5%); diabetes (29,4%) e consomem álcool 
(17,6%). Entre os fumantes passivos (24,7%), 66,6% são mulheres e 70,8% são casados. 
Dos alcoolistas ,75% são homens e casados, referem saúde boa/excelente (66,6%); tem 
hipertensão (58,3%); diabetes (16,6%); ansiedade/depressão (16,6%) e já sofreram 
quedas (16,6%). Conclusão: Os idosos da Comunidade do Dendê tem baixo poder aqui-
sitivo, baixa escolaridade, vivem em domicílios multigeracionais, com infraestrutura 
precária, com prevalência elevada de tabagistas e alcoolistas, morbidade física, dentre 
elas hipertensão e diabetes. Sabendo que, tanto o tabagismo quanto o alcoolismo são 
fatores de risco modi� cáveis para o desenvolvimento de DCNT, sua cessação, mesmo 
em idosos, podem diminuir os riscos de novas comorbidades e melhorar o prognóstico 
das doenças já existentes, o que reforça a necessidade de ações direcionadas para tal 
problema, promovendo uma melhor qualidade de vida nessa população.
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noti� cados) não houve casos novos; entre 2010 e 2011 (1.733 casos noti� cados), o número 
tornou a crescer para 131; e decresceu entre 2011 e 2012 (1.812 casos noti� cados) para 79 
casos novos. No período de 2008 a 2012, temos um total de 265 casos novos. A frequência 
dos dados apresentados mostra que apesar do decréscimo dos casos novos entre 2010 e 
2011, o número de casos novos (265) do período total é signi� cativo e representa uma 
taxa de crescimento em torno de 14% o que é maior que a taxa de crescimento da popu-
lação idosa no Brasil (10%). Conclusão: Esses dados sugerem que as políticas públicas em 
relação à prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis entre pessoas idosas tem se 
mostrado ine� cazes e podem estar relacionadas com o despreparo da sociedade em lidar 
com a vida sexual ativa dos idosos. As questões relacionadas à Aids e envelhecimento 
deverão ser perscrutadas, principalmente pelo aumento da expectativa de vida da popu-
lação brasileira, ensejando reorientar ações de prevenção e controle da infecção pelo HIV.
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RESUMO
Introdução: Observa-se aumento da expectativa de vida e consequente crescimento no 
número de idosos em quase todas as nações do mundo. Juntamente com o declínio do 
estado de saúde, há um aumento no número de Instituições de Longa Permanência (ILPs). 
Objetivo: Analisar per� l epidemiológico, clínico e funcional de idosos institucionalizados. 
Metodologia: Trata-se de um estudo observacional transversal analítico e descritivo, 
desenvolvido em dezembro de 2013, em uma ILP. Utilizou-se questionário com variáveis 
sociodemográ� cas, condições clínicas e avaliação funcional por meio do índice Katz. Com 
Epi Info Version 3.4.5 fez-se análise descritiva, BioEstat 5.0 e GraphPad Prism 5.0, através 
do teste qui-quadrado para análise inferencial, com p -valor ≤ 0,05. Resultados e discussão: 
Foram entrevistados 50 idosos, desses, 88% (n = 44) eram do sexo feminino (p < 0,0001), 
representando resultados signi� cativos. A faixa etária prevalente foi de 80 a 89 anos com 
40% (n = 20), divergente de outro estudo, no qual a faixa etária prevalente foi de 60 a 69 
anos. Quanto ao estado civil, observou-se que 46% (n = 23) eram solteiros, semelhantes 
aos apresentados em estudo no Sul do país. 52% (n = 26) tinham ensino fundamental, 
representando um resultado altamente signi� cativo (p < 0,0001). Pesquisas realizadas no 
Distrito Federal apontaram que a maioria dos idosos não possuía nenhuma instrução ou 
estudaram por menos de um ano. A queixa prevalente foram dores articulares em 24% 
(n = 12) idosos. Dentre as patologias, observou-se que hipertensão e doenças digestivas 
obtiveram mesma prevalência (n = 14; 28%). Outro estudo mostrou maior prevalência no 
sistema cardiovascular e nervoso. Durante os seis meses antecedentes a entrevista, 66% 
(n = 33) não relataram episódios de quedas, representando dados signi� cantes (p = 0,03). 
Estudos apontam que institucionalização representa fator de risco para quedas. O índice 
de Katz geral revelou que 50% (n = 25) eram independentes, bem como nas seis atividades 
especí� cas, estatisticamente signi� cantes (p = 0,007 e p < 0, 0001, respectivamente), dife-
rente de outra pesquisa, em que 91,7% apresentaram dependência importante. Conclusão: 
Pode-se dizer que houve maior prevalência no sexo feminino, com faixa etária de 80 a 89 
anos, solteiros e com ensino fundamental. A queixa prevalente foi de dores articulares e 
as patologias frequentes foram hipertensão e doenças digestivas. A maioria não sofreu 
quedas durante os seis meses antecedentes a entrevista. O índice de Katz revelou que 
metade era independente, bem como com relação a cada atividade dessa escala.
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RESUMO
Introdução: Qualidade de vida pode ser de� nida como a percepção do indivíduo de sua 
posição na vida, no contexto cultural e do sistema de valores nos quais ele vive, em relação 
aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Além disso, a qualidade de vida 
depende basicamente de quatro domínios: físico-funcional, psicológico, relacionamento 
interpessoal e meio ambiente. Cada população, a depender de vários fatores, como a faixa 
etária, apresenta particularidades no que tange à determinação de qualidade de vida. Obje-
tivo: Analisar a auto-satisfação de pacientes idosos com sua própria saúde e determinar 
a qualidade de vida destes a partir de protocolo validado. Método: Este estudo é carac-
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RESUMO
Introdução e objetivos: A gripe representa um importante agravo à saúde de idosos em 
todas as regiões do Brasil, apresentando um impacto negativo nos índices de morbi-
mortalidade desse segmento da população. A vacina tem se mostrado um método 
e� ciente de prevenção da gripe e de suas complicações em idosos, reduzindo, inclusive, 
o número de internações por essa condição. O objetivo deste trabalho é avaliar compa-
rativamente a cobertura vacinal contra gripe em idosos no Brasil, nos anos de 2009 
e 2012, e analisar medidas que melhorem a adesão dos idosos à vacina. Metodologia: 
Foram analisados dados referentes à proporção de idosos vacinados contra a gripe por 
regiões do Brasil nos anos de 2009 e 2012. As informações foram obtidas por meio do 
Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento de Políticas do Idoso (SISAP). 
Resultados e discussão: Em 2009, a cobertura vacinal contra gripe nas regiões Norte, 
Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste foi, respectivamente, 95,41%, 88,27%, 79,42%, 
77,75%, e 88,53%. Já em 2012, essa proporção foi de 85,3%, 80,42%, 78,63%, 85,56% 
e 85,32%, respectivamente. Podemos observar que a cobertura vacinal nas diferentes 
regiões pode ser considerada satisfatória, mas apresentou uma queda signi� cativa ao 
decorrer desse período em todas as regiões, com exceção da região Sul que mostrou um 
aumento nesse indicador. A diminuição da cobertura vacinal pode ter sido provocada 
por diversos fatores, como menor quantidade de campanhas públicas, receio de eventos 
adversos à vacina por parte dos idosos e a negligência por parte da população em geral, 
com relação à gravidade dessa doença na terceira idade. Conclusão: A gripe representa 
um agravo com importante impacto negativo nos indicadores de saúde da população 
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terizado como prospectivo, transversal e descritivo. Foram entrevistados 100 pacientes 
cadastrados em quatro Estratégias de Saúde da Família (ESF), com idade entre 60 e 100 
anos, no período de maio a outubro de 2012. Foram utilizados protocolos World Health 
Organization Quality of Life Bref (o qual denomina cada questionamento de “faceta”, 
e cada uma destas possui escores entre 0 e 100, sendo então agrupadas em domínios) 
com questões alusivas à qualidade de vida dos entrevistados. Indivíduos fora da faixa 
etária determinada, incapazes de responder o questionário, ou que tenham se recusado 
a participar da pesquisa foram excluídos da mesma. Resultados: 10% dos entrevistados 
mostraram-se muito insatisfeitos com a própria saúde; 10% mostraram-se insatisfeitos, 
30% relataram não estar satisfeitos, tampouco insatisfeitos com a própria saúde, 34% a� r-
maram estar satisfeitos e 9% referiram estar muito satisfeitos. Quanto aos escores médios 
de qualidade de vida por domínio, veri� cou-se que o domínio das relações sociais foi o 
que obteve maior escore (78), seguido então pelos domínios psicológico (74,91), físico-or-
gânico-funcional (69,39) e meio ambiente (62,4). O escore médio de qualidade de vida na 
população estudada foi 71,175. Ao se considerar as facetas, o maior escore foi observado 
nas relações com amigos, parentes e vizinhos (90,75), e o menor em participação e opor-
tunidade em atividades de lazer (39). Conclusão: As maiores di� culdades encontradas na 
determinação de uma boa qualidade de vida dos indivíduos entrevistados foram nas que 
tangem a aspectos físico-orgânico-funcionais e ao meio ambiente em que vivem. A falta 
de oportunidades de atividade física é um fator preocupante, dada a sua importância na 
prevenção de doenças prevalentes na terceira idade.
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idosa, e tem sido observada uma redução na cobertura vacinal contra essa condição na 
maioria das regiões do país no período avaliado, embora seja de conhecimento comum 
entre pro� ssionais de saúde que a vacina é um método bastante e� caz de preveni-la e 
de evitar as suas possíveis complicações. Os pro� ssionais de saúde devem estar atentos à 
necessidade de recomendar a vacina aos idosos, esclarecendo pontos importantes, como 
os benefícios trazidos por ela e o baixo risco de eventos adversos causados pela vacina.

RESUMO
Introdução: As relações sociais referem-se à percepção do indivíduo sobre os relaciona-
mentos sociais e os papéis sociais adotados na vida. Tais relações possuem considerável 
peso sobre a determinação da qualidade de vida, ainda que esta última dependa de outros 
aspectos. Estudos demonstram que com o avançar da idade, as relações sociais tendem 
a sofrer modi� cações e, em decorrência disso, tornam-se mais relevantes em termos de 
saúde global do indivíduo. Objetivo: Analisar as relações sociais de indivíduos idosos, a 
partir de sua associação com a determinação da qualidade de vida. Método: Este estudo 
é caracterizado como prospectivo, transversal e descritivo. Foram entrevistados 100 
pacientes devidamente cadastrados em quatro Estratégias de Saúde da Família (ESF), com 
idade entre 60 e 100 anos, no período de maio a outubro de 2012. Foram utilizados proto-
colos World Health Organization Quality of Life Bref (o qual denomina cada questiona-
mento de “faceta”, e cada uma destas possui escores entre 0 e 100) com questões alusivas 
a características dos relacionamentos interpessoais dos entrevistados, e protocolos 
próprios para a coleta de dados. Indivíduos fora da faixa etária determinada, incapazes 
de responder o questionário, ou que tenham se recusado a participar da pesquisa, foram 
excluídos da mesma. Resultados: Ao considerar outros aspectos, além das relações sociais, 
o escore médio de qualidade de vida dos entrevistados foi 71,175, ao passo que o escore 
médio apenas do domínio das relações sociais foi 78,33. O maior escore foi observado nos 
quesitos que dizem respeito às relações pessoais com vizinhos, amigos e parentes (90,75), 
seguido pela faceta sobre o apoio social dado aos entrevistados (86) e, por � m, a faceta que 
questionou aspectos ligados à atividade sexual desses pacientes (58,25), a qual foi bastante 
insatisfatória. Um terço dos entrevistados referiu estar satisfeito ou muito satisfeito com 
sua vida sexual, enquanto 13% relatou estar muito insatisfeito ou insatisfeito, e 54% referiu 
não estar nem satisfeito nem insatisfeito com sua vida sexual. Conclusão: As relações 
sociais apresentaram escore acima do escore médio global de qualidade de vida da popu-
lação estudada; entretanto, o escore médio das facetas relacionadas à atividade sexual foi 
insatisfatório, permanecendo este abaixo do escore médio do domínio das relações sociais.
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RESUMO
Introdução: A Organização Mundial de Saúde de� ne violência como sendo o uso inten-
cional de força física ou poder, real ou como ameaça, contra sí mesmo, outra pessoa, ou 

Autores: Ana Catarina 
Mattos Fernandes / 

ANÁLISE DA NOTIFICAÇÃO DE CASOS DE VIOLÊNCIA EM PACIENTES 
COM 60 ANOS OU MAIS NO ESTADO DO PARÁ



131

RESUMO
Objetivos: Determinar a prevalência e características sociodemográ� cas associadas 
ao uso de antidepressivo (AD) da região metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) 
em 2003. Material e Métodos: A amostra probabilística, todos os residentes idosos 
(n = 1.774) foram considerados elegíveis; destes, 1.628 (91,8%) participaram do 
estudo. A variável dependente foi o consumo de antidepressivos, referido pelos 
participantes. Com base no seu nome e dosagem, os medicamentos foram iden-
ti� cados, seus princípios ativos, e posteriormente classi� cados de acordo com o 
ATC Index. As características sociodemográ� cas consideradas foram sexo, idade, 
situação conjugal, escolaridade em anos de frequência à escola, sendo esta conside-
rada um proxy de situação socioeconômica, pois a renda não foi incluída em razão 
do elevado percentual de perdas (+/- 11,5%). Resultados: Dos idosos avaliados, 
59,1% eram mulheres, média etária 69,7 anos, 53% eram casado/união consensual, 
e a escolaridade igual ou superior a 8 anos foi de 27,0%. A prevalência do uso de 
AD foi 4,7%; IC 95%: 3,6-5,8. Os ADs mais consumidos foram: 66,2% os tricí-
clicos, 31,2% os ISRS, 2,6% outros AD. Os AD à base da amitriptilina (40,3%) e 
imipramina (11,7%) foram os mais utilizados, entre os ISRS, a sertralina (11,7%) 
foi a mais consumida, seguida da Paroxetina (9,1%). A prevalência do uso de AD 
foi mais elevada entre os idosos do sexo feminino (6,1%), com idade entre 70 e 79 
anos (6,4%) e escolaridade igual ou superior a 8 anos (5,5%), o relato de depressão 
por médico ocorreu em 15,4% dos usuários de AD. Na análise multivariada perma-
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contra um grupo ou comunidade, que resulte em, ou resultou, ou tem uma alta probabi-
lidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, mal desenvolvimento ou privação. 
A violência é primeiramente uma questão social, e passa a ter dimensões na área de 
saúde por promover um impacto na qualidade de vida, por suas consequências exigirem 
cuidados médico-hospitalares e pelo atual conceito ampliado de saúde. Portanto, a noti� -
cação compulsória de casos de violência consiste em um importante indicador de saúde. 
Objetivos: Analisar os casos de violência contra pacientes com 60 anos ou mais noti� cados 
no mês de janeiro de 2012 a dezembro de 2013 abrangendo todo o Estado do Pará. Meto-
dologia: A análise é de caráter transversal, cujos dados foram retirados do Departamento 
de Informática do SUS (DATASUS). A pesquisa envolveu gênero sexual, cor, escolaridade 
e contemplando todas as categorias, tendo como critério de inclusão pacientes com 60 
anos ou mais. Não houve necessidade de submissão ao CEP e nem utilização de patro-
cínios � nanceiros. Resultados: Após a análise no Departamento de Informática do SUS, 
foram identi� cados 67 casos de violência cometidos contra pacientes com 60 anos ou mais 
em todo o estado do Pará no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013. Discussão: 
Apesar da importância da noti� cação compulsória em casos de violência, por meio dos 
dados obtidos, é possível supor que a maioria dos casos foram subnoti� cados. Tal supo-
sição é embasada na frequência relativamente alta com que idosos sofrem algum tipo de 
violência. Conclusão: O combate à violência praticada contra pacientes de 60 anos ou 
mais é de extrema importância para a prevenção e promoção da saúde dos indivíduos que 
se enquadram nessa faixa etaria. É importante incentivar a noti� cação para que medidas 
necessárias sejam tomadas para diminuir essa realidade.

Fernandes, ACM / Cesupa; 
Camila Pessoa de Vascon-

celos / Vasconcelos, CP / 
Cesupa; Amanda Cristina 
da Costa Lobato / Lobato, 

ACC / Cesupa; Camila 
de Almeida Machado / 
Machado, CA / Cesupa

Área: Geriatria
Temário: Epidemiologia

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – 

Pôster Eletrônico



132

neceram signi� cativa e independentemente associados ao uso de antidepressivos, 
o sexo feminino (RP = 2,83; IC 95% = 1,47-5,46), a faixa etária de 70 a 79 anos (RP 
= 1,84 IC 95% = 1,10-3,09), relato de depressão (RP = 5,03; IC 95% 3,16-8,20). 
Discussão: A prevalência de estudo foi semelhante a estudos internacionais, e a 
maior prevalência do sexo feminino está relacionada a diversos fatores e estudos 
que demonstram que as idosas possuem 2,4 vezes mais chances de possuírem 
depressão, além de 22% a mais e presença de doenças crônicas, como insônia e 
sintomas físicos dolorosos. A associação etária pode ser relacionar com a neces-
sidade de tratamento para comorbidades no segmento mais idoso. Conclusão: O 
consumo de antidepressivo nos idosos de RMBH se associam ao sexo feminino, 
idade de 70 a 79 anos e relato de depressão e novos estudos são necessários para 
identi� car outros fatores associados.

RESUMO
No Ceará, a população idosa aumentou 61% em 10 anos, seguindo a tendência 
nacional, porém o número de instituições de longa permanência (ILP) não cresceram 
na mesma proporção. Apesar da falta de vagas, um estudo recente em ILPs cearenses 
mostrou a prevalência de 34% de depressão maior. Este trabalho teve como obje-
tivo analisar cada item do GDS e correlacionar com a presença de sintomas/sinais 
depressivos nos idosos do LTM, identi� cando as perguntas mais signi� cativas para 
discriminá-la. Trata-se de um estudo transversal histórico com análise dos prontuá-
rios de idosos institucionalizados no LTM, com ênfase na análise do último resultado 
da Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage - versão reduzida (GDS 15) de cada 
idoso. Foram excluídos os que não tiverem a escala de GDS 15 nos últimos 5 anos. Os 
dados foram analisados no programa EpiInfo 3.5.2, utilizando a regressão linear para 
sugerir quais são as melhores perguntas para identi� car idosos deprimidos, sugerindo 
um instrumento mais simples para estudos. Este trabalho foi submetido ao Comitê 
de Ética da Universidade de Fortaleza. Participaram da pesquisa 133 idosos dos 220 
moradores. A amostra agrupa-se em uma faixa etária entre 57 e 95 anos; sendo 71 do 
sexo masculino. Ressalta-se a prevalência de analfabetos (36,4%) e de idosos solteiros 
(43,4%). Observou-se que 48,9% (n = 65) da amostra tinham sintomas depressivos 
ou pontuação maior ou igual a 5 na escala GDS 15. Na análise das perguntas mais 
signi� cativas do GDS 15, as cinco que se mostraram mais presentes em pacientes com 
sugestão de depressão foram: [2] Você deixou de lado muitas de suas atividades e 
interesses? – 86,2% das pessoas que têm depressão deixaram de fazer as suas ativi-
dades (p < 0,005); [3] Você sente que sua vida está vazia?- 86,2% das pessoas que têm 
depressão sentem que a vida é vazia (p < 0,005); [7] Você se sente feliz na maior parte 
do tempo? - 60% das pessoas que têm depressão não se sentem feliz na maior parte do 
tempo (p < 0,005); [9] Você prefere permanecer em casa a sair e fazer coisas novas? - 
58,5% dos que têm depressão preferem � car em casa (p < 0,005); [15] Você pensa que 
a maioria das pessoas está melhor do que você?- 58,5% dos que têm depressão acham 
que a maioria das pessoas está melhor do que elas (p < 0,005). Constatou-se que cinco 
perguntas do GDS 15 parecem ter maior capacidade de rastrear depressão em idosos 
institucionalizados com sintomas depressivos.
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RESUMO
Introdução: Cerca de 30% das mulheres idosas são portadoras de incontinência 
urinária (IU). O envelhecimento por si só não é causa de IU, mas leva a altera-
ções no sistema urinário que podem predispor à ela. Apesar da alta prevalência e 
morbidade, o problema é pouco detectado. Muitos pacientes têm dificuldade em 
relatar os sintomas por constrangimento, por relacionar ao processo normal do 
envelhecimento (da idade) ou por desconhecer as possibilidades de tratamento. 
Usualmente, a abordagem é feita por ginecologistas pouco familiarizados com 
o manejo de idosas frágeis. Objetivo: Caracterizar o perfil clínico funcional da 
idosa com IU. Metodologia: Trata-se de estudo descritivo, transversal, realizado 
com dados coletados dos prontuários de idosas encaminhados para um centro 
de referência do idoso, no município de Belo Horizonte, no ano de 2011. Foram 
analisados as seguintes variáveis: idade, escolaridade, presença de cuidador, 
dependência funcional, polifarmácia, polipatologia e condições crônicas de saúde. 
Resultados: Foram avaliadas 336 idosas com relato de perda de urina. A idade 
variou entre 60 e 69 anos (12,5%), 70 e 79 anos (44,6%) e mais de 80 anos (42,9%). 
Quanto à escolaridade, as pacientes se dividiram entre analfabetismo (30,7%), 
ensino fundamental (63,6%) e médio e superior (5,6%). Necessidade de cuidador 
esteve presente em 78,8% das idosas, sendo que 34,2 e 67% apresentaram compro-
metimento de atividades de vida diária (AVDs) básica e instrumental, respectiva-
mente. A prevalência de polipatologia e polifarmácia foi, respectivamente, 68,8 e 
43,5%. As condições crônicas de saúde mais frequentes foram hipertensão arte-
rial (75%), instabilidade postural (66,7%), depressão (44%), demência (30,1%), 
diabetes mellitus (28,3%), constipação intestinal (24,7%) e osteoporose (23,2%). 
A presença de incontinência esfincteriana dupla (IU e incontinência fecal) foi 
observada em 20,5% das idosas. Discussão e conclusão: Nas idosas, a IU está 
associada a várias comorbidades e à dependência funcional, que juntamente 
com a polifarmácia, tornam o seu tratamento farmacológico, não farmacológico 
e cirúrgico extremamente complexos, diferentemente do que ocorre na mulher 
mais jovem. A alta prevalência de demência e constipação intestinal dificulta 
o uso de drogas anticolinérgicos, frequentemente utilizados na IU de urgência. 
Assim, o ginecologista deve fazer uma avaliação multidimensional do idoso antes 
de definir a estratégia terapêutica mais apropriada para o tratamento da IU na 
mulher idosa frágil.
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RESUMO
Introdução e objetivo: A infecção pelo HIV e a manifestação da Aids constituem 
problemas de saúde pública. Entender a epidemiologia dessas, como as faixas 
etárias nas quais elas mais acontecem, justi� ca-se para a melhor elaboração de polí-
ticas públicas. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo avaliar a porcentagem 
de pessoas com mais de 60 anos identi� cadas com Aids, em todos os estados do 
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Nordeste brasileiro, no período de 2008 a 2012. Metodologia: Os dados foram cole-
tados por meio do Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH/SUS, Minis-
tério da Saúde, disponíveis pelo Departamento de Informática do SUS. Por meio 
deles, obtiveram-se informações sobre o número de pessoas, por faixa etária, que 
receberam o diagnóstico de Aids, nos estados do Nordeste brasileiro, no período 
de 2008 a 2012. Os dados de 2013 não foram considerados, por ainda não estarem 
completamente atualizados, e o número de casos com idade ignorada não foi consi-
derado. Os dados foram organizados sob a forma de grá� cos e analisados. Resul-
tados e discussão: Analisando-se os dados obtidos, pode-se perceber que, em todos 
os anos, uma quantidade signi� cativa de casos de Aids nas pessoas com mais de 
60 anos foi identi� cada, apesar de o percentual deles ser menor que 7%. O menor 
percentual foi em 2008, em Alagoas, sendo de apenas 1,94%, e o maior foi em 2012, 
no Rio Grande do Norte, de 6,63%. Levando-se em conta o somatório dos dados 
dos 5 anos, os estados podem ser assim elencados: Alagoas – com o menor percen-
tual para a faixa etária com mais que 60 anos, 2,80% –, Sergipe, Maranhão, Pernam-
buco, Ceará, Paraíba, Bahia, Piauí, e Rio Grande do Norte – com o maior percen-
tual, 5,03%. Por meio desses dados, pode-se observar que a população com mais 
de 60 anos, nos últimos 5 anos, foi responsável por um percentual signi� cativo do 
número de pessoas identi� cadas com Aids. Isso é importante para o pro� ssional de 
saúde, pois mostra a necessidade de pensar no diagnóstico desta síndrome também 
nessa faixa etária, e para a elaboração de políticas públicas e� cazes. Conclusão: Pela 
análise de dados, percebe-se que a população com mais de 60 anos identi� cada com 
Aids foi responsável por um percentual signi� cativo de casos nos últimos 5 anos. 
Isso condiz com o fato, expresso na literatura cientí� ca, de a incidência de Aids ter 
aumentado nessa faixa etária.

RESUMO
A capacidade funcional é de� nida como a aptidão do idoso para realizar determinada 
tarefa que lhe permita cuidar de si mesmo e ter uma vida independente. Essa pode 
ser avaliada por meio de instrumentos especí� cos, como a Escala de Lawton, que 
avalia a realização de tarefas mais complexas, chamadas Atividades Instrumentais 
de Vida Diária (AIVDs), como: usar o telefone, meio de transporte, fazer compras, 
preparar alimentos, e outros. Para cada item, avaliamos se o indivíduo realiza a ativi-
dade de forma independente, com ajuda ou não consegue. Esta escala permite iden-
ti� car precocemente as perdas funcionais que podem ser decorrentes do processo 
de envelhecimento normal ou patológico, proporcionando medidas preventivas 
terapêuticas que possibilitem retardar a progressão destas perdas, conservando sua 
independência e autonomia, com impacto positivo na sua percepção da qualidade 
de vida. O trabalho teve como objetivo avaliar o grau de funcionalidade de uma 
amostra de idosos de uma comunidade da cidade de Recife. Foi realizado um estudo 
descritivo, transversal, de abordagem quantitativa, por meio da aplicação do ques-
tionário e da Escala de Lawton em domicílio. Para apresentação dos dados, utilizou-
se a estatística descritiva simples. Do total de 85 entrevistados, 41 (48,25%) são 
totalmente independentes de acordo com a escala. A mesma quantidade de pessoas 
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(48,25%) necessita de ajuda parcial na realização das atividades. Uma pequena 
parcela da amostra (3 pessoas, ou 3,5%) não consegue realizar as tarefas questio-
nadas. Analisando o grupo que precisa de auxílio em algumas atividades, há maior 
dependência com relação ao uso de transporte (73,1%), fazer compras (65,8%) e 
uso de telefone (53,6%). A função menos comprometida neste grupo foi a do uso 
de medicamentos (21,9%). Com os dados apresentados, podemos concluir que uma 
grande parcela da população estudada é parcialmente dependente de auxílio em 
AIVD. A capacidade de tomar medicamentos na dose e horário corretos foi a função 
menos comprometida.
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RESUMO
Introdução: Envelhecer é um processo caracterizado pelas mudanças nas funções 
e estrutura corporais. O monitoramento das alterações decorrentes do avanço 
da idade é importante para prevenção de agravos negativos a saúde. Objetivo: 
Fornecer informações sobre as características antropométricas de idosos resi-
dentes em área rural de município brasileiro. Metodologia: Estudo de corte trans-
versal, com população de 104 indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos, 
cadastrados pela Unidade de Saúde da Família (USF). Como instrumento da coleta 
de dados utilizou-se um questionário estruturado aplicado em forma de entrevista. 
Foram realizadas as medidas antropométricas de peso e estatura para determinar 
o índice de massa corporal (IMC), medidas do perímetro de braço (PB), dobra 
cutânea de tríceps (DCT) e perímetro de cintura (PC). Foi realizada análise descri-
tiva das variáveis estudadas e para comparar as médias das variáveis antropomé-
tricas estratificadas por sexo e a faixa etária, foi aplicada a análise de variância 
Anova, seguida de post-hoc Scheffé, com p ≤ 0,05. Resultados e discussão: Em 
todas as variáveis, o valor médio dos escores entre mulheres foi maior do que os 
homens. As diferenças de média das variáveis, IMC, perímetro do braço e dobras 
cutânea de tríceps entre os sexos foram estatisticamente significantes (p ≤ 0,05). A 
idade mostrou ser fator importante na diminuição dos valores de algumas variá-
veis, o que implica a necessidade de padrões de referência específicos para idosos. 
Conclusão: Mesmo com as particularidades da população investigada, a tendência 
de diminuição das variáveis antropométricas segue a tendência de outros estudos 
com população idosa; contudo, os escores divergem. Os idosos que residem no 
campo, muitas vezes localidades isoladas, se deparam com maiores dificuldades 
para ter acesso aos serviços de saúde, devido à dificuldade de acesso a transporte 
e longas distâncias. Nesse sentido, espera-se que os valores apresentados possam 
servir de insumos para auxiliar no monitoramento do estado nutricional de idosos 
residentes em áreas rurais.
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RESUMO
Introdução: O tipo de arranjo de moradia do idoso é um indicativo do seu ambiente 
físico e social e constitui-se uma estratégia para as transferências intergeracionais de 
recursos. A satisfação com os relacionamentos familiares re� ete a capacidade da família 
para lidar com as situações de crise, sendo assim capaz de cumprir e harmonizar suas 
funções essenciais. A avaliação desses aspectos é importante para identi� car pontos 
fortes, que podem servir como amortecedores dos eventos estressores. Objetivo: Veri-
� car o tipo de arranjo de moradia dos idosos e sua satisfação com os relacionamentos 
familiares. Método: Participaram 134 idosos, com idade média de 72 anos (DP = 8,0), 
sendo a maioria do sexo feminino (77,6%), cadastrados no PSF de um município 
do interior da Bahia. Foram feitas entrevistas no domicílio utilizando-se: a) ques-
tionário de informações sociodemográ� cas e tipo de arranjo domiciliar; b) APGAR 
de Família; avalia a satisfação com as relações familiares em cinco domínios: adap-
tação, companheirismo, desenvolvimento, afetividade e capacidade resolutiva. Foram 
feitas estatísticas descritivas. Resultados: Com relação aos arranjos de moradia, 41% 
mora com os descendentes, 23,9% com o cônjuge e descendentes, 17,9% moram sozi-
nhos, 7,5% moram com o cônjuge/companheiro(a) e 9,7% estão em arranjos mistos 
com outros parentes ou pessoas fora da família. A maioria mostrou satisfação com os 
relacionamentos familiares (85,8%). Os que mostraram maior insatisfação foram os 
idosos que moravam sozinhos (29,2%) e os que moravam em arranjos mistos (38,5%). 
Os mais satisfeitos foram os que moravam com os descendentes (94,5%). Conclusão: 
Morar sozinho ou em arranjos não familiares podem constituir-se em risco para o 
bem-estar dos idosos e podem indicar que os idosos nessas condições contam com 
menor auxílio de familiares para a assistência de demandas diárias.
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RESUMO
Introdução: Qualidade de vida é uma noção eminentemente humana, estando 
aproximada a inúmeros fatores que podem influenciá-la. Dentre esses, destacam-
se os intimamente relacionados a aspectos físicos e orgânicos, sobretudo em idosos, 
os quais frequentemente apresentam limitações funcionais. Objetivo: Avaliar a 
importância dos aspectos físicos, orgânicos e funcionais sobre a determinação e 
autopercepção de qualidade de vida de indivíduos idosos. Método: Este estudo 
é caracterizado como prospectivo, transversal e descritivo, tendo sido entrevis-
tados, durante as visitas domiciliares, 100 pacientes, devidamente cadastrados em 
quatro Estratégias de Saúde da Família, com idade entre 60 e 100 anos, no período 
de maio a outubro de 2012. Foram utilizados protocolos World Health Organiza-
tion Quality of Life Bref, os quais denominam cada questionamento de “faceta”, 
e apresentam seis destas, com escores entre 0 e 100 cada uma, alusivas a aspectos 
físicos, orgânicos e funcionais - e protocolos próprios para a coleta de dados. Indi-
víduos fora da faixa etária determinada, incapazes de responder o questionário, 
ou que tenham se recusado a participar foram excluídos da pesquisa. Resultados: 

Autores: Guilherme 
Mesquita da Rocha Junior / 
Rocha Junior, GM / UEPA; 

Karilena Vieira Braga 
Magno / Magno, KVB 

/ UEPA; Carlos Alberto 
Ru� eil Tavares Junior / 

Tavares Junior, CAR / UEPA; 
Márcia de Fátima Maciel de 
Rojas / Rojas, MFM / UEPA

Área: Geriatria
Temário: Epidemiologia

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – 

Pôster Eletrônico

ASPECTOS FÍSICOS, ORGÂNICOS E FUNCIONAIS RELACIONADOS À 
QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS IDOSOS



137

RESUMO
Introdução e objetivo: O envelhecimento é acompanhado por redução de massa e 
força muscular, processo que tem sido denominado sarcopenia. De fato, a literatura 
demonstra que essa redução de força muscular repercute negativamente na inde-
pendência de indivíduos idosos; entretanto, a temática precisa ser mais investigada. 
O objetivo do presente estudo foi veri� car a relação entre a força dos músculos 
extensores do joelho com o desempenho nas Atividades da Vida Diária (AVDs), 
em mulheres idosas. Metodologia: A amostra foi composta por 63 mulheres com 
idade acima de 60 anos (média de 66,19 ± 5,45 anos) que não estavam engajadas em 
programas de atividades físicas. As voluntárias foram submetidas a uma avaliação 
composta por uma bateria de testes relacionados às AVDs, incluindo sentar e 
levantar da cadeira, � exão de cotovelo, agilidade e caminhada de 6 minutos. Adicio-
nalmente, todas as participantes tiveram a força dos extensores do joelho avaliada 
por meio de um dinamômetro isocinético. O tratamento estatístico incluiu o teste 
t para amostras independentes e o coe� ciente de correlação de Pearson, sendo a 
signi� cância aceita de um valor de p ≤ 0,05. Resultados e discussão: Correlações 
signi� cativas foram observadas entre a força dos extensores do joelho com o teste 
de sentar e levantar, � exão de cotovelos e de agilidade. Ademais, as voluntárias 
pertencentes ao quartil superior de força muscular apresentaram melhor desem-
penho na bateria de testes quando comparadas às do quartil inferior; entretanto, 
o teste t revelou que essa diferença foi estatisticamente signi� cativa apenas para 
o teste de sentar e levantar e para o teste de agilidade. Conclusão: Com base nos 
resultados observados, conclui-se que em mulheres idosas existe uma relação posi-
tiva entre a força do quadríceps com o desempenho em uma bateria de testes que 
simula AVDs.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE FORÇA DOS EXTENSORES DO JOELHO E ATIVI-
DADES DA VIDA DIÁRIA EM IDOSAS

Verificou-se que 86% dos entrevistados veem sua qualidade de vida como entre 
“Normal” e “Muito boa”, e 14% como entre “Muito ruim” e “Ruim”. A faceta que diz 
respeito à “Energia cotidiana” foi a que apresentou maior escore médio (80,25), 
seguida por “Capacidade de locomoção” (79,5), “Satisfação com sono” (76,75), 
“Não impedimento de realização de atividades diárias devido a dor física” (74,5), 
“Desempenho nas atividades cotidianas” (74), “Capacidade para o trabalho” (71) 
e “Grau de independência de tratamento médico para viver” (29,75). Quanto à 
energia cotidiana da qual os entrevistados dispõe para realização de atividades, 
verificou-se que 74% dos idosos acredita possuir energia entre “Elevada” e “Total”, 
e 26% entre “Muito pouca” a “Moderada”. Quanto ao grau de dependência de 
tratamento médico para a vida cotidiana, 66% dos pacientes acreditam depender 
bastante ou extremamente, enquanto 12% relatam depender moderadamente, 
21% depende “muito pouco” e apenas 1% refere simplesmente não depender. 
Conclusão: Os idosos apresentaram melhor avaliação no que diz respeito à energia 
cotidiana, e avaliação satisfatória nos demais, com exceção do quesito quanto a 
dependência de tratamento médico, embora a maioria enxergue de maneira posi-
tiva a própria qualidade de vida.
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RESUMO
Introdução: A condição continental do Brasil dá ao envelhecimento condições de hete-
rogeneidade quanto à capacidade funcional, controle de doenças agravos, condicionadas 
pela acessibilidade aos serviços de saúde, estilo de vida, em diferentes contextos psicos-
sociais. A capacidade funcional pode ser de� nida como a predisposição do indivíduo 
para realizar as Atividades de Vida Diárias (AVDs) de forma independente, incluindo 
atividades ocupacionais, recreativas, ações de deslocamento e autocuidado. A realização 
das AVDs é um dos fatores que determinam a expectativa de vida ativa. Objetivo: Veri-
� car em idosos a correlação entre o desempenho nas AVDs, faixa etária e gênero. Meto-
dologia: Pesquisa quantitativa das atividades de vida diária (AVDs), mediante aplicação 
da Escala de Katz segundo faixa etária e gênero em prontuários de 100 idosos aten-
didos por estudantes de enfermagem no Centro de Pesquisa e Atenção ao Idoso em Belo 
Jardim, após a assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados e 
Discussões: Em 100 pacientes com idades de 45 a 90 anos, houve predomínio do gênero 
feminino, totalizando 92% de mulheres e 8% de homens, percentual correlato ao total 
de registrado. Dos que não realizaram as AVD: higiene pessoal 1,1% mulheres; comprar 
e tomar remédios 2,8% mulheres; fazer compras 3,3% mulheres e 12,5% homens, social-
mente as mulheres realizam mais esta atividade; controle do seu próprio dinheiro 4,4% 
mulheres e 12,5% homens; casa sozinho para lugares mais distantes 13,1% mulheres e 
12,5% homens; em geral as mulheres não gostam de sair sozinhas; utilizar telefone 11,9% 
mulheres e 37,5% homens; preparar suas próprias refeições: 3,3% mulheres e 37,5% 
homens; realizar atividades domésticas 8,7% mulheres e 37,5% homens. Culturalmente 
essas duas últimas atividades são vistas como pertencentes do gênero feminino, talvez 
esta realidade justi� que as diferenças. A faixa etária de 45 a 65 anos desenvolvam mais 
AVDs que a faixa etária acima de 65 anos. O trabalho foi realizado em idosos que volun-
tariamente buscam um serviço de saúde, é possível que estes resultados sejam diferentes 
se buscarmos os idosos em domicilio. Conclusão: Mesmo considerando a heterogenei-
dade populacional, com a ação efetiva da enfermagem na promoção do envelhecimento 
ativo, é possível uma velhice com maior percentual de autonomia e independência 
preservadas. Palavras-chave: Atividades de vida diárias. Idosos. Enfermagem.
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RESUMO
Introdução e objetivo: A população idosa tem aumentado de forma considerável, com 
estimativa no Brasil, de nós próximos 20 anos, ultrapassar 30 milhões de pessoas, o que 
representa 13% da população brasileira. O aumenta da expectativa de vida se acompanha 
do aumento da incidência de doenças neurodegenerativas, como a demência, sendo 
um fator que justi� ca as intervenções neuropsicológicas com implantação de métodos 
de rastreio para a possibilidade de rastreio precoce. Objetivou-se avaliar a cognição de 
idosos com 90 anos ou mais atendidos em um centro de referência, no período de março 
a abril, em Belém, Pará, no ano de 2012. Metodologia: Realizou-se um estudo transversal, 
sendo realizado por meio da aplicação de três testes que avaliaram a cognição do idoso, 
como o Miniexame do Estado Mental (MEEM), o teste do relógio e o teste de � uência 
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RESUMO
Introdução e objetivo: O declínio progressivo das funções biológicas é inerente 
ao processo natural de senescência, implicando em reconhecidas limitações no 
desempenho de atividades cotidianas típicas por parte do indivíduo idoso. Tal 
realidade exige a investigação de dados referentes a condições que avaliem o 
estado funcional dessa população, a fim de dimensionar o possível impacto destas 
na restrição à execução de tarefas. Para tanto, este trabalho objetiva mensurar 
a proporção de idosos com dificuldades visuais, um potencial redutor de efeti-
vação de ações. Metodologia: Foram consultados dados referentes à proporção 
de idosos por regiões do Brasil com alguma dificuldade de enxergar autode-
clarada no último Censo Demográfico (2010) e no Censo de 2002, para fins 
de comparação. As informações foram obtidas por meio do Sistema de Indica-
dores de Saúde e Acompanhamento de Políticas do Idoso (SISAP). Resultados 
e discussão: Em 2000, nas regiões Norte, Nordeste, Sul e Centro-oeste, respec-
tivamente, a proporção de idosos que referia apresentar alguma dificuldade de 
enxergar representava 47,49%; 43,14%; 27,67%; 31,42% e 36,13%. Em 2010 estas 
proporções foram de 60,32%; 53,59%; 43,84%; 44,39% e 49,64%, respectivamente. 
Em face do aumento da expectativa de vida do idoso no país é compreensível; 
porém preocupante, o crescimento no número daqueles que passam a apresentar 
comprometimento visual por atingirem idades cada vez mais avançadas; embora 
seja sensato considerar a limitação destes dados, uma vez que se referem a consi-
derações pessoais e não esclarecem o grau de redução da visão. Isto, porém, não 
invalida a análise de que a percepção pessoal é indicativa de que atividades diárias 
passaram a apresentar limitação, o que afeta negativamente a qualidade de vida 
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verbal por categorias semânticas. O resultado dos testes foi relacionado com variáveis 
socioeconômicas, por meio da análise de variância de Kruskal-Wallis. A avaliação dos 
escores obtidos nos testes aplicados aos diferentes sexos e grupos divididos em níveis 
de renda salarial foi feita pelo teste de Mann-Whitney. Resultados e discussão: 60% dos 
superidosos obtiveram a pontuação mínima de 19 pontos no MEEM. A ampla literatura 
a� rma que a idade e escolaridade tem forte in� uência na pontuação do MEEM: quanto 
maior a idade e menor a escolaridade, menores os escores no teste cognitivo. Não houve 
diferença signi� cativa entre as idades, sexo, pro� ssão e renda dos idosos avaliados na 
pesquisa. A raça branca apresentou melhor desempenho na categoria atenção e cálculo 
do MEEM. Idosos com 4 ou mais anos de escolaridade apresentaram maior escore no 
teste do relógio, quando comparados a analfabetos, o mesmo resultado sendo veri� cado 
pela literatura. Conclusão: A média dos escores totais dos testes aplicados foram infe-
riores a média de outros estudos, caracterizando uma de� ciência na capacidade cogni-
tiva global dos idosos. A variável idade de forma estrati� cada em grupos não in� uenciou 
nos testes; porém, de forma geral, a idade acima de 90 anos tem forte in� uência para 
a obtenção de um baixo escore em todos os testes. Faz-se necessário uma revisão da 
capacidade de triagem desses testes em superidosos, já que a maioria apresentou algum 
tipo de alteração. Soma-se ao fator idade o elevado índice de analfabetismo, que também 
in� uencia na aplicabilidade dos testes, apesar de usar pontos de corte menores.
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deste indivíduo idoso. Conclusão: A expressiva parcela da população idosa com 
dificuldades visuais exige estratégias de promoção de reabilitação aos portadores 
de tal deficiência de forma a garantir uma melhor adequação a uma nova reali-
dade em todas as esferas de sua vida social.
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RESUMO
Introdução: A hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus são doenças crônicas 
não transmissíveis com alta prevalência na população, além de representarem impor-
tantes fatores de risco para eventos cardiovasculares, cerebrovasculares e doença renal 
crônica. Dessa forma, faz-se importante conhecer o per� l de risco dessa população, 
com vistas à elaboração de ações de prevenção em saúde pública no Brasil, especial-
mente na atenção básica. Objetivo: Avaliar o risco cardiovascular em idosos hiper-
tensos e diabéticos residentes em áreas da Zona Sul do Município de São Paulo, cadas-
trados em unidades básicas de saúde da Estratégia Saúde da Família. Metodologia: Este 
estudo faz parte do projeto para acompanhamento e monitoramento dos pacientes 
hipertensos e diabéticos pela Estratégia Saúde da Família, realizado em 13 unidades 
básicas de saúde (UBS) da região do Campo Limpo e Vila Andrade, no município de 
São Paulo, cadastrados pela Estratégia Saúde da Família (ESF). Até dezembro de 2013, 
haviam 29.386 pacientes cadastrados no projeto com diagnóstico referido de hiper-
tensão e/ou diabetes, e deste total, 13.837 eram idosos (≥ 60 anos). Dentre os idosos, 
58,9% apresentavam diagnóstico con� rmado de hipertensão arterial, 4,7% de diabetes 
e 30,4% de ambas as condições. Do total de pacientes idosos cadastrados, 11.118 foram 
avaliados quanto ao risco cardiovascular em 10 anos, utilizando-se o escore de Framin-
ghan, e constituem a população do presente estudo. Resultados: Foram avaliados 7.141 
mulheres e 3.977 homens idosos. Entre as mulheres, a proporção de baixo risco cardio-
vascular foi de 23,2%, 15,5% de risco moderado e 61,3% de alto risco. Homens apre-
sentaram proporções de risco signi� cativamente diferentes (p < 0,001) em relação às 
mulheres, sendo 12,7% com baixo risco, 18,7% com risco moderado e 68,6% com risco 
alto. A proporção de idosos com alto risco aumenta com a idade, sendo de 53% em 
idosos entre 60 e 64 anos, 58,5% em idosos entre 65 e 69 anos, 62,9% em idosos entre 
70 e 74 anos e 80,7% em idosos acima de 75 anos (p < 0,001). A prevalência de alto 
risco cardiovascular foi maior entre homens em todas as faixas etárias. Conclusão: A 
proporção de idosos com alto risco cardiovascular aumenta com o avançar da idade e é 
maior em homens em todas as faixas etárias. A proporção de idosos com alto risco foi 
bastante elevada em relação a outros estudos descritos na literatura.
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AVALIAÇÃO DE RISCO CARDIOVASCULAR EM IDOSOS DIABÉTICOS E 
HIPERTENSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

RESUMO
Assim como o envelhecimento, a obesidade também é crescente em idosos e contribui 
para o aumento de doenças crônicas, sendo um grave problema de saúde pública. 
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RESUMO
Introdução e objetivo: A população geriátrica com câncer é heterogênea e estudos 
recentes observaram que a sobrevida geral desses pacientes se dá independente da 
idade. Outros fatores, como comorbidades e funcionalidade, têm sido melhores 
preditores de mortalidade nessa população. A doença oncológica tem diversos tipos 
de abordagem e, mesmo no cenário cirúrgico, diferentes complexidades. Pelos dados 
disponíveis até o momento, procedimentos cirúrgicos agressivos curativos podem 
ser realizados em pacientes idosos com segurança, desde que seu risco cirúrgico seja 
devidamente avaliado. O objetivo deste estudo é avaliar o per� l geriátrico funcional 
de idosos com 80 anos ou mais, encaminhados para avaliação de risco pre-operatório 
de Serviço de Geriatria em hospital oncológico. Metodologia: Análise retrospectiva 
de dados de pacientes com 80 anos ou mais encaminhados à avaliação pré-operatória 
de Serviço de Geriatria em hospital oncológico, em 2013. Resultados e discussão: 
Foram avaliados dados de 175 idosos com idade média de 83,5 anos, sendo 55,7% da 
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Estudos mostram que o diagnóstico precoce e o tratamento adequado dos distúrbios 
nutricionais podem ter efeitos positivos no estado nutricional, exames clínicos, tempo 
de permanência em hospitais e na taxa de mortalidade, que é elevada, uma vez que 
a má nutrição frequentemente leva a maior isolamento e à dependência, compro-
metendo a qualidade de vida do idoso. Assim, é importante aprofundar o conheci-
mento acerca do consumo alimentar deste grupo etário, pois possibilita estratégias de 
promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida. Objetivo: Avaliar o consumo 
alimentar de idosos frequentadores de universidade aberta para a terceira idade de 
três municípios do Estado de São Paulo. Métodos: Estudo transversal, quantitativo-
descritivo de campo. Participaram 206 idosos, ambos os gêneros, matriculados em 
universidades para a terceira idade de três munícipios do Estado de São Paulo, no 
período de agosto de 2009 a agosto de 2012. Para a avaliação do consumo alimentar 
utilizou-se recordatório 24 horas. Foram avaliados consumo energético diário (consi-
derando-se idade, peso, gênero e atividade física) e macronutrientes segundo World 
Health Organization/Food and Agriculture Organization (WHO/FAO), adicional-
mente foram avaliados o consumo de ferro, cálcio e � bras, segundo Dietary Reference 
Intakes (DRIs). Resultados: O consumo diário de energia, avaliado individualmente, 
mostrou que a maioria apresentou ingestão aquém das necessidades nutricionais. Em 
relação aos macronutrientes, a maioria consumiu mais proteína e menos carboidrato 
que o recomendado e lipídeo dentro da recomendação. Em relação aos micronutrientes 
houve maior frequência de consumo de ferro dentro da recomendação e cálcio abaixo 
da recomendação, o consumo de � bras � cou abaixo do recomendado para a maioria, 
principalmente para o gênero feminino. Conclusão: A ingestão abaixo do recomen-
dado para energia, carboidrato, cálcio e � bras e acima do recomendado de proteína, 
observada na maioria dos idosos, pode estar relacionada ao aumento no consumo de 
alimentos de origem animal e de industrializados, ricos em gorduras, sódio e açúcar e 
pobres em carboidratos complexos, podendo contribuir para o aumento de peso e para 
o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis, reforçando, assim, a importância 
da alimentação saudável e da educação nutricional.
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população composta por mulheres. 13,7% moravam sozinhos, 94,5% tinham � lhos 
(média de 4,18 � lhos/paciente) e cerca de 32,2% tinham cuidador. A escolaridade 
média dos pacientes era de 3,6 anos, queixa de alteração de memória presente em 
35,1% e MEEM médio 21,9 ± 5,3. As neoplasias mais frequentes foram pele (17,1%), 
mama (15,4%), bexiga (13,7%) e reto (9,7%). A prevalência de pelo menos uma queda 
nos últimos 6 meses foi de 26,1%, sendo que 7,5% da população tinha duas ou mais 
quedas no período. A prevalência de perda de peso superior a 10% ou 5 kg no último 
ano foi de 41,4%. Quanto à funcionalidade apenas 25,7% eram independentes para 
AIVDs e 52% independentes para ABVDs. Na amostra 66,7% conseguiram sentar 
e levantar da cadeira cinco vezes com tempo médio 14,3 ± 5,35 segundos. O teste 
do Hand Grip foi realizado em 66,7% dos indivíduos, sendo a média de 24,5 kg ± 
8,3. Conclusão: A avaliação geriátrica dos idosos com câncer se soma à avaliação 
pré-operatória tradicional com o intuito de acrescer ferramentas na predição de risco 
e complicações nos pacientes idosos. Nessa amostra, a prevalência de dependência 
funcional e de pacientes com cuidador foram elevadas, mostrando a importância da 
avaliação geriátrica ampla e de estratégias diferenciadas para abordagem pré-opera-
tória desta população.

RESUMO
Introdução e objetivo: Diante de um novo cenário promovido pelo envelhecimento 
populacional, deparamo-nos com importantes mudanças no per� l epidemiológico, 
nos quais determinadas características clínicas estão relacionadas a uma internação 
prolongada. Com base nesses fatos, foi realizado estudo para avaliação dessas carac-
terísticas. Metodologia: Foram coletados dados de prontuários de pacientes que 
receberam alta hospitalar de uma enfermaria de geriatria, incluídos pacientes com 
idade igual ou superior a 65 anos e os seguintes dados: tempo de internação em dias, 
diagnóstico da entrada e comorbidades. Para análise foram utilizados cálculos testes 
qui-quadrado e t-student, e o nível de signi� cância adotado foi p < 0,05. Resultados: 
Analisado 83 prontuários com média geral de idade de 84 anos e o tempo médio 
de hospitalização de 11,3 dias. Os diagnósticos de internação foram: delirium com 
média de 10,3 dias e os que não tiveram 11,5 dias; pneumonia 12,3 dias e sem 10,7 
dias; infecção urinária 11,2 dias e os sem 11,2 dias; úlcera de decúbito 29 dias e os 
sem 10,8 dias (p < 0,001); descompensação aguda da insu� ciência cardíaca 13,5 dias e 
sem 11,1 dias. Quanto aos diagnósticos de base e tempo de permanência, a demência 
não especi� cada obteve uma média de 13,9 dias e os sem este diagnóstico 9,5 dias (p 
= 0,013); insu� ciência cardíaca crônica não descompensada 10,4 dias e os não porta-
dores 11,4 dias; doença cerebrovascular 14,1 dias e sem 10,7 dias; presença de úlcera 
de decúbito 23 dias contra 10,9 dias dos não portadores (p = 0,023); hipertensos 
11,4 dias e não hipertensos 11 dias; diabéticos 9,8 dias e não diabéticos 11,6 dias. 
Discussão: A demência e a úlcera por pressão prolongaram o tempo de internação 
em nossa enfermaria, observado também em outros estudos, por apresentarem um 
maior número de comorbidades, comprometimento funcional e serem portadores 
da síndrome de imobilidade. O delirium em nosso estudo não contribuiu para uma 
internação prolongada, o que contradiz a literatura. Atribuímos este fato à subno-
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RESUMO
Introdução: Há uma clara evidência quanto ao crescente número de idosos nos países 
em desenvolvimento, como o Brasil. Segundo dados do censo brasileiro de 2010, a 
população idosa aumentou em 43,3%, sendo que a população de longevos (idosos com 
80 anos ou mais) cresceu 72%. O Instituto Brasileiro de Geogra� a e Estatística (IBGE) 
estima que em 2014 existirão 23 milhões de idosos no País. Em relação aos longevos (80 
anos ou mais), estima-se chegar a 3,2 milhões de longevos neste mesmo ano. O enve-
lhecimento populacional é um desa� o deste século, impactando a sociedade e provo-
cando necessidades de ajustes estruturais. O objetivo do presente estudo é identi� car 
as características socioeconômicas e de saúde de idosos longevos residentes no Rio 
Grande do Sul. Métodos: Trata-se de um estudo quantitativo descritivo. Resultados: O 
grupo dos nonagenários foi composto por 28 longevos. Já o grupo dos octogenários foi 
composto por 19 longevos. O grupo de nonagenários apresentou uma idade média de 
93,6 anos (± 2,8) e média da renda familiar de R$ 2.375,92 (± 1.754,99). O grupo dos 
octogenários apresentou média de idade de 85,3 anos (± 2,6) e média da renda familiar 
de R$ 2.130,94 (± 1.443,05). O grupo dos octogenários apresentou resultado melhor 
com média de 23,3 ± 4,6 no MEEM. No que diz respeito às doenças, o grupo de nona-
genários referiu ter: hipertensão arterial sistêmica (HAS) 67,9% (19); artrose 50% (14); 
o� almopatia 42,9% (12); cardiopatia 32,1% (9); problema intestinal 25% (7); ansiedade 
25% (7); diabetes mellitus (DM) 17,9% (5); depressão 17,9% (5); tido câncer 17,9% (5); 
demência 3,6 % (1); ser hígido 3,6% (1). Os octogenários referiram ser portadores de 
HAS 47,4% (9), 36,8% (7) de DM, 31,6% (6) de cardiopatia, 26,3% (5) de artrose, 10,5% 
(2) de depressão,10,5% (2) ser hígido, 10,5% (2) de ansiedade, 5,3% (1) de o� almo-
patia, 5,3 % (1) ter demência, 5,3% (1) tiveram câncer. Conclusão: É importante que 
os pro� ssionais da geriatria e gerontologia conheçam as características dos longevos, 
para que possam oferecer um atendimento de saúde e� caz e contribuir para a reorga-

ti� cação deste diagnóstico, apesar das condições clínicas terem sido identi� cadas 
no prontuário. Conclusão: Os resultados foram relevantes para desenvolver estraté-
gias de intervenção, a � m de evitar consequências relacionadas ao tempo de inter-
nação. Somente reconhecendo as características clínicas é que medidas adequadas de 
prevenção e tratamento podem ser instituídas.
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RESUMO
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a obesidade afeta cerca de 12% 
da população mundial, sendo que 26% dos adultos na América são obesos. A OMS 
aponta que a obesidade é responsável por 2,8 milhões de mortes por ano, e alerta 
sobre o aumento do risco de doenças associadas à obesidade, como diabetes, hiper-
tensão, doenças cardiovasculares, que representam cerca de dois terços das mortes 
no mundo. Então, torna-se importante identi� car os usuários que possuem um per� l 
metabólico alterado, a � m de atuar na prevenção e proteção da saúde. O objetivo do 
estudo foi caracterizar o per� l metabólico dos usuários da Unidade Básica de Saúde 
(UBS) na cidade de São Carlos, São Paulo. A ação ocorreu no dia 29 de setembro, o 
Dia Mundial do Coração, por meio de uma balança de bioimpedância Ironmann Tetra 
Polar®. Foi realizada aferição da pressão arterial e as medidas de peso (kg), altura (m), 
Índice de Massa Corporal (IMC/kg/m²), circunferência da cintura (cm), porcentagem 
de gordura corporal, massa muscular (kg), porcentagem de água corporal e gordura 
visceral (escala de 1 a 12 considerada saudável). Foram avaliados 38 pacientes, com 
média de idade de 62 ± 12,12 anos, sendo 30 idosos (79%) e 8 adultos (21%). De todos 
os avaliados, 27 estavam acima do peso (IMC maior que 25), sendo que a média do 
IMC foi de 28,5 ± 14,5 kg/m². A média da circunferência abdominal foi de 99,37 ± 
14,2 cm. A porcentagem de gordura corporal total foi em média de 34%, já a massa 
muscular totalizou uma média de 47,5 ± 18 kg. A porcentagem de água corporal obteve 
uma média de 43%. A gordura visceral, importante fator de risco para o desenvolvi-
mento de doenças cardiovasculares, teve uma média de 12 ± 4,36. Os dados apontam 
uma importante incidência de obesidade na população do estudo e um alto nível de 
gordura visceral, que contribuem para o aparecimento de doenças cardiovasculares, 
como a aterosclerose. Os dados também apontam que aproximadamente 40% da popu-
lação apresentava pressão arterial acima do normal no dia da ação, corroborando assim 
a associação entre obesidade e doenças do sistema cardiovascular. Apenas 3 idosos 
possuíam IMC abaixo de 25, indicando uma importante incidência de obesidade nessa 
população. Dessa maneira, pode-se concluir que medidas devem ser tomadas para que 
possa ser feita uma educação em saúde dentro do contexto da obesidade, principal-
mente para a população idosa, para prevenir e proteger, evitando assim o aparecimento 
de doenças cardiovasculares e melhorando sua qualidade de vida.
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CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL METABÓLICO DOS USUÁRIOS DA 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DIA DO CORAÇÃO

nização do sistema de saúde em relação às demandas necessárias para este segmento da 
população. Investigar os fatores que possam contribuir para que o longevo tenha maior 
qualidade de vida é fundamental para a reestruturação dos serviços, planejar ações de 
saúde pública e prestar atendimento com dignidade.
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CARACTERIZAÇÃO DOS USUÁRIOS IDOSOS DO SERVIÇO DE SAÚDE 
MENTAL EM UMA UBS NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM
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RESUMO
O serviço de saúde mental no Brasil tem passado por um processo de mudança, que 
se iniciou com a reforma psiquiatra, e tem crescido com a articulação entre diversos 
serviços da rede de saúde, em seus diferentes níveis de atenção. Considerando que a 
Atenção Básica é a porta de entrada para muitas pessoas com sofrimento psíquico e 
transtornos mentais, e que devem ser usados todos os recursos terapêuticos que esti-
verem ao alcance da equipe de saúde para minimizar a dor e o sofrimento desses usuá-
rios, é de fundamental relevância conhecer o per� l epidemiológico dos mesmos. Dessa 
forma, esta pesquisa objetivou investigar as características clínicas e sociodemográ� cas 
de usuários idosos do serviço de saúde mental de uma unidade básica de saúde do 
município de Santarém, Pará. Baseou-se em uma pesquisa bibliográ� ca combinada a 
um levantamento estatístico documental. Foi utilizado um formulário para a coleta de 
dados contidos nos prontuários. Dentre as variáveis investigadas, destacam-se: diag-
nóstico apresentado de acordo com a Classi� cação Internacional de Doenças (CID-
10), idade, sexo, escolaridade, condição pro� ssional, renda familiar, tipo de habitação, 
número de cômodos, problemas de saúde atuais, número de moradores, cuidador, 
estado civil, problemas de saúde atuais e medicamentos prescritos. Constatou-se que 
o per� l dos usuários avaliados do Programa de Saúde Mental da referida Unidade 
de Saúde caracteriza-se por prevalência de indivíduos do sexo masculino, com idade 
média de 69 anos, renda familiar de –um a dois salários mínimos, sendo 38% não 
alfabetizados e 76% aposentados, 59% residem com sua família e 46 % possuem como 
principal cuidador somente os � lhos. O diagnóstico mais prevalente é o de epilepsia, 
com 50% dos casos. Veri� cou-se ainda, que os medicamentos mais prescritos são os 
antiepilépticos e anticonvulsivantes (32%), a existência de doenças atuais associadas 
aos transtornos mentais como a hipertensão, distúrbios osteomusculares, diabetes, o 
uso de álcool e outras drogas. Quanto ao preenchimento dos prontuários, observou-se 
que a maioria estava preenchida com dados necessários ao estudo; entretanto, foram 
encontrados dados sem o respectivo preenchimento, como a CID e seu diagnóstico. 
Os resultados apresentados mostram particularidades indispensáveis para a reorgani-
zação dos serviços de saúde, contribuindo para o planejamento das ações voltadas ao 
serviço de saúde mental.

RESUMO
Introdução: A doença de Chagas é uma antropozoonose causada pelo protozoário 
Tripanosoma cruzi, sendo a região amazônica área endêmica para doença de Chagas, 
com emergência de casos isolados e surtos de microepidemia familiar por contami-
nação de alimentos, afetando todas as faixas etárias, incluindo os idosos. Objetivos: 
Descrever os dados epidemiológicos e demográ� cos da infecção aguda em idosos, 
autóctone no estado do Pará. Metodologia: Estudo retrospectivo, descritivo e obser-
vacional, de fontes secundárias, sendo revisados 20 prontuários de pacientes acima 
60 anos, atendidos em dois hospitais públicos no Estado do Pará, no período de 2009 
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á 2011, e com diagnóstico parasitológico para doença de Chagas aguda. Resultados: 
A idade variou de 60 a 96 anos (média = 65,6 anos), 55% mulheres e 45% homens, 
62% procedentes da zona rural e 38% da zona urbana. A principal forma de contami-
nação em idosos foi transmissão pela via oral (95%). Conclusão: A doença de Chagas 
aguda em idosos não apresentou diferenças de frequência em relação ao gênero, com 
a maioria dos idosos procedentes da zona rural. A principal forma de transmissão 
da infecção na população idosa foi por via ora.l envolvendo alimentos contaminados 
com fezes de triatomíneos.

RESUMO
Introdução: Diversos autores têm desenvolvido listas de medicamentos que devem 
ser evitados nos idosos, visando a melhoria do cuidado neste faixa etária. Obje-
tivos: Avaliar e caracterizar a prevalência de uso de medicamentos potencialmente 
inapropriados (MPIs) para idosos atendidos na atenção básica de um município 
do Nordeste brasileiro, de acordo com os critérios STOPP e Beers 2012. Métodos: 
Foram selecionados aleatoriamente 142 indivíduos de uma população de idosos 
atendidos na atenção básica. A coleta de dados ocorreu em domicílio, no ano de 
2010, utilizando um formulário padrão. Para obtenção das variáveis clínicas foram 
consultados os prontuários dos pacientes nas unidades de saúde. Para avaliação dos 
MPIs foram utilizados os critérios STOPP e Beers 2012. A prevalência de medi-
camentos inapropriados foi adotada como medida de ocorrência, e comparada 
entre os grupos de exposição, usando a razão de prevalência (RP) como medida de 
associação (p < 0,05). Resultados: A prevalência de uso de MPI na amostra estu-
dada foi 33,8% segundo o STOPP e 51,8%, utilizando os critérios de Beers. Apli-
cando o STOPP, os MPIs mais frequentes foram: ácido acetilsalicílico (32,9%) e 
clonazepam (10,1%). De acordo com os critérios de Beers, os MPIs mais utilizados 
foram nifedipino de ação curta (17,4%) e glibenclamida (11,9%). A variável asso-
ciada ao uso de MPIs, utilizando o STOPP foi polifarmácia (RP = 3,11; IC 95% 
= 1,65-5,85). Discussão: Os critérios de Beers 2012 mostraram uma maior preva-
lência de MPIs. Isso pode estar relacionado à época em que as duas versões dos 
critérios foram publicadas (STOPP, em 2006). Além disso, foram elaborados para 
realidades de diferentes países, considerando produtos que são comercializados em 
cada um deles. Os medicamentos mais frequentes de acordo com ambos os critérios 
são disponíveis no sistema público de saúde e isso pode in� uenciar sua prescrição. 
Para a variável polifarmácia, a razão de prevalência foi aproximadamente três vezes 
maior em relação aos idosos que utilizaram menos de quatro medicamentos. Como 
a coleta de dados foi realizada antes da publicação dos critérios de Beers 2012, uma 
análise post-hoc não poderia ser aplicável a amostra para medidas de associação. 
Conclusão: A prevalência de uso de MPIs foi maior utilizando os critérios de Beers 
2012. Os medicamentos mais frequentes foram diferentes, utilizando os dois crité-
rios. Isso mostra a necessidade de formulação de uma lista de MPIs baseada na 
realidade nacional.
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COMORBIDADES MÚLTIPLAS: UMA CONDIÇÃO FREQUENTE NOS 
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RESUMO
Introdução: Os idosos altamente dependentes, restritos ao leito ou ao lar, apre-
sentam alta prevalência de declínio funcional e comorbidades múltiplas. O conceito 
adotado de comorbidades múltiplas inclui a presença de polipatologia (presença 
simultânea de cinco ou mais condições crônicas de saúde) ou polifarmácia (uso 
regular e concomitante de cinco ou mais medicamentos por dia) ou história de 
internações recentes e/ou pós-alta hospitalar. O manejo clínico desses pacientes é 
complexo e exige a presença de uma equipe geriátrico-gerontológica especializada, 
com disponibilidade para atendimento domiciliar pela di� culdade de locomoção 
do paciente. O Programa Mais Vida em Casa (PMVC) tem o objetivo de avaliar e 
monitorar os idosos restritos ao leito ou ao lar, residentes na Regional Nordeste de 
Belo Horizonte, em parceria com a equipe de saúde da família. Objetivo: Avaliar 
a prevalência de comorbidades múltiplas nos idosos atendidos pelo PMVC, bem 
como aplicação de indice de comorbidade de Charlson. Métodos: Estudo transversal 
abrangendo uma amostra de 713 pacientes atendidos no período de 06 de janeiro 
de 2011 a 10 de janeiro de 2014. A análise estatística foi realizada pelos pacotes 
estatísticos SPSS 16.0. Não foram considerados os dados referentes à internação 
recente. Resultados: A média de idade de 80,9 anos (DP = 9,55), de escolaridade 
2,74 anos (DP = 2,68) e 68,3% são do sexo feminino. A circunferência de pantur-
rilha média foi de 30,01 cm (DP = 5,05) e o número médio de medicamentos pres-
critos por dia foi de 5,05 (DP = 2,56). A maioria apresenta dependência funcional 
para AVD Básicas (70,7%) e instrumentais (95,9%). O índice de comorbidades de 
Charlson (ICC) médio foi de 4,64 (DP = 1,77). Dentre as condições crônicas de 
saúde mais prevalentes, destacam-se: demência (61,2%), depressão (48,8%), sarco-
penia (45,4%), dor crônica (39,6%), AVC/AIT (31,1%), diabetes mellitus (22,8%) e 
insu� ciência cardíaca (10,1%). Entre as demências, a mais prevalente é a Doença 
de Alzheimer (49,2%), seguida de demência vascular (20,7%) e mista (15,3%). 
Conclusão: A prevalência de comorbidades múltiplas foi frequente na população 
estudada. As doenças crônico-degenerativas foram altamente prevalentes, princi-
palmente as síndromes demenciais, em particular, a Doença de Alzheimer. Tais 
doenças estão associadas a grande comprometimento funcional, o que pode justi-
� car a restrição ao lar.

RESUMO
Introdução: A doença periodontal, definida como infectocontagiosa, constitui 
problema de saúde pública em todo mundo. Objetivo: Avaliar a condição perio-
dontal de idosos atendidos em um Centro Especializado de Odontologia do 
Nordeste brasileiro. Metodologia: Estudo quantitativo, descritivo e transversal, 
realizado em uma amostra de 152 idosos. Utilizou-se um questionário referente 
a dados sociodemográficos e saúde geral, e exame clínico periodontal baseado 
no Índice Periodontal Comunitário. Resultados: A idade variou de 60 a 89 anos, 
média de 67,6 anos (DP ± 6,13). Predominou gênero feminino, 70 (53,9%), raça 
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branca, 81 (53,3%), aposentados, 95 (62,5%), classe de baixa renda, 91 (59,0%) e 
nível educacional até o primeiro grau completo, 60 (39,5%). Sobre percepção da 
saúde, 109 idosos (71,7 %) consideraram-na razoável e para 143 (94,1%) perma-
neceu igual ao último ano. Detectou-se 130 (85,5%) idosos tomando medica-
mento. Doenças autorreferidas mais evidenciadas: problemas de visão (80,9%) 
distúrbios cardiovasculares (70,4%), osteoporose (50,7%) e diabéticos (35,5%). 
O cálculo dentário apresentou-se prevalente (84,2%). Houve significância esta-
tística entre presença de bolsa periodontal e faixa etária de 60 a 65 anos (p = 
0,027); cálculo dentário e escovar os dentes uma vez ao dia (p = 0,028); não uso 
do fio dental e bolsa periodontal de 4 a 5 mm (p = 0,001); utilização de palito 
com bolsa periodontal de 4 a 5 mm (0,018) e de 6 mm ou mais (p = 0,001); esco-
laridade e cálculo dentário (p = 0,005); depressão e cálculo dentário (p = 0,007); 
depressão e bolsa periodontal de 6 mm ou mais (0,039). Conclusão: A saúde 
periodontal dessa população reveste-se de precariedade, sobretudo em razão 
de cálculo dentário, bolsa periodontal, refletindo falta de ações preventivas em 
saúde bucal. 
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RESUMO
Depressão é uma doença com importante prevalência na faixa etária acima de 59 
anos, que causa alto grau incapacidade. Classifica-se como doença crônica não 
transmissível, de etiologia multicausal. O estudo do envelhecimento e da velhice, 
como processos do ciclo vital, é hoje um dos principais pontos de atenção dos 
agentes sociais e governamentais, bem como da medicina em geral. Há pouca 
informação no Brasil, em especial na Amazônia, sobre o processo de envelheci-
mento. Dentre os diversos transtornos que afetam idosos, a depressão, considerada 
atualmente o “mal do século”, merece especial atenção. O objetivo deste estudo foi 
verificar a prevalência e os fatores de risco relacionados à depressão em idosos 
residentes na área urbana de Monte Negro, Rondônia, Amazônia Legal. Todos 
os idosos (> 59 anos) residentes na área urbana de Monte Negro (63º 22´W, 13º 
44´S), Rondônia, foram cadastrados e depois submetidos a um questionário clíni-
co-epidemiológico (DSM-IV e CID10), que quantificaram o grau de depressão, 
assim como exame físico, exames laboratoriais e de imagem para diagnóstico de 
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Trata-se da primeira etapa de um 
estudo de coorte prospectivo de 10 anos, tendo como desfecho primário o óbito 
e como desfecho secundário a incidência de DCNT. Foram entrevistados 412 
idosos, entre os quais a prevalência geral de depressão foi de 12% correspondendo 
à 48 idosos, sendo deste total, 52% do sexo feminino e 48% do sexo masculino. 
Os fatores de risco importantes identificados foram: a presença de Doença Renal 
Crônica (DRC) com RP = 2,79 (IC 1,18-6,60; p = 0,05) e Osteoporose RP = 2,65 
(IC 1,49-4,722; p = 0,003). Os resultados encontrados na pesquisa demonstram 
prevalência de acordo com a bibliografia. Estudos complementares e o acompa-
nhamento do coorte de idoso são necessários para melhor compreender a relação 
causal entre os fatores encontrados e a depressão. Palavras-chave: Depressão; 
Amazônia; Senilidade.
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RESUMO
Introdução: O diabetes mellitus destaca-se por sua importância no cenário atual. Além 
da mortalidade devido as suas complicações, também piora a qualidade de vida e a 
capacidade funcional do indivíduo acometido. O esquema terapêutico para idosos 
diabéticos, assim como em pacientes mais jovens, envolve a busca pelo controle da 
glicemia com medidas não farmacológicas, como hábitos de vida saudáveis e, quando 
somente essas medidas não são su� cientes, inicia-se o uso de medicamentos. Obje-
tivo: Descrever o per� l sociodemográ� co, de comportamentos relacionados à saúde, 
indicadores do estado de saúde e uso de serviços de saúde de idosos diabéticos, em 
uma perspectiva comparativa àqueles não acometidos pela doença. Método: Estudo 
transversal de base populacional com 1.517 idosos residentes em área urbana no muni-
cípio de Campinas em 2008, cujos dados são provenientes do Inquérito de Saúde no 
município de Campinas (ISACamp). Foram realizadas análises descritivas por meio da 
distribuição de frequência e respectivos intervalos de con� ança de 95% para as variá-
veis selecionadas, e as associações foram avaliadas pelo teste qui-quadrado com nível 
de signi� cância de 5%. Resultados: A prevalência de diabetes foi de 21,7% (IC 95% 
19,3-24,1). Dos 333 idosos diabéticos entrevistados, 16,3% (IC 95% 9,8-22,9) referiam 
alguma restrição na realização de atividades diárias. Observou-se o predomínio de 
mulheres, de idosos que vivem com companheiro, com baixa escolaridade e renda infe-
rior a um salário mínimo. No que se refere aos comportamentos relacionados à saúde, 
observou-se maior proporção de obesidade (p < 0,01), mas também, de consumo de 
frutas com uma frequência igual ou superior a quatro vezes por semana (p = 0,03). 
Em relação às condições de saúde, maior percentual de idosos diabéticos avaliou sua 
saúde como ruim ou muito ruim. O uso de serviços de saúde e a presença de três ou 
mais doenças crônicas também foi signi� cativamente (p < 0,01) mais elevada entre 
os diabéticos. Conclusão: Os achados deste estudo constataram as maiores prevalên-
cias nos segmentos de menor renda e escolaridade, reforçando a necessidade de maior 
atenção aos segmentos socialmente mais vulneráveis. Reforçam ainda a importância 
de mudanças comportamentais, como a adoção de dieta saudável e prática de atividade 
física para redução do peso, controle da doença e de suas complicações. Os resultados 
trazem subsídios que possibilitam melhor orientar as ações educativas e o planeja-
mento de intervenções para a população idosa.

RESUMO
Introdução e objetivo: Em idosos, a ocorrência de doenças crônicas é a principal 
causa de incapacidade funcional. O objetivo do estudo foi veri� car a associação entre 
o número de doenças crônicas e incapacidades em mulheres com 60 anos ou mais. 
Métodos: Estudo epidemiológico transversal de base populacional e domiciliar, reali-
zado com 270 mulheres (amostra randômica), residentes no município de Antônio 
Carlos, Santa Catarina (2010 a 2011). O diagnóstico prévio de doenças crônicas foi 
veri� cado por meio de questões auto referidas e/ou uso de medicamentos. O número 
de doenças foi avaliado em três categorias (sem doença; 1-3 doenças; 4 ou mais 
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doenças). A incapacidade física foi avaliada pelo relato da di� culdade em realizar uma 
ou mais tarefas relacionadas às atividades básicas da vida diária (ABVD) e instru-
mentais da vida diária (AIVD). Foi utilizada regressão de Poisson (bruta e ajustada), 
sendo calculados a razão de prevalência (RP) e intervalos de con� ança (IC) de 95%. 
As análises foram ajustadas para idade, escolaridade, arranjo familiar, índice de massa 
corporal e estado cognitivo. Resultados e discussão: A média etária das mulheres foi 
de 71,0 ± 7,7 anos. Houve tendência direta entre o número de doenças crônicas e 
incapacidade nas ABVD (RP = 1,93; IC 95% 1,44-2,59; p < 0,001). A prevalência de 
incapacidade funcional para aquelas mulheres com 4 ou mais doenças foi cinco vezes 
maior quando comparadas às sem doença (RP = 5,24; IC 95% 2,02-13,60; p = 0,001). 
Ao considerar as AIVD, veri� cou-se a mesma relação de tendência entre as variáveis, 
a qual foi signi� cativa (RP = 1,32; IC 95% 1,09-1,60; p = 0,005). O número de doenças 
crônicas indica a combinação de diferentes � siopatologias e pode representar maior 
comprometimento de sistemas � siológicos, como sistema muscular e neurológico. O 
maior comprometimento físico e mental contribui para a incapacidade funcional. Os 
fatores sociodemográ� cos e comportamentais ajudam a compreender a associação 
entre doenças crônicas e incapacidade em idosos. Conclusão: O número de doenças 
crônicas foi associado à prevalência de incapacidade nas ABVD e AIVD em mulheres 
idosas. Houve uma relação de tendência entre as variáveis, a qual indica a necessidade 
de desenvolvimento de políticas de saúde voltadas à população idosa com múltiplas 
doenças crônicas.

RESUMO
Introdução: A deficiência de vitamina D é uma condição comum na população 
geriátrica, com consequente comprometimento da massa óssea e aumento do risco 
de fratura. A redução da massa muscular (sarcopenia) ocasiona um aumento da 
prevalência de incapacidade funcional, risco de queda e dependência, sendo essas 
condições agravadas com a institucionalização dos idosos. Objetivos: Avaliar a 
prevalência da deficiência e insuficiência de vitamina D, e a medida da circun-
ferência da panturrilha na avaliação de sarcopenia, de idosos residentes em uma 
Instituição de Longa Permanência, em Pouso Alegre, Minas Gerais. Métodos: 
Estudo transversal, observacional e analítico. Centra-se na análise da dosagem de 
vitamina D (25-hidroxi vitamina D), de 49 homens e mulheres, com 60 anos ou 
mais, institucionalizados, sendo considerado desejável mínimo de 30 ng/mL, insu-
ficiente < 30 e > 20, deficiente < 20 ng/mL. Para avaliação de sarcopenia, a medida 
da circunferência da panturrilha, procedimento simples, e um dos melhores indi-
cadores clínicos de perda de massa muscular nos idosos, quando inferior a 31 
cm. Os dados obtidos foram submetidos a análise estatística descritiva e teste do 
qui-quadrado pelo programa SPSS. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa. Resultados: Dos 49 idosos participantes do estudo, 19 (38,8%) solteiros 
e 24 (49%) viúvos, 25 (51%) estavam a mais de 3 anos na instituição, média 8,12 
anos. Brancos 81,6%, 57,1% do gênero feminino, católicos 89,8%, sendo que 49% 
com 80 anos ou mais (média = 79,65). Nenhum idoso apresentou dosagem dese-
jável de vitamina D insuficiente 20 (40,8%) e deficiente 29 (59,2%). A sarcopenia 
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RESUMO
Introdução: O envelhecimento é um processo social diretamente ligado ao ambiente 
em que o idoso se encontra inserido. Ao se sentir respeitado, integrado à família, útil 
e produtivo, vive esta nova etapa da vida com satisfação e bem-estar. Contudo, para 
muitos, o sentimento de bem-estar pleno tem sido um desa� o. Isso se deve às altera-
ções físicas, psíquicas e sociais que se instalam e se perpetuam, principalmente em 
moradores de instituições de longa permanência. Objetivos: Demonstrar o estado 
de bem-estar na percepção de idosos institucionalizados, promovendo subsídios 
para possíveis intervenções futuras. Métodos: Estudo exploratório-descritivo de 
abordagem qualitativa, que mediante aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
com Seres Humanos, foi realizado em uma instituição de longa permanência para 
idosos, situada no município de Araguari, Minas Gerais. A seleção da amostra foi 
realizada por meio da aplicação do Miniexame do Estado Mental (MEEM) aos 
que tinham condições de realizar o teste (total = 19). Destes, oito obtiveram resul-
tado mínimo esperado, de acordo com o nível de escolaridade individual, e dois 
recusaram-se a participar do estudo, totalizando então, seis entrevistados. A coleta 
de dados ocorreu por meio da realização de Grupos Focais, os idosos responderam 
cinco questões norteadoras relacionadas à sua percepção sobre o bem-estar. Os 
resultados obtidos foram submetidos à técnica de analise de conteúdo de Bardin 
por meio da categorização das falas. O método da análise de conteúdo aparece como 
uma ferramenta para a compreensão da construção de signi� cado que os atores 
sociais exteriorizam no seu discurso. Resultados: A análise das falas permitiu extrair 
oito categorias relacionadas ao estado de bem-estar na percepção desses idosos: 
saúde, família, relacionamento, liberdade, atividade física, arte/lazer e religiosidade. 
Conclusão: O presente estudo permitiu evidenciar que o estado de bem-estar é um 
tema abrangente, que não pode ser concebido isoladamente. Diante destes impor-
tantes achados, e apesar de algumas das demandas relatadas se mostrarem mais 
difíceis de serem alcançadas, como o restabelecimento completo da saúde e maior 
interação com a família, boa parte do que lhes proporciona bem-estar está asso-
ciado a atividades plenamente passíveis de realização, como artesanatos, músicas, 
conversas e passeios breves, que demandam ações de custo mínimo e que agregam 
muita satisfação.

foi encontrada em 26 (53,1%) dos idosos, e não encontrada em 23 (46,9%). Não 
houve significância estatística entre concentração de vitamina D e sarcopenia (p 
= 0,576), entre tempo de institucionalização e concentração de vitamina D (p = 
0,665), entre o tempo de institucionalização e sarcopenia (p = 0,931). Sarcopenia 
vs. faixa etária (p = 0,611), vitamina D vs. faixa etária (p = 0,096), sarcopenia 
vs. gênero (p = 0,509), vitamina D vs. gênero (p = 0,221). Conclusões: Os dados 
evidenciam considerável prevalência de deficiência e insuficiência de vitamina D 
na população estudada (100%) e de sarcopenia (53,1%), e a importância de novas 
investigações, bem como a introdução de estratégias diagnósticas e tratamento 
adequado, para uma população subdiagnosticada. No entanto, não foi possível 
associar sarcopenia com deficiência de vitamina D na amostra pesquisada.
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RESUMO
A descrição dos índices de mortalidade é de grande importância para a caracterização da 
qualidade de saúde de uma determinada população. Além disso, esses dados podem ser 
utilizados como base para a elaboração de propostas de intervenções de saúde. O objetivo 
do estudo foi determinar a mortalidade proporcional por idade acima de 50 anos (Índice 
de Swaroop-Uemura - ISU) e as principais causas de morte da população do munícipio 
de Monte Negro, Rondônia e, posteriormente, comparar o resultado do ISU deste muní-
cipio com outros Estados, sendo eles: Amazonas (AM), Maranhão (MA), Rio Grande do 
Sul (RS) e São Paulo (SP). No cartório de Monte Negro, foram obtidos dados de todos os 
óbitos que ocorreram entre os anos de 2000 a 2011. Foram analisadas as informações e 
chegou-se aos seguintes resultados: Monte Negro apresentou o ISU de 63%, sendo que 
no RS o índice foi de 79%. Entre os Estados supracitados, o pior índice encontrado foi 
no estado do AM, no qual foi veri� cado um ISU de 56%. Entre as principais causas de 
morte, destacam-se: doenças cardiovasculares, neoplasias e doenças pulmonares, respon-
sáveis por 33,7%, 8,8% e 7,6% dos óbitos, respectivamente; ou seja, mais que a metade 
do total de óbitos. Pode-se notar a diferença entre os resultados do ISU entre a região 
Norte e a região Sul do país, a qual pode ser atribuída aos diferentes aspectos socioeco-
nômicos e culturais das populações de cada região. Por � m, � ca evidente que a principal 
causa de morte são as doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), patologias que estão 
intimamente ligadas ao envelhecimento da população. Sendo assim, esforços visando a 
prevenção e controle das DCNTs devem ter um grande papel nas políticas públicas de 
saúde, visando o aumento da qualidade de vida da população idosa brasileira.
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RESUMO
A dislipidemia é um dos fatores de risco mais importante para o desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares, as quais afetam em grande parte a população idosa. Entre-
tanto, os idosos não sabem que possuem alterações em seu per� l lipídico. O objetivo 
deste estudo foi determinar a prevalência de dislipidemia em idosos com 60 anos ou 
mais, residentes na área urbana do município de Monte Negro, Rondônia. Uma amostra 
por conveniência de 279 idosos (67,7%) de um total de 412, 142 (50,9%) do sexo femi-
nino, foram examinados e submetidos a exames laboratoriais para a caracterização do 
seu per� l lipídico. Além disso, houve a investigação de comorbidades como hipertensão 
arterial sistêmica, diabetes mellitus 2 e obesidade. Foram considerados dislipidêmicos os 
pacientes que apresentaram pelo menos um dos seguintes critérios: colesterol total menos 
colesterol-HDL > 200 mg/dL, triglicerídeos > 150 mg/dL e/ou HDL < 40 mg/dL para 
homens e < 50 mg/dL para mulheres. A média de idade do grupo foi de 69 anos. Foi cons-
tatada uma prevalência de 65,2% idosos com dislipidemia, sendo 58,7% do gênero femi-
nino, determinando para o sexo masculino a razão de prevalência de 0,48 (IC 0,29-0,79; 
p = 0,003). Dentro do grupo dos pacientes que apresentaram dislipidemia, apenas 12% 
utilizavam medicamentos hipolipemiantes. A renda familiar dos idosos não apresentou 
signi� cância estatística na determinação de dislipidemia. Entre as comorbidades, a mais 
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RESUMO
Introdução: Um dos grandes temas da geriatria é a presença de quedas. As causa de quedas 
devem ser rastreadas ativamente para que possamos prevenir as consequências desse 
evento, que leva a perda de funcionalidade e da qualidade de vida. Objetivo: Estabelecer 
fatores associados ao evento de queda, em pacientes idosos. Metodologia: Foram anali-
sados questionários aplicados em consultas de rotina nos ambulatórios gerais do Serviço de 
Geriatria de um hospital terciário. Os dados foram tabulados e submetidos à analise estatís-
tica. Resultados: Total de 287 pacientes, sendo que 106 apresentaram ao menos um episódio 
de queda. Neste grupo, as causas mais frequentes foram perda do equilíbrio (30), tropeço 
(29) e escorregada (20). Cinquenta e cinco caíram em casa e 37 na rua, sendo que 38 não se 
machucaram, 32 tiveram escoriações leves, 18 contusões e 12, fraturas. Dos pacientes que 
caíram, 36 referiram diminuição das atividades habituais. Associaram-se às quedas o uso de 
auxiliares de marcha (OR 2,46, p = 0,02) e a frequência de eventos ao caminhar (p < 0,005). 
Não houve relação entre queixas visuais e quedas. Os pacientes que não apresentavam alte-
ração auditiva caíram menos (p = 0,017). Os pacientes que tiveram quedas apresentaram 
uma tendência a ter mais medo de cair (p = 0,067). Conclusão: Associaram-se às quedas o 
uso de auxiliares de marcha, a presença de eventos ao caminhar e queixas auditivas, sendo 
que os pacientes que caíram, desenvolveram mais medo de novas quedas.

importante foi a obesidade, medida pelo IMC acima de 25%, a qual apresentou uma 
razão de prevalência (RP) de 2,7 (IC 1,6-4,7; p < 0,0001). As demais comorbidades não 
apresentaram signi� cância estatística nesta amostra. Sendo assim, a população idosa de 
Monte Negro apresentou uma baixa porcentagem de pacientes que conheciam seu per� l 
lipídico e faziam tratamento para o mesmo, fato que pode estar correlacionado ao baixo 
nível de instrução veri� cada na população, a qual possui um índice de 85,2% de analfa-
betismo. A situação também aponta para uma desestruturação da ESF local. Desse modo, 
os pro� ssionais da atenção primária à saúde devem estar atentos ao per� l lipídico de seus 
pacientes, orientando em relação a tratamento e mudança de estilo de vida aqueles que 
estiverem com características dislipidêmicas nos exames laboratoriais, visando a dimi-
nuição da incidência de doenças relacionadas à aterosclerose, e consequentemente, não 
sobrecarregando o Sistema Único de Saúde e melhorando a sobrevida dos pacientes.
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RESUMO
Demência é uma doença com importante prevalência na faixa etária acima dos 59 anos, 
na qual se manifesta como uma patologia com alto grau de incapacidade. Encontra-se 
classi� cada como uma doença crônica não transmissível, que possui caráter progres-
sivo, atingindo principalmente o lobo cortical e subcortical. O objetivo deste estudo 
foi veri� car a prevalência de demência em idosos residentes na área urbana de Monte 
Negro e identi� car fatores de risco para demência. 92% dos idosos (> 59 anos) resi-
dentes na área urbana de Monte Negro (63º 22´W, 13º 44´S), Rondônia, com um total 
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de 380 indivíduos, foram cadastrados e depois submetidos à aplicação de questionário 
clínico-epidemiológico, teste para avaliação de cognição de Barthel, exame físico e 
exames laboratoriais e de imagem para screening de doenças crônicas não transmis-
síveis (DCNTs). Trata-se da primeira etapa de um estudo de coorte prospectivo de 10 
anos, tendo como desfecho primário o óbito e como desfecho secundário a incidência 
de DCNTs. Foram entrevistados 380 idosos, destes 17 apresentaram demência. A preva-
lência geral de demência foi de 4,5%, sendo deste total, 41,2% em mulheres e 58,8% em 
homens. O fator de risco importante identi� cado foi: etilismo com razão de preva-
lência = 5,68 (IC 2,16-14,88; p = 0,003). Já mascar tabaco, cegueira, nível de escolari-
dade, cadeirante, depressão, acidente vascular encefálico, hipertensão arterial sistêmica 
e câncer em geral não apresentaram sign� cância estatística. Os resultados encontrados 
na pesquisa demonstram prevalência em acordo com a bibliogra� a. Conclui-se que 
das variáveis analisadas, apenas o etilismo tem associação estatística com demência, 
demonstrando que hábitos de vida estão relacionados com risco para desenvolvimento 
de demência na população estudada. Pode-se especular que mudanças no estilo de vida 
que evitem o etilismo possam reduzir o risco de desenvolver demência. Palavras-chave: 
Demência. Fatores de risco. Senilidade.
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RESUMO
Introdução: O infarto agudo do miocárdio (IAM) é uma das manifestações clínicas da 
doença arterial coronária. Quanto a prevenção do IAM, esta relaciona-se com a identi-
� cação e o controle dos fatores de risco presentes no estilo de vida dos indivíduos. Os 
principais fatores de risco são idade, sexo, hipertensão arterial sistêmica (HAS), tabagismo, 
diabetes mellitus, sedentarismo, ingesta excessiva de bebidas alcoólicas e obesidade. Devido 
as grandes proporções desse problema, percebe-se o desa� o à equipe multipro� ssional de 
saúde para o desenvolvimento de estratégias educacionais que auxiliem os pacientes coro-
nariopatas a se desvencilharem de hábitos tão prejudiciais a saúde. Objetivos: Identi� car no 
estilo de vida dos pacientes a presença de fatores de risco para o IAM, caracterizando assim 
o per� l dos pacientes atendidos em um hospital de referência em cardiologia do Estado 
do Pará. Metodologia : Estudo quantitativo epidemiológico de incidência, constituído por 
31 homens e 30 mulheres, atendidos com diagnóstico de IAM, no período de novembro 
a dezembro de 2013. Os entrevistados mediante orientação verbal concordaram em parti-
cipar assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Efetuou-se a coleta de 
dados por meio de entrevistas semiestruturadas e consulta aos prontuários, com expressão 
dos resultados em números absolutos e índices percentuais. Resultados e discussão: Foram 
entrevistados 61 pacientes, em idade média de 60,9 anos para mulheres e 62,8 para homens. 
Desses dados, encontrou-se uma maior incidência de IAM nos homens (50,8%). Detectou-
se que 94,1% dos mesmos apresentavam HAS em detrimento às mulheres com 87,5% e 
de acordo com a distribuição etária em relação ao sexo, 37,5% das mulheres manifestou 
a doença aos 60 anos e dos homens, a maior taxa foi de 82,3%, aos 65 anos. No geral, há 
predisposição aos fatores de risco já que 82,3% dos pacientes não adotam dieta balanceada, 
75,9% são sedentários, 69,6% são tabagistas e 66,3% são etilistas. Além da problemática de 
conhecimento dos pacientes acerca da doença, pois 56,7% não associam o estilo de vida 
aos fatores de risco, 31,3% acreditam que esteja relacionada apenas a um fator e 22% rela-

Autores: Ticianne 
Alcântara de Oliveira / 

Oliveira, TA / UEPA; Jessé 
Jerônimo Fernandes e 

Silva / Silva, JJF / UFPA; 
Maria Elizabeth Costa 

Araújo / Araújo, MEC / 
UFPA; Mayara Oliveira 

Costa / Costa, MO / 
UEPA; Andrezza Ozela 

de Vilhena / Vilhena, AO 
/ FEPHCGV; Michel dos 

Santos Costa / Costa, MS / 
UFPA; Bruno de Oliveira 

Santos / Santos, BO / 
UEPA

Área: Geriatria
Temário: Epidemiologia

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – 

Pôster Eletrônico

FATORES PREDISPONENTES AO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO EM 
IDOSOS ATENDIDOS EM UM HOSPITAL SENTINELA



155

FORÇA DE PREENSÃO MANUAL E DOENÇAS CRÔNICAS EM HOMENS 
IDOSOS DE UMA COMUNIDADE DO SUL DO BRASIL

Autores: Júlia Pessini / 
Pessini, J / Universidade 

Federal de Santa Catarina; 
Aline Rodrigues Barbosa 

/ Barbosa, AR / Univer-
sidade Federal de Santa 

Catarina
Área: Geriatria

Temário: Epidemiologia
Modalidade aprovada: 

Trabalho Cientí� co – 
Pôster Eletrônico

RESUMO
Introdução e objetivo: A força de preensão manual (FPM) é um indicador associado 
à mortalidade precoce. O objetivo deste estudo foi veri� car a associação entre força de 
preensão manual e doenças crônicas em homens idosos. Métodos: Trata-se de um estudo 
epidemiológico transversal de base populacional e domiciliar. Foram entrevistados 207 
homens (amostra randômica) com idade igual ou superior a 60 anos, residentes no muni-
cípio de Antônio Carlos, Santa Catarina (2010 a 2011). O diagnóstico prévio de doenças 
crônicas foi veri� cado por meio de questões autorreferidas e/ou uso de medicamentos. A 
FPM (quilogramas) foi veri� cada por dinamômetro mecânico (Takei, Japão), utilizando o 
braço dominante. Resultados e discussão: A média etária dos indivíduos foi de 71,2 ± 7,9 
anos. As análises de regressão linear múltipla (bruta) mostraram que a FPM foi menor nos 
homens com doença crônica pulmonar (β -6,21; IC 95% -9,23;-3,20; p < 0,001) e doença 
coronariana (β -4,77; IC 95% 7,95;-1,60; p = 0,003). Após ajuste para idade, escolaridade, 
arranjo familiar, índice de massa corporal e estado cognitivo, as associações foram mantidas. 
Contudo, houve redução da magnitude de efeito para ambas as doenças, sendo 42% menor 
para doença crônica pulmonar (-3,59; IC 95% -6,60; -0,59; p = 0,019) e 20% menor para 
doença coronariana (-3,82; IC 95% -7,02; -0,62; p = 0,020). A resposta imunológica e os 
processos in� amatórios decorrentes dessas doenças estão relacionados a alterações meta-
bólicas e hormonais, as quais podem resultar no comprometimento da massa muscular. 
Conclusão: A ocorrência de doença crônica pulmonar e doença coronariana foram asso-
ciadas a menores valores de FPM em idosos, mesmo após ajuste para fatores de confusão.

cionam a mais de um fator de risco. Conclusão: Os estudos con� rmam a necessidade de 
um programa educacional especí� co para o grupo, sendo necessário conhecer a população 
e observar suas limitações para programar medidas de educação em saúde por meio da 
atuação da equipe multipro� ssional junto a esse grupo.

RESUMO
Fragilidade e doenças cardiovasculares (DCV) sao frequentes em idosos da comunidade, 
entretanto, a prevalência de fragilidade e seus desfechos ainda estão pouco esclarecidos 
entre idosos ambulatoriais. Hipotetizamos que o fenótipo da fragilidade e a associação 
com seus desfechos são maiores quando comparados a idosos da comunidade. Obje-
tivo: Avaliar a prevalência do fenótipo da fragilidade e sua associação com mortalidade 
em idosos ambulatoriais com DCV. Métodos: Análise longitudinal de um ano do estudo 
epidemiológico sobre morte, rehospitalização e perda funcional de uma coorte de 
idosos ambulatoriais da disciplina de Cardiologia da Unifesp -FRAgiCOR-II. Variáveis 
avaliadas no início: sociodemográ� cas; DCVs (insu� ciência cardíaca [ICC], � brilação 
atrial [FA], infarto do miocárdio [IM] até 3 meses, angina pectoris [AP], hipertensão 
arterial sistêmica [HAS]), de forma isolada e em três ou mais doenças (DCV3+); Parâ-
metros hemodinâmicos: pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD), e frequência 
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cardíaca (FC), fração de ejeção (FE) categorizadas em quartis; funcionalidade (Katz e 
Lawton) e doenças crônicas; fenótipo de fragilidade pelos critérios de Fried el al. (2001). 
A incidência dos desfechos foi aferida em 12 meses, por chamada telefônica. Teste de 
Anova, t-student e qui-quadrado, e análise de regressão logística multinomial foram 
utilizadas. Resultados: 172 idosos, com média de 77 (8,4) anos iniciaram o estudo e 
103 � nalizaram um ano ou morreram. Fragilidade ocorreu em 39,8%, pré-fragilidade 
51,5% e robustos 8,7%. A incidência de perda funcional nos frágeis foi de 60%, 30% em 
pré-frágeis e 14,3% em robustos. Na análise de regressão logística ajustada a fragilidade 
e mortalidade OR = 3,37 (0,79-14,33; 0,1) e re-hospitalização OR = 2,56 (0,59-11,04; 
0,20) apresentou OR = 3,94 (1,59-9,75; p = 0,003) para perda funcional em um ano. 
Conclusão: Nossos dados sugerem que a prevalência de fragilidade em idosos ambu-
latoriais com DCV é quatro vezes maior que na comunidade, sendo potencialmente 
mais grave, por esta associada com taxas mais altas de mortalidade e perda funcional. A 
fragilidade nos idosos ambulatoriais deve ser vista de forma mais emergencial, objeti-
vando tratamento precoce das causas de base e fatores de risco subjacentes.
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RESUMO
Introdução e objetivos: Demência é uma morbidade comum com o avançar da idade, e é 
diagnóstico frequente em hospitais geriátricos. Estudos associam a presença desta como 
fator de risco para desfechos desfavoráveis em internamentos hospitalares e associação 
com desnutrição e dependência funcional. O objetivo deste trabalho é determinar a 
frequência de demência em idosos internados em um hospital de agudos e comparar 
variáveis clínicas e demográ� cas dos indivíduos com e sem demência. Métodos: Estudo 
transversal a partir da análise de prontuários eletrônicos de um serviço de geriatria em 
hospital de agudos de alta complexidade, com número amostral de 183. Resultados 
e discussão: Dos idosos que participaram da pesquisa, mais da metade (54,1%, n = 
99) tinham o diagnóstico de demência. Não houve diferença entre idosos com e sem 
demência com relação à idade, sendo a maior parte da amostra composta por pessoas 
acima de 80 anos (n = 139). A maioria dos pacientes era do sexo feminino, princi-
palmente entre os idosos com demência (70,7% vs. 57,1%). Uma proporção elevada 
da amostra apresentou dependência de forma parcial ou total nas atividades de vida 
diária, principalmente entre os portadores de demência. Não foi observada diferença 
entre os grupos quanto ao uso de medicamentos potencialmente inapropriados, 
tempo de internamento hospitalar e desfecho para o óbito. O uso de psicotrópicos foi 
elevado, preponderando nos idosos com demência (88,9% vs. 57,1%), dado compa-
tível com o descrito em outros estudos. A maioria dos pacientes (55,7%) tinha mais de 
quatro comorbidades, principalmente no grupo dos pacientes com alteração cognitiva 
(72,7% vs. 35,7%), e nesse grupo, a desnutrição foi mais comum (56,6% vs. 25% nos 
pacientes sem demência). O presente estudo encontrou uma frequência de demência 
em idosos internados superior à descrita na literatura, que gira em torno de 20 a 30%. 
Os escores funcionais e nutricionais de pacientes com demência foram piores quando 
comparados a população com cognição preservada, compatível ao que é descrito em 
outros estudos. Conclusão: A frequência de demência encontrada no presente estudo 
foi elevada. A demência teve associação positiva com a presença de desnutrição, depen-
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RESUMO
Introdução: A polifarmácia constitui atualmente um problema de saúde pública. Trata-
se do principal fator de risco para iatrogenia e reações adversas, e tem sido associada à 
baixa adesão, mais elevados custos de saúde, aumento da incidência de hospitalização e 
de mortalidade, principalmente em idosos, devido à maior vulnerabilidade à reações 
adversas. Objetivo: Descrever a frequência de polifarmácia e delinear o per� l demográ-
� co e de comorbidades associadas à polifarmácia em idosos. Métodos: Estudo transversal, 
descritivo. Foram incluídos pacientes com mais de 60 anos e que foram acompanhados 
pela equipe de Geriatria durante o internamento em um hospital � lantrópico de Recife, 
Pernambuco, entre janeiro e junho de 2012, aceitando os valores de erro amostral máximo 
de 5% e intervalo de con� ança de 95%. Foi de� nido o número amostral de 183. Dos 347 
pacientes internados entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2012, foram selecionados rando-
micamente 183 para participarem do estudo. Foi utilizado o critério quantitativo de cinco 
ou mais medicamentos para de� nir a presença de polifarmácia. Os dados obtidos por meio 
da consulta aos prontuários eletrônicos foram inseridos e processados utilizando o so� ware 
Epi Info versão 3.5.4. Resultados: A frequência de uso de polifarmácia em idosos foi de 
65%. A média de medicamentos em uso por pessoa foi de 5,8. Mais de 25% dos pacientes 
estavam em uso de oito ou mais medicamentos. As principais classes de drogas em uso 
foram os com ação no sistema cardiovascular e no sistema nervoso central, com frequência 
de 33 e 30%, respectivamente. Os fármacos mais utilizados foram os anti-hipertensivos. As 
comorbidades associadas à polifarmácia foram depressão, HAS, DM, dislipidemia, coro-
nariopatia, arritmia e IRC. Discussão: A elevada frequência de polifarmácia encontrada 
pode ser justi� cada pelas múltiplas comorbidades presentes em idosos, além do processo 
de medicalização excessiva no cuidado ao idoso que vem ocorrendo nas últimas décadas. 
O uso de polifarmácia teve associação com o uso de medicamentos inapropriados, uso de 
psicotrópicos e com a presença de cinco ou mais comorbidades (p < 0,05). Conclusão: Os 
resultados evidenciaram uma elevada frequência de polifarmácia em idosos. É de suma 
importância uma maior atenção do médico quanto à medicalização excessiva no cuidado à 
saúde do geronte, visando proporcionar uma prescrição otimizada e uma maior qualidade 
de vida ao idoso.

dência funcional, multimorbidade e maior uso de psicotrópicos. Não houve impacto 
dessa comorbidade quanto ao período de internamento, desfecho para o óbito e uso de 
medicamentos inapropriados. Novos estudos são necessários para elucidar as associa-
ções encontradas no presente estudo.
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RESUMO
As alterações inerentes ao envelhecimento tornam o indivíduo idoso suscetível ao desen-
volvimento da hipertensão arterial sistêmica (HAS). Por se tratar da principal causa de 
doença crônica não transmissível no idoso, torna-se importante conhecer a sua preva-
lência na população para poder implementar ações programáticas, visando diminuir as 
morbidades vinculadas e contribuir para a melhor qualidade de vida dos pacientes. Poucas 
informações existem sobre o assunto, sobretudo na Amazônia. O município de Monte 
Negro (63º 22´W, 13º 44´S), Rondônia, foi cenário deste estudo, o qual objetivou estimar 
a prevalência da HAS em idosos residentes na área urbana e identi� car preliminarmente 
alguns fatores de risco. Foram cadastrados todos os idosos (> 59 anos) residentes na área 
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RESUMO
Introdução: O funcionamento familiar in� uencia na resposta às demandas do idoso e no 
cumprimento de funções essenciais. Esse funcionamento é desa� ado nas situações de pior 
saúde física e mental de um membro idoso que requerem maior cuidado e exigem uma 
reorganização dentro da família. Objetivo: Veri� car em idosos a funcionalidade familiar, 
o desempenho em atividades de vida diária e as condições psicológicas indicadas pela 
depressão e ansiedade. Método: Participaram 134 idosos, com idade média de 72 anos (DP 
= 8,0), sendo a maioria do sexo feminino (77,6%), cadastrados no PSF de um município 
do interior da Bahia. Foram feitas entrevistas no domicílio utilizando-se: a) questionário 
de informações sociodemográ� ca; b) APGAR de Família; c) INDEX de Independência nas 
Atividades de Vida Diária de Katz; d) Escala de Lawton; Escala de Depressão Geriátrica – 
GDS; e) Inventário de Ansiedade de Beck. Foram feitas estatísticas descritivas. Resultados: 
A maioria é independente para as atividades básicas (96,3%) e instrumentais (58,2%) de 
vida diária. Com relação às condições psicológicas, 82,9% dos idosos não apresentava sinto-
matologia depressiva e 76,9% não mostrou ansiedade. Veri� cou-se que os idosos relataram 
estarem satisfeitos com os relacionamentos familiares quanto à adaptação (81,3%), compa-
nheirismo (82,8%), desenvolvimento (81,3%), afetividade (80,6%) e capacidade resolutiva 
(84,3%); ou seja, os resultados mostraram boa funcionalidade familiar (85,8%). Os idosos 
com sintomatologia depressiva (36,8%), com ansiedade (42,1%) e com dependência em 
atividades instrumentais de vida diária (57,9%) apresentaram maior disfunção familiar 
do que boa funcionalidade familiar (13,9%; 20% e 39,1%, respectivamente). Conclusão: O 
funcionamento familiar pode ser afetado quando o idoso apresenta depressão e ansiedade, 
e quando ele está vivenciando perdas na funcionalidade física, que são capazes de restringir 
seu envolvimento social fora do ambiente doméstico e o exercício de sua autonomia.
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urbana do município amazônico e submetidos à aplicação de questionário clínico-epi-
demiológico, exame físico, mensuração da pressão arterial, realização de exames labora-
toriais e de imagem para avaliação de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). A 
partir disso, foi realizado o estudo de 412 idosos, sendo 207 do sexo masculino e 205 do 
sexo feminino. A prevalência encontrada de HAS nessa população idosa foi de 73,54%, 
sendo, desse total, 50,2 % em mulheres e 49,8% em homens. Destes, 40,3% não fazem 
uso de medicamentos anti-hipertensivos, sinalizando para uma falha na atenção primária 
referente aos cuidados a esses pacientes. O fator de risco estudado que apresentou rele-
vância estatística foi diabetes mellitus (RR = 1,94; IC: 0,99-3,77; p = 0,031). Já o taba-
gismo, HDL, LDL e gênero não apresentaram sign� cância estatística nesta população. Os 
dados encontrados são compatíveis com a literatura e corroboram a necessidade de ações 
preventivas para esse importante problema de saúde pública, causa de elevadas taxas de 
morbidade e mortalidade, o qual gera grande impacto � nanceiro no Sistema Único de 
Saúde. Chama a atenção a falta de cobertura assistencial de mais de 40% da clientela.
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RESUMO
Introdução e objetivo: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) constitui um dos problemas 
de grande prevalência na atualidade. Em idosos associa-se a um importante aumento nos 
eventos cardiovasculares, resultando em diminuição da sobrevida e piora na qualidade de 
vida. Estudos demonstraram os benefícios do tratamento da HAS na população desta faixa 
etária, com redução dos eventos cardiovasculares e melhora na qualidade de vida. Tanto o 
tratamento medicamentoso como o não farmacológico devem ser empregados. As modi-
� cações de estilo de vida podem ter boa aderência, desde que bem orientadas. Mas, para 
que haja e� cácia no tratamento, é preciso que os pacientes entendam a doença, reconhe-
cendo os mitos e as verdades que envolvem a hipertensão. Este trabalho tem como objetivo 
avaliar a extensão do conhecimento da população idosa sobre vários aspectos relacionados 
à hipertensão arterial. Metodologia: Os dados foram obtidos por meio de um questionário 
aplicado a idosos que participavam de uma ação de extensão no Dia Mundial da Saúde de 
2013, em Fortaleza/CE. O referido questionário abordava questões sobre mitos e verdades 
relacionados à hipertensão. Os dados foram organizados em forma de tabela e analisados. 
Resultados e discussão: Os questionários foram aplicados a 21 idosos. Analisando-se os 
questionários, constatou-se que, dos idosos que responderam à questão sobre a existência 
de prevenção para a hipertensão, 75% sabiam que ela existe. Dos idosos que responderam 
à questão “Devo tomar remédios para a hipertensão apenas quando sinto que a pressão 
subiu?”, 100% classi� cou essa a� rmação como mito. Dos que responderam à questão sobre 
o tratamento da hipertensão como causador de impotência sexual, tosse e indisposição, 
43% a consideraram verdadeira. Dos idosos que responderam às questões sobre “existência 
de cura para a hipertensão” e a que a� rmava “todos os hipertensos têm que tomar mais de 
um tipo de remédio para controlar a doença”, 50% as consideraram verdadeiras. Por meio 
desses dados, pode-se observar que a população idosa tem um bom conhecimento sobre 
alguns temas relacionados à hipertensão, pois a maioria respondeu corretamente a grande 
parte das questões. Conclusão: Os idosos têm uma boa noção sobre a hipertensão. Entre-
tanto, alguns aspectos ainda precisam ser esclarecidos, o que resultará em maior adesão aos 
tratamentos direcionados à doença.
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RESUMO
Introdução: A humanização não é uma técnica ou artifício, mas uma vivência com 
propósitos de oferecer e realizar o melhor tratamento ao ser humano. A hospita-
lização implica em mudanças na vida do doente e seus familiares, gerando ansie-
dade pela exposição a um ambiente estressante. O espaço hospitalar da Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) é visto pelos idosos como um dos locais mais tensos e 
traumatizantes, em que as sensações de fragilidade, medo e insegurança são intensi-
� cados, necessitando assim de assistência diferenciada pelos pro� ssionais. Objetivo: 
Identi� car a assistência humanizada de saúde a partir das percepções de pacientes 
idosos internados em uma UTI coronariana de um hospital sentinela. Metodologia: 
Estudo quantitativo descritivo, constituído por 76 pacientes, realizado no período 
de novembro de 2013 a janeiro de 2014. Tendo como cenário da pesquisa a UTI 
Coronariana de um hospital referência do município de Belém do Pará. Efetuou-se 
a coleta de dados por meio de observação e entrevistas semiestruturadas. Os resul-
tados foram expressos em índices percentuais. Os entrevistados, mediante orien-
tação verbal, concordaram em participar assinando o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. Resultado e discussão: As vivências hospitalares referidas pelos 
idosos cardiopatas têm demonstrado in� uência favorável do processo de humani-
zação que promoveu acolhimento e o auxílio para a superação da percepção nega-
tiva em relação à UTI, mencionada por 92% deles. De maneira abrangente, notou-se 
que os principais problemas enfrentados pelo paciente idoso na UTI coronariana 
foram citados e agrupados na ordem decrescente: ansiedade (87%), medo de morrer 
(83%), ambiente angustiante (68%), falta de autonomia (54%) e fatores estressores 
do ambiente como iluminação constante (31%) e presença de ruídos (22%). Tais 
di� culdades foram amenizadas pela utilização de conhecimento necessário para 
fornecer informação sobre a doença e seus cuidados, percepção de acolhimento 
e solidariedade da equipe, assistência humanizada, estimulação do autocuidado e 
atenção aos fatores físicos do ambiente, além da mudança de percepção, relacio-
nando UTI com possibilidade de cura e de vida. Conclusão: O idoso, antes vulne-
rável emocionalmente, apresentou uma progressão positiva em seu quadro clínico e 
comportamental a partir do processo de humanização. Sendo perceptíveis comuni-
cação e credibilidade que geraram autocon� ança, resolutividade e satisfação holís-
tica ao paciente.

RESUMO
Introdução e objetivo: As quedas em idosos ocorrem pela interação de fatores 
intrínsecos e extrínsecos. A deficiência no equilíbrio, na velocidade de marcha e 
força de membros inferiores são considerados importantes fatores de risco para 
quedas e podem ser avaliados por testes clínicos. O objetivo do presente trabalho 
foi descrever comparativamente alguns testes utilizados para identificação do 
risco de quedas em idosos. Metodologia: A amostra foi constituída por idosos 
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RESUMO
Introdução: A preocupação com a relação entre envelhecimento e qualidade de 
vida adquiriu mais relevância nas últimas décadas, sobretudo pelo aumento da 
expectativa de vida. Qualidade de vida é um conceito amplo e subjetivo que possui 
peculiaridades dependentes da faixa etária que se analisa e, como tal, depende 
de diversos fatores, como aspectos psicológicos, sociais e ambientais. Objetivo: 
analisar os fatores ambientais relacionados à qualidade de vida e seu impacto 
sobre ela, em indivíduos idosos. Método: Este estudo é caracterizado como pros-
pectivo, transversal e descritivo, tendo sido entrevistados, durante as visitas domi-
ciliares, 100 pacientes, devidamente cadastrados em quatro Estratégias de Saúde 
da Família, com idade entre 60 e 100 anos, no período de maio a outubro de 2012. 
Foram utilizados protocolos World Health Organization Quality of Life Bref (o 
qual denomina cada questionamento de “faceta”, e cada uma destas possui escores 
entre 0 e 100) com questões alusivas a aspectos ambientais, e protocolos próprios 
para a coleta de dados. Indivíduos fora da faixa etária determinada, incapazes de 
responder o questionário, ou que tenham se recusado a participar foram excluídos 
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recrutados em Centros de Atendimento Oftalmológico do Distrito Federal em 
estudo observacional, descritivo e transversal, os quais foram avaliados quanto 
a capacidade funcional por meio do Short Physical Performance Battery (SPPB), 
enquanto o risco de quedas foi investigado por meio da aplicação dos seguintes 
instrumentos: a) levante e ande cronometrado – Timed Up and Go Test (TUG); 
b) a plataforma computadorizada Balance System (BBS – modelo Biodex); e, 
c) o Quick (instrumento de triagem rápido para avaliação do risco de quedas 
baseado no desempenho físico, na quantidade de medicamentos utilizados, 
na sensibilidade de membros inferiores e na acuidade visual). O desfecho das 
quedas foi avaliado por questionamento de quedas nos últimos 12 meses. Resul-
tados e discussão: Foram avaliados 142 idosos, com média de idade de 69 anos 
(± 5,6), sendo 91 mulheres e 51 homens; 85 deles relatavam que não haviam 
sofrido quedas nos últimos 12 meses, enquanto 33 relataram a ocorrência de uma 
única queda no período e outros 25 pacientes relataram ter sofrido duas ou mais 
quedas. Em concordância, apenas 15 idosos foram identificados com desempenho 
funcional “ruim” ou “baixo” utilizando-se a escala SPPB (escores menores do que 
6). Utilizando-se o Quick, foi possível identificar 8 idosos com risco de quedas 
nos próximos 12 meses de 27% e apenas 5 idosos com probabilidade de quedas 
de 49% ou mais, conforme o trabalho de Tiedemann et al. (2010). Utilizando-se 
o TUG, apenas um idoso foi caracterizado com risco de quedas e com o BBS, 13 
idosos foram considerados caidores. Quanto à sensibilidade dos testes, o Quick 
(com 57%) se mostrou superior aos demais (22% para o BBS e 21% para o TUG), 
enquanto para a especificidade os testes BBS e TUG apresentaram valores bem 
elevados (acima de 87%) em relação à especificidade do Quick (69%). Conclusão: 
Os resultados sugerem que utilização de testes de triagem multidimensionais, 
como o Quick, pode ser mais adequado à triagem de idosos comunitários quanto 
ao risco de quedas.
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da pesquisa. Resultados: 37% dos pacientes julgam sua qualidade de vida como 
entre “boa” e “muito boa”, ao passo que 49% julgam como “normal”, e 14% como 
entre “muito ruim” e “ruim”. O escore médio das facetas do domínio dos fatores 
ambientais foi 62,4, ficando 8,775 pontos abaixo do escore médio global de quali-
dade de vida dos entrevistados (71,175). O maior escore foi observado na faceta 
sobre acesso e oportunidade de adquirir novas informações (73,75), seguido 
por “acesso aos serviços de saúde” (71,75), “segurança física e proteção” (70,75), 
“acesso aos meios de transporte e qualidade destes” (70), “ambiente no lar” 
(69), “ambiente físico da vizinhança, poluição, ruídos, trânsito e clima” (54,75), 
“recursos financeiros” (48,75) e “participação e oportunidade de recreação e lazer” 
(39). Conclusão: Os fatores ambientais que mais prejudicam a qualidade de vida 
dos idosos entrevistados são os relacionados às condições de moradia, fatores rela-
cionados à vizinhança, como poluição ambiental e sonora, recursos financeiros e 
ausência de atividades de recreação e lazer adequadas à sua realidade socioeco-
nômico-funcional, os quais impactam negativamente no escore médio global de 
qualidade de vida.

RESUMO
Introdução: Com o aumento da expectativa de vida, aumentam-se também as 
queixas referentes a doenças crônico-degenerativas, dentre elas tontura e zumbido. 
Essas ocorrem especialmente em maiores de 65 anos e apresentam vários fatores 
contribuintes, particularmente disfunção vestibular. Objetivo: Veri� car a inci-
dência de pacientes com queixas de tontura e zumbido, por faixa etária e sexo de 
maior prevalência, assim como a presença e frequência de sintomas associados, 
comparando os dados coletados à literatura. Material e método: Foi realizado um 
estudo retrospectivo por meio do levantamento de prontuários dos pacientes com 
queixa de tontura e/ou zumbido do Ambulatório Escola da Faculdade de Medi-
cina de Petrópolis, no período de janeiro de 2009 a julho de 2013. A amostra 
foi composta por 83 pacientes, divididos por faixa etária, sexo e sintomas, com 
posterior análise descritiva, qualitativa e quantitativa das queixas vestibulares. 
Resultados: a amostra apresentou maioria feminina (81%) e faixa etária supe-
rior a 60 anos. Os sintomas tonteira associado ao zumbido (38,55% da amostra) 
prevaleceram sobre os sintomas isolados: zumbido (25,30%) e tonteira (18,07%). 
Discussão: A faixa etária (> 60 anos) e o sexo feminino apresentaram predomínio 
dos sintomas pesquisados, o que concorda a literatura existente. A maior preo-
cupação feminina em procurar orientação médica em relação aos homens pode 
justi� car esta prevalência. A correlação entre os achados auditivos e vestibulares 
nesta pesquisa evidencia que há uma relação signi� cativa entre zumbido, tontura 
e perda auditiva. Conclusão: Tontura e zumbido são sintomas predominantes em 
idosos do sexo feminino. Estes promovem limitação física e emocional e redução 
da qualidade de vida, o que di� culta a interação destes indivíduos com o meio 
em que vivem. Portanto é necessário que haja o diagnóstico precoce e atuação dos 
pro� ssionais na prevenção e promoção da saúde de tais pacientes, possibilitando a 
convivência e inserção destes idosos na sociedade.
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RESUMO
Introdução: O diagnóstico de demência, usualmente, é feito tardiamente. O tempo 
médio entre o aparecimento dos sintomas e o diagnóstico é de dois anos. É necessário 
um instrumento para a triagem de demência que possa ser aplicado por todos os 
pro� ssionais da saúde da atenção básica. Objetivos: Descrever e propor um instru-
mento (Índice de Vulnerabilidade Cognitiva para Atenção Básica – IVCog-AB) para 
a triagem inicial e ampla de demência na atenção básica, bem como medir a sensi-
bilidade e a especi� cidade deste instrumento, tendo como padrão ouro a avaliação 
multidimensional do idoso, feita por equipe geriátrico-gerontológica especializada. A 
análise foi estrati� cada por grupo etário. Métodos: estudo transversal com 399 idosos 
atendidos em centro de referência do idoso. As perguntas que compõem o IVCo-
g-AB foram retiradas do Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional da Atenção 
Básica, incluindo a avaliação de atividades de vida diária instrumentais especí� cas 
para dé� cit cognitivo (Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de 
fazer compras? Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de controlar 
seu dinheiro, gastos ou pagar as contas de sua casa?) e a pergunta “Algum familiar 
ou amigo falou que você está � cando esquecido?”. O teste foi considerado alterado 
quando o idoso apresentou resposta positiva para qualquer uma das três perguntas. 
Foram calculadas a sensibilidade e a especi� cidade comparativamente ao diagnós-
tico de demência feito pela Avaliação Multidimensional do Idoso completa, segundo 
grupos de idade (60-79; 80 anos e mais). Resultados: A sensibilidade geral foi 84,3% 
e a especi� cidade geral de 31,6%. Para aqueles com 60 a 79 anos (n = 270; 67,7%), a 
sensibilidade foi 78,8% e a especi� cidade de 35,3%. Naqueles com 80 anos ou mais 
(n = 129; 33,3%), os valores foram, respectivamente, 92,9% e 23,0%. Conclusões: A 
presença de alteração no IVCog-AB pode ser considerado um sinal de alerta para o 
diagnóstico de demência, que deverá ser melhor investigado por meio da caracteri-
zação do esquecimento e da aplicação de testes cognitivos pela atenção básica ou, até 
mesmo, do exame neuropsicológico realizado na atenção secundária. Muito embora 
sejam recomendados novos estudos com o objetivo de entender as razões associadas 
à baixa especi� cidade do teste, os resultados iniciais são promissores, especialmente 
no caso dos idosos com 80 anos ou mais, tendo em vista a alta sensibilidade do teste 
para esta população.
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RESUMO
Introdução: Qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua posição na vida 
no contexto da cultura e sistemas de valores, nos quais ele vive, em relação aos seus 
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objetivos, expectativas, padrões e preocupações. É considerado um conceito abstrato, 
subjetivo e multidimensional por envolver vários aspectos da vida humana, e guarda 
relação direta com os conceitos mais atuais de saúde. Tais aspectos podem sofrer alte-
rações a depender da fase da vida em que o indivíduo se encontre e, nesse contexto, 
destacam-se os fatores psicológicos. Objetivo: Analisar os aspectos psicológicos rela-
cionados à qualidade de vida de indivíduos idosos e sua in� uência sobre a autoper-
cepção de qualidade de vida e de satisfação com a própria saúde. Método: Esse estudo é 
caracterizado como descritivo, prospectivo e transversal, tendo sido entrevistados 100 
pacientes, pertencentes à faixa etária de 60 a 100 anos, devidamente cadastrados em 
quatro Estratégias de Saúde da Família (ESF), em Ananindeua, entre maio e outubro 
de 2012, por meio de protocolos World Health Organization Quality of Life Bref (o 
qual denomina cada questionamento de “faceta” e estabelece um escore que varia de 
0 a 100) e protocolos próprios. Foram excluídos da pesquisa os indivíduos que não se 
enquadrassem nos critérios de idade, ou que não estivessem devidamente cadastrados 
em suas ESF, ou ainda que se recusassem a participar. Resultados: Veri� cou-se que 37% 
dos idosos avaliam sua qualidade de vida como entre “boa” e “muito boa”; 49% avaliam 
como “normal” e 14%, como entre “muito ruim” e “ruim”. Veri� cou-se também que 
43% dos idosos estão “satisfeitos” ou “muito satisfeitos” com a própria saúde; 27% estão 
“muito insatisfeitos” ou “insatisfeitos” e 30% referem não estar nem satisfeitos nem 
insatisfeitos. A faceta que obteve maior escore foi a relacionada à capacidade de pensar, 
aprender, memorizar e aprender (87), seguida pela faceta da satisfação com a imagem 
corporal e aparência (82,25); pela da autoestima (73,75); “espiritualidade, crenças 
pessoais e religião” (73,25); “ausência de sentimentos negativos” (70) e “presença de 
sentimentos positivos” (60,25). Conclusão: A maioria dos pacientes avaliou de forma 
positiva as próprias saúde e qualidade de vida, e apresentou escores satisfatórios em 
todos os questionamentos, exceto nos alusivos à presença de sentimentos positivos.

RESUMO
Introdução e objetivo: A prevalência de dor entre idosos é alta, alterando o desem-
penho funcional e a capacidade física e causando impacto negativo na qualidade de 
vida. Nesse contexto, testes funcionais com aplicabilidade clínica que contemplem 
categorias propostas pela Classi� cação Internacional de Funcionalidade, Incapaci-
dade e Saúde (CIF) e dados de instrumentos autorrelatados de dor e função física 
são bastante utilizados. O objetivo deste estudo foi veri� car se há correlação entre a 
intensidade da dor medida pela escala numérica de dor (END) e a dor relacionada 
ao desempenho funcional pelo domínio de dor do Western Ontario and McMaster 
Universities (WOMAC) Osteoarthritis Index, entre a dor medida pela END e a capa-
cidade física mensurada pelos testes Timed Up and Go (TUG) e velocidade usual 
da marcha (VM) e entre esses dois testes físico-funcionais e o domínio de função 
física do WOMAC em idosos comunitários com dor lombar (DL) agudizada. Meto-
dologia: Este é um estudo transversal, derivado de um consórcio internacional – Back 
Complaints in the Elderly (BACE), entre Brasil, Austrália e Holanda. Foram incluídos 
idosos com 60 anos e mais que relataram novo episódio (crise/reagudização) de DL 
nas últimas seis semanas. A correlação de Spearman foi utilizada nas análises. Resul-
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RESUMO
Introdução e objetivo: As demências são um grupo de enfermidades psiquiátricas 
e neurológicas, de natureza crônica ou progressiva, associadas à senilidade, carac-
terizadas por acometer múltiplas funções corticais, como memória, raciocínio, 
dentre outras. Os dados da Organização Mundial de Saúde apontam que estas 
afetam cerca de um bilhão de pessoas ao redor do globo, atingindo cerca de um 
milhão de pessoas no Brasil. No Pará, a expectativa de vida em 2002 era de 70,52; 
em 2012, de 73,29 anos, o que alerta para a vulnerabilidade que o envelhecimento 
acarreta com as síndromes demenciais. Tendo em vista a elevada prevalência desta 
patologia, junto ao envelhecimento social, fator intrinsecamente relacionado à 
enfermidade, faz-se fundamental a exposição de seus dados no estado do Pará, 
relacionando tais dados com outras variáveis a � m de se obter um panorama da 
situação atual no estado. Metodologia: O trabalho foi realizado tendo seus dados 
retirados da plataforma disponibilizada pelo Departamento de Informática do SUS 
(DATASUS). O estudo con� gura-se como longitudinal retrospectivo, por meio de 
um levantamento do número absoluto de internações por demência no estado do 
Pará, de jan/2002 a dez/2012, utilizando o coe� ciente de prevalência para a análise 
dos dados. Resltados e discussão: Observou-se, primeiramente, que a população de 
Belém variou de 370.204 (2002) e 549.470 (2012); e o quantitativo das internações 
variou de 35 (2002) a cinco (2012), com a linha de tendência linear comprovando o 
aumento populacional, bem como a diminuição numérica das internações, dentro 
da cronologia proposta. O coe� ciente de prevalência variou de 0,94/10.000 habi-
tantes (2002) para 0,09/10.000 habitantes (2012). Conclusão: Com base nas infor-
mações extraídas na base de dados, pode-se constatar que houve um aumento da 
população de Belém durante a década proposta; uma diminuição do número de 
internações por demência no estado do Pará de janeiro de 2002 a dezembro de 
2012, evidenciado pela linha de tendência linear. Por conseguinte, o coe� ciente de 
prevalência em 2012 se apresentou mais de 10 vezes menor do que em 2002, com 
baixo nível endêmico.
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tados: A amostra total foi de 225 idosos com média de idade de 68,1 (± 5,83) anos e 
constituída por maioria de mulheres (86,7%). A média da END atual foi de 4,73 (± 
3,08) e nos últimos 7 dias de 6,85 (± 2,66) pontos e a média da pontuação do domínio 
de dor do WOMAC foi de 49,39 (± 21,33) e de função física 44,90 (± 21,94) pontos. 
Foi observado no teste TUG o valor médio de 11,27 (± 2,61) s e no teste de VM 1,01 
(± 0,22) m/s. As correlações entre a END atual e nos últimos 7 dias e o domínio de 
intensidade de dor do WOMAC foram 0,53 e 0,45, respectivamente; as correlações 
entre a END atual e nos últimos 7 dias e os testes TUG e VM foram de 0,10; 0,23; -0,19 
e -0,23, respectivamente, e as correlações entre o TUG e a VM e o domínio de função 
física do WOMAC foram 0,33 e -0,31, respectivamente. Conclusão: As correlações 
encontradas possibilitaram identi� car achados clinicamente relevantes sobre a dor no 
desempenho e nível de capacidade física de idosos comunitários com DL agudizada, 
de tal forma que � sioterapeutas e outros pro� ssionais da saúde possam compreender 
com mais clareza esses desfechos e, assim, desenvolver estratégias mais assertivas de 
intervenção para idosos com DL.
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RESUMO
Introdução e objetivo: De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a 
prevalência de pessoas portadoras do vírus da imunode� ciência humana (HIV), no 
mundo, é de cerca de 34 milhões. A população brasileira é constituída por cerca de 
7,4% de idosos, projetando-se que este número alcançará a taxa de 25% até 2060. O 
Pará conta atualmente com aproximadamente 7% de sua população na faixa etária 
de 60 anos ou mais. Os avanços farmacêuticos promoveram um prolongamento da 
vida sexual ativa e, em associação com a desmisti� cação do sexo, tornaram pessoas 
idosas mais vulneráveis às infecções sexualmente transmissíveis (IST), como o HIV, 
agente promotor da síndrome da imunode� ciência adquirida (SIDA ou AIDS). 
Metodologia: O trabalho foi realizado tendo seus dados retirados da plataforma do 
Departamento de Informática do SUS (DATASUS). O estudo con� gura-se como 
longitudinal retrospectivo, por meio de um levantamento dos números absolutos de 
doenças para o vírus HIV em idosos na faixa etária de 60 anos ou mais no estado 
do Pará, correlacionando-os por meio da aplicação do coe� ciente de correlação de 
Pearson e veri� cação do coe� ciente de prevalência, de janeiro de 1998 a dezembro de 
2011. Resultados e discussão: Observou-se, primeiramente, que a população variou 
de 303.277 (1998) a 541.772 (2011); o quantitativo de casos diagnosticados saltou 
de quatro (1998) para 52 (2011); o número de internações variou de cinco (1998) a 
27 (2011); e a taxa de mortalidade variou de dois (1998) a 24 (2011), em se tratando 
do total da amostra de 60 anos ou mais. Todos os resultados contam com linhas de 
tendência linear, comprovando o aumento numérico populacional dos casos, morbi-
dade e mortalidade, dentro da cronologia proposta. Coe� ciente de correlação de 
Pearson r1= 0,92 (casos e mortalidade); r2= 0,88 (morbidade e mortalidade) e coe� -
ciente de prevalência 0,13/10.000 habitantes (1998) e 0,96/10.000 habitantes (2011). 
Conclusão: Com base nas informações extraídas na base de dados, pode-se constatar 
que houve um aumento populacional do número de casos diagnosticados, interna-
ções e mortalidade por doenças para o vírus HIV no estado do Pará de janeiro de 
1998 a dezembro de 2011. Apesar de apresentar um nível endêmico baixo na preva-
lência, tal nível, em 2011, é quase oito vezes maior que em 1998. Demonstra-se, por 
conseguinte, correlação positiva entre as variáveis, propondo não só um aumento da 
gravidade numérica das infecções, mas um concomitante e condicionado aumento 
da mortalidade e morbidade.
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RESUMO
Uma preocupação crescente é com a apropriação do conceito de Medicamento 
Potencialmente Inapropriado (MPI) e da classi� cação de Beers na prática médica, 
tornando-se motivo de pesquisa constante e avaliações diárias. O objetivo desta 
pesquisa é analisar as prescrições médicas para idosos de uma enfermaria e de um 
ambulatório em um serviço especializado no atendimento dessa população, levan-
tando quais os MPI mais utilizados, sua forma de prescrição, frequência, além de 
identi� car as possíveis in� uências de fatores etários, sexo, número total de medi-
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RESUMO
Introdução e objetivos: O envelhecimento populacional é um fenômeno demográ-
� co global que ocorre de modo acelerado. Questiona-se qual será o seu impacto no 
atendimento de serviços de emergência (SE). O objetivo deste estudo é descrever a 
mortalidade da população idosa internada no SE de um hospital terciário. Meto-
dologia: estudo retrospectivo das internações hospitalares realizadas no SE de um 
hospital terciário universitário em base de dados pesquisados no Sistema de Infor-
mação e Gerenciamento Hospitalar. Foram incluídos todos os pacientes maiores de 
18 anos que internaram em 12 meses consecutivos (01/01 a 31/12/2012) nas especia-
lidades de emergência clínica e emergência cirúrgica. As variáveis estudadas foram 
sexo, idade, especialidade de internação (clínica ou cirúrgica) e desfecho hospitalar 
(óbito ou não óbito). Para categorização em relação à idade foi considerado: Jovem 
(de 18 a 39 anos), Maduro (40 a 59 anos), Idoso (60 a 79 anos) e Muito Idoso (80 
ou mais anos). No estudo das relações entre desfecho hospitalar, sexo e categoria 
de idade foi utilizado o teste qui-quadrado. Foi utilizado o so� ware estatístico R 
versão 3.02. Resultados e discussão: Foram internados 6.979 adultos no SE, sendo 
3.802 na Cirurgia e 3.170 na Clínica. Morreram 236 pacientes na Cirurgia (6,21%) 
e 292 na Clínica (9,21%). A mortalidade hospitalar média variou conforme as espe-
cialidades de internação nas categorias jovem (cirúrgica e clínica, respectivamente 
5,61 e 2,32%), Maduro (5,29 e 6,85%), Idoso (6,72 e 11,07 %) e Muito Idoso (9,53 
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camentos prescritos e setor estudado. Realizou-se uma pesquisa observacional, do 
tipo descritiva. Foram selecionados 135 idosos com idade igual ou superior a 65 
anos, de acordo com a política de atendimento no serviço de geriatria e condizente 
com os critérios de Beers de 2012. Desta forma, 54 pacientes do estudo estavam 
institucionalizados por motivo de internação hospitalar e 81 idosos, residentes na 
comunidade, realizavam acompanhamento médico ambulatorial. A maioria dos 
pacientes era do sexo feminino (67,40%), sendo que o número de mulheres foi 
maior que o número de homens em todas as faixas etárias. Dentre as mulheres, as 
idosas com 75 a 84 anos compuseram a maior parte da amostra deste sexo. A média 
de idade dos pacientes foi de 81,45 anos (desvio-padrão: +/- 7,61), sendo que a 
idade média das mulheres foi de 80,4 anos (desvio-padrão: +/- 7,28) e dos homens, 
81,04 anos (desvio-padrão: +/- 7,92). Os MPIs mais prescritos foram metoclopra-
mida, em 36% dos casos, seguido de haloperidol e quetiapina, em 13% dos casos, e 
em terceiro lugar a hioscina, em 10% dos casos. Os demais MPIs prescritos foram: 
doxazosina (8%), ciclobenzaprina (4%), amiodarona (4%), amitriptilina (2%), 
clonazepam (2%), fenobarbital (2%), hidroxizine (1%), clonidina (1%), risperidona 
(1%), metildopa (1%), lorazepam (1%) e clorpromazina (1%). Concluímos que é 
importante conhecer os critério de Beers. Sua disseminação por todas as especia-
lidades médicas diminuirá o uso inapropriado de medicações, tendo em mente 
que instituições especializadas em cuidados geriátricos detenham o conhecimento 
quanto ao manuseio de MPIs e, com isso, realizem mais trabalhos para enquadrar 
as drogas mais utilizadas à nossa realidade e aprofundem indicações e dosagens 
para melhor adaptação no cotidiano.
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e 17,17%). Desfecho e categoria de idade apresentaram associação estatisticamente 
signi� cante na emergência clínica (p < 0,01, con� ança de 99%) e na emergência 
cirúrgica (p = 0,027 < 0,05, con� ança 95%). Desfecho e sexo apresentaram asso-
ciação estatisticamente signi� cante no grupo de pacientes com internação cirúrgica 
(p < 0,01, con� ança de 99%), o que não ocorreu no grupo com internação clínica 
(p = 0,58). Conclusões: A mortalidade aumentou progressivamente com a idade 
de modo mais evidente na emergência clínica do que na emergência cirúrgica. Na 
categoria Muito Idoso a mortalidade das internações clínicas foi quase o dobro das 
internações cirúrgicas. Somente houve correlação do desfecho com o sexo nas inter-
nações cirúrgicas.

RESUMO
Segundo o censo 2010, as pessoas com 60 anos ou mais representam 10,8% da 
população. Com o aumento da expectativa de vida em quase todos os países nas 
últimas décadas, há uma concentração da mortalidade durante o período em que os 
indivíduos já se tornaram idosos, atingindo mais da metade desse grupo. O conhe-
cimento do per� l de mortalidade dos idosos representa uma estratégia de enten-
dimento das possibilidades de intervenção. Assim, o objetivo deste trabalho é: deter-
minar a mortalidade em idosos no Estado do Pará de 2001 a 2011. Trata-se de um 
estudo descritivo, retrospectivo. Os dados relativos à mortalidade foram retirados do 
Sistema de Informação sobre Mortalidade do Banco de dados do Sistema Único de 
Saúde. A população de estudo compreende a faixa etária de 60 a 69 anos cujo óbito 
veio a ocorrer no Estado do Pará de 2001 até 2011. Foi utilizado o programa Micro-
so�  Excel para tabulação de dados. As causas de morte foram classi� cadas segundo 
os capítulos de� nidos pelo CID – 10. Os quatro principais capítulos nos quais se 
enquadram as causas de óbito foram doenças do aparelho circulatório (12.043 óbitos 
e 29,9% do total), sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de labo-
ratório não classi� cados em outras partes (8.046 óbitos e 19,97% do total), neopla-
sias (6.490 óbitos e 16,11% do total) e doenças do aparelho respiratório (3.567 óbitos 
e 8,85% do total). Dentre as causas especí� cas, as mais frequentes foram: doenças 
cerebrovasculares, neoplasias de estômago e doenças crônicas das vias aéreas supe-
riores. Os achados concordam com a maioria das publicações nacionais, nas quais, 
dentre as principais causas de óbito, constam as doenças do aparelho circulatório, 
neoplasias e doenças respiratórias. As doenças neoplásicas e do aparelho respira-
tório sofreram um aumento geral ao longo do período estudado, concordando com 
a maioria dos autores. Entretanto, ao contrário do esperado, houve um aumento 
geral da mortalidade por doenças do aparelho circulatório. Achado importante foi 
também o número de morte por falta de assistência médica, constituindo um total 
de 5.022 mortes. De 2001 a 2011, o per� l da mortalidade se caracterizou por predo-
minância das doenças do aparelho circulatório, sintomas, sinais e achados anormais 
de exames clínicos e de laboratório não classi� cados em outras partes, neoplasias e 
doenças respiratórias crônicas.

MORTALIDADE EM IDOSOS NO ESTADO DO PARÁ DE 2001 A 2011
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RESUMO
Introdução: Os óbitos por causas externas (causas acidentais e intencionais) con� -
guram-se como um dos mais importantes temas da atualidade, tornando-se um 
dos mais sérios problemas de saúde pública no mundo. Descrever características 
da população idosa, como o per� l de mortalidade e os seus aspectos mais impor-
tantes, é tarefa imprescindível para a adoção de medidas de promoção e proteção 
da pessoa idosa. Objetivo: Analisar a mortalidade por causas externas em idosos, 
traçando o per� l dos óbitos dessa faixa etária, no Piauí, no período de 2002 a 2011. 
Metodologia: Estudo descritivo de série temporal, a partir de dados disponíveis no 
DATASUS. Foram coletados dados do período de 2002 a 2011, a variável selecio-
nada para análise foi referente a óbitos por causas externas de acordo com a 10ª 
revisão da Classi� cação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacio-
nados à Saúde (Códigos–V01 a Y98, CID-10). A mortalidade foi analisada segundo 
sexo, faixa etária, escolaridade, raça/cor, estado civil, local de residência e causa 
principal do óbito. Resultados e discussão: No período estudado veri� camos um 
total de 2.387 idosos mortos por causas externas no estado do Piauí. O percentual 
de óbitos em idosos passou de 57,2% no ano de 2002 para 63,2% em 2011, entre 
todos os óbitos observados. Em relação às causas externas, observou-se também 
um crescimento do percentual de óbitos em pessoas com mais de 60 anos; esse 
percentual era de 11,4% em 2002 e passou para 15,7% em 2011. O coe� ciente de 
mortalidade aumentou de 31,4 para 54,5/100.000 idosos em 2002 e 2011, respecti-
vamente. Dentre as variáveis analisadas, veri� camos que 69,5% dos idosos eram do 
sexo masculino e 30,5%, feminino. Em relação ao estado civil observamos maiores 
proporções em casados (56,5%), viúvos (23,2%) e solteiros (12,4%). Ao avaliar a 
escolaridade dos idosos, 42% nunca frequentaram a escola, 26,1% tinham entre 1 
e 3 anos de estudo e 11,9% possuíam de 4 a 7 anos. Dentre as demais variáveis 
estudadas, veri� camos que 40,5% dos idosos tinham entre 60 e 69 anos, 75,9% resi-
diam no interior do Estado e as duas principais causas dos óbitos foram acidente de 
transporte e lesões decorrentes de acidentes, com 37,7% e 32,2%, respectivamente. 
Conclusão: Diante do comprovado crescimento dos óbitos por causas externas na 
população idosa, tornam-se necessárias medidas preventivas imediatas para reduzir 
essa exposição dos idosos.
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RESUMO
Introdução: Atualmente, a hanseníase figura como um dos maiores problemas 
enfrentados na saúde pública brasileira, em que os índices de prevalência e 
incidência são altos e superiores à meta estipulada pela Organização Mundial 
de Saúde. Um padrão de crescimento outrora representado por maior acometi-
mento de jovens vem sendo substituído por um predomínio no número de idosos. 
Estes índices são mais evidentes no Nordeste – região classificada como área de 
detecção muito alta. Objetivo: Analisar a mortalidade por hanseníase da popu-
lação idosa residente na região Nordeste e traçar um perfil desses idosos. Meto-
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dologia: Estudo descritivo de série temporal, a partir de dados disponíveis no 
Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do DATASUS. Foram coletados 
dados do período de 2002 a 2011. A mortalidade foi analisada segundo sexo, faixa 
etária, escolaridade, raça/cor e estado civil. Resultados e discussão: No período 
estudado verificamos um total de 425 idosos mortos por hanseníase na região 
Nordeste. O percentual de óbitos em idosos obteve um crescimento de 88,46% 
no período estudado, representando um aumento no coeficiente de mortalidade 
de 0,63 para 0,89/100.000 idosos em 2002 e 2011, respectivamente. Os maiores 
números de óbitos foram registrados no Estado do Maranhão (29,88 %), seguido 
pelo Ceará (24,23%), enquanto os menores foram registrados no Rio Grande do 
Norte (2,11%) e Sergipe (3,76%).Verificamos que 81,63% dos idosos eram do sexo 
masculino e 18,37%, feminino. Em relação ao estado civil observamos maiores 
proporções em casados (48,97%), solteiros (30,61%) e viúvos (8,16%). Ao avaliar a 
escolaridade dos idosos, 40,81% eram analfabetos, 28,57% tinham entre 1 e 3 anos 
de estudo e 10,20% de idosos possuíam 4 a 7 anos. Dentre as demais variáveis estu-
dadas, verificamos que 57,14% dos idosos eram pardos, 22,44% brancos e 11,24% 
negros, 64% possuíam mais de 70 anos. Conclusão: Verificou-se um aumento da 
mortalidade por hanseníase na população idosa do Nordeste, com predomínio 
em idosos com o seguinte perfil: sexo masculino, pardo, casado, analfabeto e com 
idade superior a 70 anos.

RESUMO
Introdução: A doença oncologia é um sério problema de saúde em indivíduos 
idosos. Mais de 60% dos novos casos e mais de 70% das mortes por câncer ocorrem 
além dos 85 anos. A estimativa para o ano de 2020 é que 70% das neoplasias 
ocorram majoritariamente em indivíduos com idade superior a 65 anos. Objetivo: 
Buscar por meio de uma revisão da literatura sistemática analisar se o Brasil está 
passando por uma mudança no perfil epidemiológico devido ao pujante cresci-
mento dos diversos tipos de câncer. Foram incluídos estudos aleatórios de preva-
lência e incidência de cânceres em pacientes senescentes na população brasileira. 
Metodologia: A pesquisa foi realizada nos bancos de dados: MEDLINE, PubMed 
- NCBI, Scielo, Science direct, Periódicos Capes e Portal do Instituto Nacional 
do câncer (INCA). As palavras-chave utilizadas como estratégia de busca foram: 
câncer, oncologia geriátrica, prevalência, incidência, câncer no Brasil, senectude 
e câncer. Resultados e discussão: O quadro epidemiológico no Brasil é muito 
complexo e dinâmico. Na década de 1930, 46% das mortes nas capitais brasileiras 
eram causadas por doenças infecciosas. Um século depois, em 2003, essas doenças 
respondiam apenas por 5% das mortes nessas cidades. Já as doenças cardiovas-
culares eram responsáveis por apenas 12% dos óbitos em 1930, e atualmente são 
os causadores de aproximadamente um terço das mortes, seguidas pelos diversos 
tipos de cânceres. O processo de transição epidemiológica no Brasil não apre-
senta as mesmas características de outros países em desenvolvimento e até mesmo 
nações latino-americanas, como Cuba, Costa-Rica e Chile. Ocorre que assim como 
em todos esses países, no Brasil principalmente as doenças do aparelho circula-
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RESUMO
Introdução e objetivo: O diabete mellitus (DM), por ser uma doença crônico-dege-
nerativa, apresenta a tendência ao aumento na sua prevalência com o envelheci-
mento populacional. O objetivo deste estudo foi avaliar os agravos relacionados ao 
DM em uma população de idosos hospitalizados. Metodologia: Estudo transversal 
a partir análise de prontuários eletrônicos de um serviço de geriatria em hospital 
de agudos. Resultados: a amostra foi composta de 183 indivíduos com 60 anos ou 
mais, sendo que 64,5% do gênero feminino e média de idade de 83,9 anos. Do total, 
32,8% apresentavam DM. Encontrada correlação positiva com presença de hiper-
tensão arterial sistêmica (HAS) (3,65 – IC 95%1,52 – 8,74, p = 0,001) e tendência 
à mesma correlacão com coronariopatia. Não encontrado relação com demências, 
nefropatias, depressão, insu� ciência cardíaca ou desnutrição. Veri� cada correlação 
negativa com quedas (0,2 – IC 95% 0,04 – 0,9, p = 0,015) e tendência à relação 
negativa com fraturas (0,23 – IC 95% 0,05 – 1,04, p = 0,03). A ausência de DM 
foi relacionado à presença de quatro ou menos comorbidades (0,29 – IC 95% 0,14 
– 0,57, p < 0,001). Não houve relevância estatística quanto ao tempo de interna-
mento, desfecho para morte, uso de medicamentos inapropriados ou psicotrópicos. 
Discussão: a amostra estudada apresentou maior prevalência de DM em relação 
a pacientes em domicílio e internados (respectivamente 15% e 17,1%) conforme 
estudos nacionais, fato talvez explicado aos diabéticos serem 1,6 vezes mais inter-
nados. Estudos internacionais semelhantes encontraram prevalência de DM 
variando de 25 a 44%. A relação entre DM e HAS já está bem estabelecida na lite-
ratura assim como coronariopatias. Apesar de não ter sido encontrada relação com 
morbidades especí� cas, houve relação entre DM e multimorbidade possivelmente 
explicado pela � siopatologia de diversos agravos terem origem com complicações 
da DM. A literatura mostra que diabéticos têm maior tendência a apresentarem 
polifarmárcia variando de 2,2 a 5,6 vezes, fato não veri� cado no presente estudo. 
Estudos internacionais mostram relação entre a presença de DM e quedas, espe-
cialmente no contexto de polifarmácia, o que talvez explique a não correlação na 
presente amostra. Apesar de não ter sido veri� cado no presente estudo, parece 
haver relação de mortalidade em pacientes idosos internados com DM. Conclusão: 
O DM é um relacionado à multimorbidade, fator que pode levar a piores desfechos 
deste diagnóstico na população geriátrica.
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tório continuam aumentando anualmente, seguidas pelos cânceres. Em relação 
à doença oncológica, câncer de mama em mulheres ou de próstata em homens, 
geralmente na senectude, tem contribuído consideravelmente para o crescimento 
das neoplasia na população brasileira. No entanto, algumas doenças de caráter 
infectocontagioso, como a dengue, a malária e, principalmente, a tuberculose em 
devido à pandemia do HIV, tem modificado novamente o perfil epidemiológico 
brasileiro. Conclusão: O Brasil tem passado por uma transição epidemiológica e o 
câncer tem contribuído muito para essa mudança. Porém, as doenças do aparelho 
circulatório e a reintrodução de doenças infectocontagiosas são também fatores 
de peso nessa transição.
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RESUMO
Introdução e objetivos: O envelhecimento populacional é um fenômeno demográ-
� co global com impacto no atendimento de serviços de emergência (SE). O objetivo 
deste estudo é caracterizar o tempo de permanênciae os desfechos da população 
idosa internada no SE de um hospital terciário. Metodologia: Estudo retrospectivo 
de internações realizadas no SE de um hospital terciário universitário em base de 
dados pesquisados no Sistema de Informação e Gerenciamento Hospitalar. Foram 
incluídos todos pacientes maiores de 18 anos que internaram em 12 meses conse-
cutivos (de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2012) nas especialidades de emergência 
clínica (CLN) e emergência cirúrgica (CRG). As variáveis estudadas foram sexo, 
idade, especialidade de internação (clínica ou cirúrgica), tempo de permanência e 
desfecho hospitalar (óbito, alta, outro). Para categorização em relação à idade foi 
considerado: Jovem (de 18 a 39 anos), Maduro (40 a 59 anos), Idoso (60 a 79 anos) 
e Muito Idoso (≥ 80 anos). Para comparação de médias entre os grupos de idade foi 
realizada ANOVA seguida pelo teste de Tukey para comparação múltipla. Para a 
análise de associação entre as variáveis categóricas foi aplicado o teste qui-quadrado. 
Foi utilizado o so� ware estatístico R. Resultados e discussão: Internaram um total 
de 6.979 adultos no SE (3.802 na CRG e 3.170 na CLN). Na CRG, o tempo médio 
de permanência, comparado à categoria Jovem aumentou 0,78 vezes na Maduro, 
1,54 na Idoso e 1,74 na Muito Idoso. O per� l de tempo de permanência na Muito 
Idoso assemelhou-se à categoria Idoso, e na Maduro à categoria Jovem nos desfe-
chos óbito e alta. Desfecho e categoria de idade (p < 0,1, con� ança 90%) e desfecho e 
sexo (p < 0,01%, con� ança 99%) apresentaram relações lineares. Na CLN a mudança 
nos tempos médios de permanência para categorias de idade e entre alta e óbito foi 
heterogênea, com os per� s Maduro e Idoso similares. Desfecho e categoria de idade 
apresentaram relação linear (p < 0,01%, con� ança 99%), enquanto desfecho e sexo 
foram independentes. Conclusões: houve diferenças entre as especialidades do SE 
quanto à idade, ao tempo de permanência e ao desfecho. Na CRG o tempo médio de 
permanência aumentou com a idade, com per� s semelhantes entre Jovem-Maduro e 
entre Idoso-Muito Idoso; houve relações lineares do desfecho com sexo e com cate-
goria de idade. Na CLN os per� s de tempo de permanência de Idoso e Maduro foram 
semelhantes. A signi� cância estatística da relação linear do desfecho com categoria 
de idade foi maior na CLN que na CRG.
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RESUMO
Introdução e objetivo: Há relatos de que pacientes com demência, principalmente 
do tipo Alzheimer, possuem menos comorbidades que os com cognição preservada. 
Porém esse fato pode re� etir a inacurácia do relato de sintomas, o que torna algumas 
doenças indetectadas ou com diagnóstico tardio. O objetivo do presente trabalho foi 
o de comparar a frequência de comorbidades em população de idosos internados 
com e sem o diagnóstico de demência. Metodotologia: Estudo transversal a partir da 

O IMPACTO DO DIAGNÓSTICO DE DEMÊNCIA COM RELAÇÃO À PREVA-
LÊNCIA DE OUTRAS COMORBIDADES

Autores: Rafaella Italiano 
Peixoto / Peixoto, RI / 
RHP; Tiago Coimbra 

Costa Pinto / Pinto, TCC 
/ RHP; Lucas Rampazzo 
Diniz / Diniz, LR / RHP; 



173

RESUMO
Introdução: A infecção pelo Vírus da Imunode� ciência Humana (HIV) tornou-se 
uma epidemia mundial e, segundo os dados da Unaids, das cerca de 35,5 milhões de 
pessoas vivendo com HIV no mundo em 2013, é estimado que 3,6 milhões têm 50 
anos ou mais. Atualmente, a forma mais comum do contágio nesse grupo é sexual, 
favorecido pelo tratamento da disfunção erétil. Objetivos: Descrever a incidência 
de HIV/Aids em idosos na região Norte e no Pará no período de 2003 a 2012 e 
caracterizar o per� l epidemiológico dos pacientes. Metodologia: Foi realizado 
um estudo transversal, descritivo, ecológico e exploratório, baseado no banco de 
dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e 
do Instituto Brasileiro de Geogra� a e Estatística (IBGE), nos anos de 2003 a 2012. 
Resultados: o Pará é o Estado mais populoso da região Norte, sendo responsável 
pela maior parte da população idosa da região nos anos analisados. Em 2003 o Pará 
possuía 379.568 idosos, representando 50,33% da população idosa da região Norte. 
Em 2012, contava com 530.180 idosos, 49,56% dos idosos da região. Em 2003, foram 
noti� cados 19 casos de AIDS em pacientes acima de 60 anos na região; 8 (42,10%) 
foram no Pará. As cidades que mais noti� caram na região foram Belém-PA, 7 

O PARÁ NO CONTEXTO DA EPIDEMIA DE HIV/AIDS ENTRE IDOSOS NA 
REGIÃO NORTE
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análise de prontuários eletrônicos de um serviço de geriatria em hospital de agudos 
de alta complexidade, com n total de 183, sendo 99 com diagnóstico de demência 
e 84 sem relato de declínio cognitivo. Resultados e discussão: Não houve diferença 
estatística entre idosos dementados ou não com relação às seguintes comorbidades: 
depressão, hipertensão, diabetes, doença arterial coronariana, acidente vascular 
encefálico, relato de arritmia, insu� ciência renal crônica, hepatopatia, quedas, 
fraturas, doença pulmonar obstrutiva crônica, hipotireoidismo e glaucoma. Foram 
mais frequentes em idosos com demência: disfagia (42,4% x 10,7%), desnutrição 
(56,6% x 25%), parkinsonismo (24,2% x 8,3%) e incontinência (65,7% x 34,3%). 
Agumas comorbidades foram menos comuns em idosos dementados, como disli-
pidemia (72,7% sem dislipidemia x 57,1%), insu� ciência cardíaca (89,9% sem IC x 
79,8%) e neoplasia (13% sem neoplasia x 16,7%). Estudos observam que o número 
de comorbidades parece similar entre dementados e não dementados, mas alguns 
mostram diferenças na prevalência de algumas doenças. Descreveu-se que neoplasia 
era mais frequente em pacientes com cognição preservada em séries clínicas e em 
autópsias. Pode haver diferenças na prevalência de comorbidades entre pacientes 
com diferentes tipos de demência e de acordo com sua severidade. É descrito que 
pacientes com demência vascular são os que possuem maior número de doenças, 
como hipertensão, doença vascular periférica, doença cérebro-vascular, dislipi-
demia e obesidade. Conclusão: A presença de múltiplas comorbidades é comum 
na população idosa. Na comparação entre idosos com e sem demência, não houve 
diferença com relação à maioria das doenças. Houve correlação negativa entre 
demência e dislipidemia, cardiopatia e neoplasia. Correlação positiva foi encon-
trada com disfagia, desnutrição, incontinência e parkinsonismo. O paciente com 
alteração cognitiva pode ocultar o relato de sintomas, tornando o manejo de suas 
comorbidades um desa� o para o geriatra.
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casos, e Porto Velho-RO, 4. Em 2012, foram relatados 65 casos de Aids em idosos 
na região, dos quais 28 (43,08%) no Pará. As cidades da região que mais noti� -
caram foram Manaus-AM (12), Porto Velho-RO (9), Belém-PA (7) e Redenção-PA 
(7). A população predominante na região foi masculina (79,31% em 2003 e 63,06% 
em 2012) e heterossexual (48,27% em 2003 e 45,95% em 2012). No Pará, homens 
representaram 87,50% dos idosos infectados em 2003 e 64,28% em 2012. A trans-
missão entre heterossexuais no Estado foi 50% em 2003 e 75% em 2012. Observou-
se aumento de casos em mulheres idosas na região (6 em 2003 e 41 em 2012). 
Conclusão: Observou-se aumento de casos de Aids entre idosos na região Norte 
e no estado Pará no período estudado. O per� l epidemiológico da Aids em idosos 
na região Norte e no Pará caracteriza-se principalmente por homens e transmissão 
heterossexual, porém observando-se número crescente de casos entre as mulheres. 
Assim, é necessária uma estrutura dos serviços de saúde no que tange à sexualidade 
entre os idosos, levando em consideração questões socioculturais na prevenção da 
Aids nesta faixa etária.

RESUMO
Um importante fator que contribui para a incidência e prevalência das quedas é a 
inatividade física que influencia diretamente na saúde do idoso. Assim, a prática 
de atividade física vem a ser um importante aliado no combate às quedas, uma vez 
que constituem um dos principais problemas clínicos e de saúde pública devido 
a sua alta incidência, as consequentes complicações para a saúde e os altos custos 
assistenciais que gera. A pesquisa objetivou-se analisar a ocorrência de quedas 
entre idosos praticantes e não praticantes de atividade física. Realizou-se um 
estudo transversal, com idosos residentes em um município de pequeno porte 
do Sul do Brasil, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
de Passo Fundo, protocolo nº 017/2011. Os dados foram coletados por meio de 
inquérito domiciliar utilizando uma adaptação do instrumento “Saúde, Bem-estar 
e Envelhecimento”. Consideraram-se como variáveis dependentes as relacionadas a 
quedas e como variáveis independentes as relacionadas à atividade física e às carac-
terísticas sociodemográficas. Realizou-se uma análise descritiva e bivariada dos 
dados. Para verificar a associação entre as variáveis categóricas, foram aplicados os 
testes qui-quadrado de Pearson e exato de Fisher a um nível de significância de 5%. 
Participaram do estudo 420 pessoas com idade ≥ a 60 anos; 57% do sexo feminino e 
média de idade 69 anos (± 7,6). Dos idosos, 185 (44,9%) não praticavam atividade 
física, destes, 33,3% (p < 0,05) relataram ocorrência de queda no último ano. Entre 
os 235 (56,1%) idosos que praticavam atividade física, somente 18,7% (p < 0,05) 
relataram ocorrência de queda no último ano. Dentre as atividades físicas, a cami-
nhada era a mais praticada (87,2%) (p < 0,05). Esses resultados permitem concluir 
que a prática regular de atividade física diminui significativamente a incidência de 
quedas em idosos.

OCORRÊNCIA DE QUEDAS EM IDOSOS PRATICANTES E NÃO PRATI-
CANTES DE ATIVIDADE FÍSICA
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RESUMO
Introdução: A identi� cação de particularidades do idoso é de fundamental impor-
tância para uma abordagem adequada também em ambiente hospitalar. Visa à identi-
� cação correta de problemas e à proposição de formas de atendimento diferenciadas 
que permitam uma melhor qualidade no atendimento e melhor alocação de recursos 
disponíveis dentro da realidade. Objetivo: Traçar o per� l clínico e epidemiológico, 
e avaliar funcionalidade de idosos internados em enfermaria de Clínica Médica. 
Método: Estudo transversal, realizado em enfermaria de clínica médica de hospital 
público de Belém-Pará, no período de fevereiro de 2014. Foram coletados dados de 
23 pacientes com idade maior ou igual a 60 anos, opor meio de protocolo que consta 
de dados como sexo, idade, escolaridade, estado civil, renda mensal, causas de inter-
nação, comorbidades, e ainda avaliação funcional por meio das escalas de Katz e de 
Lawton. As informações coletadas foram armazenadas em banco de dados, por meio 
de planilha eletrônica, de acordo com a natureza das variáveis. E para a inferência 
estatística foi aplicado o Teste qui-quadrado, sendo a hipótese da nulidade ao nível de 
5% (p < 0,05). Foram utilizados os programas BioEstat 5.0 e Excel 2010. Resultados: A 
maioria de idosos internados apresentava de 60 a 79 anos (78%), era do sexo feminino 
(60,7%), viúvos e com escolaridade de até 8 anos (56%). A maioria era procedente 
do interior do Pará (60,8%), com renda mensal entre um e dois salários mínimos. 
Quase a metade apresentava mais de duas comorbidades (47,8%), e dentre estas, as 
mais frequentes eram hipertensão arterial (28%), diabetes mellitus (22%) e cardiopa-
tias – insu� ciência cardíaca e arritmias – em 14% (p < 0,05). Quanto à funcionalidade, 
a maioria era dependente para as atividades instrumentais de vida diária, sendo que 
47,3% apresentavam dependência parcial e apenas 17% eram independentes. Quanto 
às atividades básicas de vida diária, avaliadas pela escala de Katz, 56,52% dos pacientes 
eram independentes para tais atividades. Conclusão: Dentre os idosos internados em 
enfermaria de clínica médica, a maioria era do sexo feminino, com baixa escolaridade 
e renda mensal, duas ou mais comorbidades e dependentes para atividades instrumen-
tais de vida diária.

RESUMO
Introdução: Com o aumento da expectativa de vida da população em quase todos 
os países nas últimas décadas, houve uma concentração da mortalidade durante 
o período que os indivíduos já se tornaram idosos, tendo atingido mais de 60% 
do total de óbitos. Além desse adiamento do óbito há uma mudança gradual no 
per� l das doenças que são determinantes para a mortalidade, principalmente em 
idosos mais velhos. Objetivo: Descrever o per� l de causas de mortalidade mais 
prevalentes por faixa etária dos idosos de Belo Horizonte no ano de 2010. Meto-
dologia: trata-se de estudo transversal, a população em estudo refere-se aos prin-
cipais óbitos por categoria do CID10BR dos idosos residentes de Belo Horizonte 
(BH) no ano de 2010. Utilizou-se dados retirados do Sistema de informação sobre 
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mortalidade (SIM) extraídos do Departamento de Informática do Sistema Único de 
Saúde (Datasus) dos homens e mulheres com mais de 60 anos e os dados do Censo 
do Instituto Brasileiro de Geogra� a e Estat ística (IBGE) 2010. Calculou-se a razão 
de mortalidade proporcional das causas dos óbitos. Resultados: Os idosos corres-
pondem a 12,6% (285.000) da população de BH (total 2.375.151), dos quais 53,1% 
(1.258.830) são mulheres e 46,9% (1.116.321), homens. Desse total, morreram 9.595 
(3,37%) idosos. As principais causas de óbito de 60 a 79 anos foram as Doenças do 
Aparelho Circulatório (ACV), as Neoplasias e as doenças do Aparelho Respiratório. 
Já aos 80 anos ou mais, acometeram mais as doenças ACV, respiratório, neoplasias. 
Discussão: Esses achados corroboram com a literatura, pois, em 2005, no Brasil, 
a proporção das principais causas básicas de óbitos foram doenças ACV (36,5%), 
neoplasias (16%), e as doenças do aparelho respiratório (12,6%). A partir de 80 anos 
ou mais, as doenças respiratórias superam as neoplasias, e em BH não foi diferente 
desses achados. Conclusão: A qualidade da informação sobre a causa morte no ates-
tado de óbito (AO) ainda constitui um dos grandes obstáculos para a análise mais 
detalhada da mortalidade por causa no país. É necessário a sensibilização de todos 
sobre a importância do preenchimento correto do AO com o registro dos dados 
coerentes com a real causa do óbito de acordo com a � siopatologia da doença e 
as suas principais complicações e comorbidades. Dessa forma, obtêm-se um pano-
rama de mortalidade mais � dedigno com o padecimento da população auxiliando a 
nortear melhor as políticas públicas contribuindo para diminuir as vulnerabilidades 
e as iniquidades sociais.

RESUMO
Introdução: A expectativa de vida desagregada por gênero e raça é, respectivamente: 
homens brancos, 69 anos; mulheres brancas, 71 anos; homens negros, 62 anos; e 
mulheres negras, 66 anos. A média de expectativa de vida para o total de brancos é de 
70 anos e para o total de negros é de 66,8 anos. As negras têm 25% a menos de chance 
de chegar aos 75 anos do que as brancas. Objetivo: Descrever o per� l de causas de 
mortalidade mais prevalentes por faixa etária discriminadas por raça/cor das idosas 
de Belo Horizonte no ano de 2010. Metodologia: Trata-se de estudo transversal, a 
população em estudo refere-se aos principais óbitos por categoria do CID10BR das 
idosas residentes de Belo Horizonte (BH) no ano de 2010. Utilizou-se dados retirados 
do Sistema de informação sobre mortalidade (SIM) extraídos do Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus), agrupados de acordo com as faixas 
etárias: entre 60 e 69 anos, 70 e 79 anos e acima de 80 anos, estrati� cados por raça/
cor. Utilizaram-se as etnias mais numerosas: branco e negro; e os dados do Censo do 
Instituto Brasileiro de Geogra� a e Estatística (IBGE) 2010. Calculou-se a razão de 
mortalidade proporcional das causas dos óbitos. Resultados: os idosos correspondem 
a 12,6% (285.000) da população de BH total (2.375.151), o qual 53,1% (1.258.830) são 
mulheres. Desse total morreram 9.595 (3,37%) idosos, sendo 5.127 (53%) mulheres 
idosas, dessas: 3.143 (61%) brancas, 1.760 (34%) negras. O homem idoso branco 
corresponde a uma proporção de 58%. As principais causas de óbito de 60-79 anos 
foram doenças do aparelho cardiocascular (ACV), neoplasias e doenças respiratórias. 
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RESUMO
Introdução: A média de expectativa de vida para o total de brancos é de 70 anos 
e para o total de negros é de 66,8 anos. Os negros estão em maior proporção no 
grupo de pessoas abaixo de 40 anos; já os brancos têm maior proporção entre 
os idosos maiores de 65 anos e, principalmente, maiores de 80 anos. Sabe-se que 
há diferença devido a fatores genéticos nas principais patologias que acomentem 
os indivíduos negros (pretos e pardos) que são: anemia falciforme, deficiência de 
glicose -6- fosfato desidrogenase, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. 
Objetivo: Descrever o perfil dos óbitos por raça/cor da população idosa no muni-
cípio de Belo Horizonte (BH) em 2010 e verificar se há diferença nos óbitos dos 
idosos negros em relação aos brancos. Metodologia: Trata-se de estudo transversal, 
a população em estudo refere-se aos principais óbitos por categoria do CID10BR 
dos idosos residentes de Belo Horizonte (BH) no ano de 2010. Utilizou-se dados 
retirados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) extraídos do Depar-
tamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus) dos idosos por raça/
cor. Calculou-se a razão de mortalidade proporcional das principais causas dos 
óbitos. Resultados: Nos idosos negros, de 60 a 79 anos, a principal causa de óbito 
foram as doenças do aparelho cardiovascular (ACV) seguidas das neoplasias e 
respiratórias. Já entre os idosos brancos de 60 a 69 anos, as principais causas de 
óbito foram as neoplasias, doenças ACV e respiratórias, e a partir dos 70 anos, há 
predomínio de morte por doenças ACV, neoplasias e respitatórias. A partir dos 
80 anos as principais causas de óbitos dos idosos passa a ser por doenças ACV, 
respiratórias e neoplasias em ambas etnias. Discussão: As doenças ACV foram 
as principais causas de óbitos nos idosos negros independente da faixa etária. Já 
as neoplasias nos idosos brancos foram proporcionalmente mais altas que nos 
negros. A partir dos 80 anos as causas de óbito principais nos idosos em geral são 
similares. O perfil de morte dos idosos brancos de BH foi próximo à população 
europeia que vive mais e padece principalmente de neoplasias. Já os idosos negros 
morrem mais de doenças ACV e têm uma expectativa de vida menor que a dos 
brancos. Conclusão: É necessário a sensibilização de todos sobre a importância da 
informação “quesito cor” no registro dos dados para incentivar estudos e políticas 
que diminuam as iniquidades sociais.
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Na faixa etária maior que 80 anos, as doenças respiratórias vêm em segundo lugar 
depois das ACV. As doenças ACV acometeram em maior proporção as idosas negras e 
as brancas foram mais acometidas por neoplasias. Discussão: Pela literatura brasileira 
as idosas na faixa etária de 60 a 79 anos morrem principalmente de doenças do ACV, 
respiratórias e neoplasias. Aos 80 anos ou mais, de doenças do ACV, respiratórias 
e neoplasias, o que corrobora, em parte, os resultados apresentados nesse trabalho. 
O per� l da idosa branca de BH foi mais próximo da idosa europeia e constatou-se 
que a idosa negra vive menos que o idoso branco, proporcionalmente. Conclusão: 
É necessário a sensibilização de todos sobre a importância da informação “quesito 
cor” no registro dos dados para incentivar mais estudos e políticas que diminuam as 
iniquidades sociais.

zonte – PBH; Monica 
Lisboa Santos / Santos, ML 

/ Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte – PBH

Área: Geriatria
Temário: Epidemiologia

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – 

Pôster Eletrônico



178

RESUMO
Introdução e objetivos: O envelhecimento populacional é um fenômeno demográ� co 
global que ocorre de modo acelerado. Questiona-se qual será o seu impacto no atendi-
mento de serviços de emergência (SE). O objetivo deste estudo é caracterizar o per� l 
da população idosa internada no SE de um hospital terciário. Metodologia: Estudo 
retrospectivo das internações hospitalares realizadas no SE de um hospital terciário 
universitário em base de dados pesquisados no Sistema de Informação e Gerencia-
mento Hospitalar. Foram incluídos todos os pacientes maiores de 18 anos que inter-
naram em 12 meses consecutivos (01 de janeiro a 31 de dezembro de 2012) nas espe-
cialidades de emergência clínica e emergência cirúrgica. As variáveis estudadas foram 
sexo, idade, especialidade de internação (clínica ou cirúrgica) e desfecho hospitalar 
(alta ou óbito). Para categorização em relação à idade foi considerado: Jovem (de 18 
a 39 anos), Maduro (40 a 59 anos), Idoso (60 a 79 anos) e Muito Idoso (80 ou mais 
anos). Para a análise de associação entre as variáveis categóricas foi utilizado o teste 
do qui-quadrado. Para comparação de médias entre os grupos de idade foi realizada 
a análise ANOVA one way seguida pelo teste de Tukey para comparação múltipla. 
Foi utilizado o so� ware estatístico SPSS 20.0 e considerado signi� cativo um p < 0,05. 
Resultados e discussão: No ano de 2012, um total de 6.979 adultos internaram no SE, 
sendo 22,7% destes da categoria Jovem, 30,2% Maduro, 35,7% Idoso e 11,8% Muito 
Idoso. Observou-se uma associação estatisticamente signi� cativa entre as categorias 
de idade e as variáveis sexo, especialidade de internação e desfecho. O sexo feminino 
foi mais frequente na categoria Muito Idoso (58,0%) quando comparado a Jovem 
(44,5%), Maduro (42,5%) e Idoso (48%). A categoria Muito Idoso teve mais interna-
ções clínicas (60,3%) do que cirúrgicas (39,7%), o inverso do observado nas categorias 
Jovem (38,1% clínicas e 61,9% cirúrgicas) e Maduro (respectivamente 40,9% e 59,1%), 
sendo as especialidades equivalentes na Idoso (49,3% e 50,7%). A mortalidade hospi-
talar aumentou progressivamente com a idade: Jovem (4,4%), Maduro (5,9%), Idoso 
(8,9%) e Muito Idoso (14,1%). Conclusões: Indivíduos maiores de 60 anos geraram 
47,1% das internações do SE. A taxa de mortalidade cresceu com a idade. Houve mais 
internações clínicas na categoria Muito Idoso e mais internações cirúrgicas nas cate-
gorias Jovem e Maduro.
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RESUMO
Introdução: Os riscos envolvidos no consumo de medicamentos em idosos são 
maiores se comparados aos do restante da população. Alterações na farmacodinâ-
mica e farmacocinética de grupo, decorrentes do processo de envelhecimento, tornam 
esse contingente populacional mais vulnerável a interações medicamentosas, reações 
medicamentosas e erros de medicamento. Outros fatores que contribuem para a 
elevação do risco é a falta de adesão ao tratamento, a polimedicação dentre outros. 
Objetivo: Descrever o per� l de utilização de medicamentos por idosos residentes em 
áreas de diferentes níveis socioeconômicos de uma cidade do interior do Pará. Meto-
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RESUMO
Introdução: A hanseníase, doença crônica granulomatosa que afeta, principalmente, a 
pele e o sistema nervoso periférico, é causada pelo Mycobacterium leprae e transmitida 
por meio do contato com aerossóis provenientes de pacientes bacilíferos. Segundo a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), casos com até cinco lesões são considerados 
Paubacilar (PB) e com mais de cinco, Multibacilar (MB). A PB é menos grave e apresenta 
duas variantes clínicas, a Hanseníase Tuberbuloide (HT) e a Hanseníase Indeterminada 
(HI). Já a MB é classi� cada em Hanseníase Virchowiana (HV) e Hanseníase Dimorfa 
(HD), segundo classi� cação de Madri. O Brasil é o maior responsável pela endemia da 
hanseníase no continente americano, sendo a região norte hiperendêmica. No Pará a 
maior prevalência está nas regiões Sul e Sudeste. Objetivos: Descrever a detecção de 
casos novos e o per� l epidemiológico da hanseníase em idosos no Pará nos anos de 
2011 e 2012. Metodologia: Foi realizado um estudo transversal, descritivo, ecológico, 
baseado no banco de dados da Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) e do Insti-
tuto Brasileiro de Geogra� a e Estatística (IBGE), nos anos de 2011 e 2012. Resultados: 
Segundo o IBGE, em 2011, a população paraense de idosos era de 507.504. Já em 2012, 
esse número subiu para 530.180. Em 2011, 610 idosos eram portadores de Hanseníase 
no Pará, sendo que, deste total, 368 tinham idades entre 60-69 anos (60,3%), 194 entre 
70-79 (31,8%) e 48 acima de 80 anos (7,9%). Dos 610, 314 possuíam a HD (51,5%), 125 
a HV (20,5%), 68 a HT (11,1%) e 65 a HI (10,7%). Em 2012, o número de idosos com 
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dologia: Estudo quanti-qualitativo realizado nos domicílios de idosos em idade média 
de 63,5 anos, de uma cidade no interior do Pará, no período de agosto a dezembro 
de 2013. As amostras foram estrati� cadas por nível socioeconômico de acordo com a 
localização das moradias (“Ótimo” para área central; “Bom” para área intermediária e 
“Ruim” para área periférica). Realizaram-se entrevistas semiestruturadas, com análise 
multivariada dos dados para identi� cação do uso de medicamentos prescritos, não 
prescritos e inadequados a partir de entrevistas. Os resultados foram expressos em 
índices percentuais. Resultados e discussão: Os resultados mostraram grande número, 
variedade e frequência de medicamentos utilizados a partir da prescrição médica e/
ou automedicação; como antihipertensivos e de ação cardiovascular (59,17%), anal-
gésicos e antin� amatórios (49,73%), os vitamínicos (44,07%), para distúrbios meta-
bólicos, nutricionais e endócrinos (40,30%) e para distúrbios do aparelho digestivo 
(38,41%). Cerca de 100 medicamentos são utilizados no grupo de idosos entrevistados, 
sendo administrados, por vezes, simultaneamente em função das múltiplas patologias 
ou da necessidade terapêutica. Aproximadamente 50% dos entrevistados fazem uso 
diário de pelo menos cinco medicamentos, contudo alguns dos entrevistados utilizam 
também medicamentos com posologia de uso esporádico ou frequente. Sendo que 
27% estão sob risco medicamentoso pela associação de mais de três medicamentos 
de uso contínuo e maior possibilidade às reações adversas e interações medicamen-
tosas. Conclusão: A automedicação constitui-se como fator de risco para problemas 
relacionados a medicamentos, principalmente em idosos devido às alterações farma-
cocinéticas e farmacodinâmicas inerentes ao envelhecimento, conforme o observado 
os anti-hipertensivos são os mais utilizados nessa população.
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hanseníase subiu para 743, dos quais 443 tinham idade entre 60-69 anos (59,6%), 221 
entre 70-79 (29,7%), e 79 acima de 80 anos (10,6%). Dos 743, 389 possuíam HD (52,3%), 
160 HV (21,5%), 82 HT (11%) e 71 HI (9,5%). No ano de 2011, os municípios que mais 
diagnosticaram idosos com hanseníase foram: Belém (80), Marituba (73), Marabá (25) 
e Santarém (20). Já em 2012, Marituba (78), Belém (70), Marabá (39) e Parauapebas 
(23). Conclusão: A hanseníase é um problema de saúde pública em expansão no Pará. 
É preocupante o número de pacientes idosos com as formas clínicas multibacilares, que 
são as que apresentam maior tendência para incapacidades físicas. Assim, a ampliação 
de políticas de vigilância, diagnóstico e tratamento da doença é imprescindível. Falhas 
nessas etapas e, ainda, na noti� cação e preenchimento de prontuários, impedem um 
direcionamento correto das estratégias de controle da doença.

RESUMO
Introdução: O aumento da expectativa de vida tornou o idoso uma nova realidade a 
ser absorvida pela sociedade. Esta evolução permitiu que se abrisse com mais clareza 
o ambiente privativo dos lares, expondo suas mazelas. A hipótese de que o ambiente 
familiar, pelas ligações afetivas, protegeria seus membros mais vulneráveis, tem se 
mostrado bastante falha. Os idosos vêm sofrendo violência física, psicológica, sexual e 
negligência, com as peculiaridades especí� cas. Uma das mais comuns é a � nanceira, o 
uso das aposentadorias pela família e a desatenção das necessidades do idoso, culmi-
nando no abandono. No Brasil, as violências contra a geração a partir dos 60 anos 
se expressam em tradicionais formas de discriminação, como o atributo que comu-
mente lhes é impingindo como descartáveis e peso social. Para acompanhar esses 
casos de violência, foi implantada a noti� cação da Violência Doméstica, Sexual e/ou 
outras Violências no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Noti� cação) pelo 
Ministério da Saúde em 2009, devendo ser realizada de forma universal, contínua e 
compulsória nas situações de suspeita de violências envolvendo crianças, adolescentes, 
mulheres e idosos, atendendo as Leis 8.069. Metodologia: Foram estudados todos os 
casos de Violência Doméstica, Sexual e/ou outras Violências, em maiores de 60 anos, 
detectados no Rio Grande do Norte, de 2011 a 2013. Como base para análise, foi 
consultado o banco de dados do SINAN. Resultados e discussão: os casos de Violência 
Doméstica, Sexual e/ou outras Violências em maiores de 60 anos corresponderam a 
6,7% do total de casos detectados no período, sendo eles 6,1% em 2011, 6,6% em 2012 
e 7,2% em 2013. O aumento existente entre 2011 e 2013 foi de 1,1%, apresentando uma 
crescente neste breve histórico, sendo considerado preocupante, tendo em vista que 
se refere a um agravo gerado pela desumanização e falta de impunidade. Conclusão: 
Apesar de ser pequeno o acréscimo detectado diante do histórico, os casos de Violência 
Doméstica, Sexual e/ou outras Violências em maiores de 60 anos no Rio Grande do 
Norte apresenta números consideráveis, sendo necessário todo um trabalho diante 
da investigação dessas noti� cações, a � m de promover o bem estar a estas vítimas. 
As preocupações com os maus-tratos aos idosos devem ser intensi� cas, também, em 
consequência de uma conscientização mundial de que, nas próximas décadas, haverá 
um importante aumento demográ� co nesse segmento da população.
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RESUMO
Introdução e objetivo: O idoso com câncer avançado necessita de atendimento dife-
renciado, usa de forma mais intensiva os serviços de saúde e apresenta perda funcional 
progressiva que gera di� culdade de cuidados em domicílio. Portanto, urge conhecer 
este público para melhorar o modelo de assistência. O objetivo deste estudo é traçar 
o per� l epidemiológico da população acima de 60 anos atendida em unidade pública 
de cuidados paliativos oncológicos no Rio de Janeiro no ano de 2013. Metodologia: 
Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo, com abordagem quantitativa. Foram 
levantados dados do setor estatístico da unidade de saúde. Do total de pacientes matri-
culados no � nal de 2013, foram selecionados todos com idade acima de 60 anos. Os 
dados foram processados e tabulados eletronicamente, utilizando-se o Programa 
Microso�  Excel 2010. As variáveis pesquisadas foram: idade, sexo, diagnóstico (registo 
do Código Internacional de Doenças, décima edição – CID 10), tempo de permanência 
total na Instituição (antes e depois do encaminhamento para a unidade de Cuidados 
Paliativos), número de óbitos e local de residência. Resultados e discussão: Dentre os 
2107 pacientes matriculados na Unidade de Cuidados Paliativos, 1.265 (60%) tinham 
acima de 60 anos. Seiscentos e trinta e nove (51%) eram do sexo masculino e 626 (49%) 
do sexo feminino. O diagnóstico (CID-10) foi registrado em 837 pacientes, sendo o 
câncer de trato gastrointestinal em 253 (20%), o de pulmão em 124 (9,8%), cabeça 
e pescoço em 99 (7,9%) e mama em 90 (7,1%) pacientes. O tempo médio de perma-
nência destes pacientes na Instituição foi de 33 meses, 31 meses antes e 2 meses depois 
do encaminhamento para a unidade de cuidados paliativos. Residiam 486 pacientes 
(38,4%) no município do Rio de Janeiro e os 779 (61,5%) restantes em outros municí-
pios do Estado. Foram a óbito 953 idosos (75,3%). Conclusão: Os idosos correspondem 
à maioria dos pacientes internados na unidade de cuidados paliativos, predominando 
os do sexo masculino. Os tipos de tumores mais frequentes nesta amostra foram o 
de trato gastrointestinal, pulmão, cabeça e pescoço e mama. Porém, houve perda de 
registro de diagnóstico em 428 pacientes. O tempo de sobrevida após encaminhamento 
para a unidade foi semelhante ao tempo geral dos matriculados. Mais da metade dos 
usuários residia fora do município do Rio de Janeiro. A mortalidade foi signi� cativa 
nos idosos, sendo discretamente mais alta do que a do total dos usuários.
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RESUMO
Introdução: Chegar à velhice é uma realidade populacional, mas consequentemente, 
doenças próprias do envelhecimento passaram a ganhar maior expressão e os 
problemas de saúde entre idosos desa� arem os sistemas de saúde. Objetivos: iden-
ti� car e caracterizar o per� l de mulheres idosas com sintomas de ardência bucal. 
Métodos: Estudo quantitativo, exploratório e descritivo, utilizando questionário 
semiestruturado em população de idosas frequentadoras de seis centros de convi-
vência públicos municipais de Fortaleza, Ceará, Brasil. Participaram 263 mulheres, 
com idades entre 60 e 83 anos. Os dados foram organizados pelo so� ware “Statis-
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tical Package for Social Science” – SPSS versão 15. Resultados: Cinquenta mulheres 
(19%) relataram sentir sintoma de desconforto bucal, as quais participaram do 
estudo em questão. Destas, a maioria [n = 41(82,0%)] descreveu o sintoma em 
forma de ardência. Houve maior ocorrência dos sintomas: língua (48%), gengivas 
(22%) e 48% das idosas tinham sintomatologia diária. Neste grupo de mulheres 
idosas, 80,0% auto-relatou patologias cardiovasculares, 74,0% músculo-esquelé-
ticas, 62,0% neurológicas, 40,0% endócrinas, 38,0% hematológicas, 36,0% respira-
tórias, 32,0% digestivas, além de 56,0% apresentar redução do � uxo salivar, 70,0% 
tomar medicamento, 66,0% usar próteses dentárias e 18,0% não escovar os dentes. 
Conclusões: A ardência bucal apresentou-se como o maior sintoma de desconforto 
bucal, sendo a língua mais afetada. Consideram-se as condições epidemiológicas 
auto-referidas como medicamentos, prótese dentária e má higiene bucal fatores 
possíveis de potencializar o sintoma de ardência bucal. Sugerem-se pesquisas mais 
aprofundadas e interdisciplinares, visando maior elucidação para os acometimentos 
desta patologia.
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RESUMO
A Organização Mundial da Saúde estima a infecção por HIV em 40 milhões de pessoas 
mundialmente, sendo 2,8 milhões com mais de 50 anos, entre eles os idosos. Por isso, 
objetiva-se de� nir o per� l epidemiológico dos idosos com Aids no Pará de 1992 a 
2012. Um estudo retrospectivo, transversal e descritivo; utilizaram-se dados de idosos 
(60 anos ou mais) diagnosticados/noti� cados com HIV/Aids provenientes da base 
de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde – DATASUS 
– de 1992 a 2012. As variáveis analisadas: sexo, idade, grau de escolaridade, proce-
dência, raça/cor e provável via de infecção. Sexo: homens diagnosticados (75,63 %) 
e mulheres (24,37%); idade do diagnóstico: 60-69 anos (77%), 70-79 anos (18%), 80 
anos ou mais (5%); grau de escolaridade: 100% ignorado; raça/cor: ignorado (59,94%), 
pardos (30,54%), brancos (6,72%), pretos (2,52%), indígena (0,28 %); Via de infecção: 
ignorado (54,62%), heterossexual (37,26%), bissexual (5,04%), homossexual (2,52%), 
drogas injetáveis (0,28%), transmissão vertical (0,28%). De 2002 a 2009, casos de 
idosos aidéticos no Pará aumentaram muito, principalmente entre os homens. Os 3 
municípios com mais diagnósticos foram Belém (51,82%), Ananindeua (10,08%) e 
Parauapebas (3,64%). Veri� cou-se a falta da capacitação pro� ssional no preenchi-
mento da noti� cação de HIV, pois em nenhum formulário foi informada a escola-
ridade e em raça e via de infecção a maioria era preenchida como ignorado. Não foi 
percebido a feminização da Aids no Pará. A predominância de homens ocorre devido 
à maior liberdade sexual masculina e a resistência do uso ao preservativo. A via de 
infecção mais prevalente foi sexo heterossexual, o que evidencia a heterossexualização 
da Aids, ou bissexuais/homossexuais se declararam heterossexuais devido ao homo-
fobismo presente na sociedade. A raça/etnia mais prevalente foi parda, provavelmente 
devido à miscigenação do povo paraense e às condições socioeconômicas precárias em 
que vivem a parcela parda no Pará. A Aids é característica de grandes metrópoles, por 
isso a maior incidência de casos em Belém e Ananindeua; mas a Aids está se interiori-
zando, Parauapebas é o 3° município; isso se deve ao � uxo migratório intenso devido 
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RESUMO
O envelhecimento populacional é um fenômeno universal e os idosos vêm aumentando 
não apenas em números absolutos, mas também em números relativos. Esta pesquisa tem 
como objetivo apresentar o per� l sociodemográ� co e de saúde dos idosos que utilizam o 
serviço de atendimento médico do Ambulatório de Geriatria do Hospital Universitário 
Júlio Müller, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, caracterizando as principais 
comorbidades, medicamentos e necessidades médicas desses pacientes, dentre outros 
indicadores de saúde. Métodos: realizou-se pesquisa quantitativa, descritiva, de corte 
transversal, baseada na análise de 63 prontuários médicos de pacientes atendidos no 
período de 2013 a 2014. As variáveis foram: dados sociodemográ� cos e registros da 
avaliação médica. Resultados: a média de idade é de 75,62 anos, sendo que 79,4% são 
mulheres e 20,6% homens, denotando uma maior procura pelos serviços de saúde pelo 
sexo feminino. Pode-se perceber, da mesma maneira, que a média de idade ultrapassa a 
expectativa de vida no Brasil, de 74,6 anos (IBGE, 2012), e a expectativa de vida de Mato 
Grosso, de 72,5 (IBGE, 2012). Quanto à raça, observa-se que os idosos brancos (46%) 
são quase o dobro dos idosos negros (19%), com 34,9% pardos. Em relação à proce-
dência, o número de idosos residentes em Cuiabá (73%) é quase oito vezes maior que 
o de moradores de Várzea Grande (9.5%), sendo estas as principais localidades levan-
tadas. Quanto à escolaridade, a maioria dos idosos (41%) possui o 1º Grau Incompleto, 
37% são analfabetos, 13% possuem 1º Grau Completo, 6% possuem 2º Grau Completo, 
2% possuem 2º Grau Incompleto e 2% possuem nível Superior. A maioria dos idosos 
(92%) é aposentada, sem outra ocupação remunerada. O número de idosos que não 
possui cuidador (71,4%) predomina sobre o número de idosos que necessitam (28,6%). 
Segundo o Ministério da Saúde, as principais causas de internação hospitalar no SUS a 
partir dos 60 anos são as doenças do aparelho circulatório. Da mesma maneira, a prin-
cipal comorbidade encontrada durante o levantamento de dados foi Hipertensão Arte-
rial Sistêmica (22,7%), seguida de Osteoporose (10,1%), Dislipidemia (8,1%), Artrose 
(4%) e Depressão (4,5%). Os medicamentos mais utilizados foram Colecalciferol (9,7%), 
Carbonato de Cálcio (6,2%), Hidroclorotiazida (6,2%), Sinvastatina (5,9%), AAS (4,4%), 
Alendronato de sódio (4,1%), Enalapril (4,1%) e Captopril (4,1%).
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à mineração e à agropecuária. Então, o per� l epidemiológico é sexo masculino, cor 
parda, faixa etária de 60 a 69 anos, heterossexual, de Belém e com maior incidência 
em 2009, o que permite reorientar as políticas de saúde com enfoque nessa população 
especí� ca de idosos.

RESUMO
Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a terceira causa de morte no 
mundo, sendo o distúrbio neurológico mais prevalente em termos de mobilidade 
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RESUMO
Introdução e objetivo: Os idosos são os principais consumidores e os maiores bene-
� ciários da farmacoterapia. Mais de 80% tomam no mínimo um medicamento 
diariamente. Ao mesmo tempo, apresentam maior risco de desenvolver reações 
adversas. As alterações � siológicas e patológicas do envelhecimento determinam 
um aumento dos riscos no uso de fármacos. Objetivou-se traçar o per� l farmaco-
terápico dos idosos atendidos em uma Unidade de Saúde em Belém, Pará. Meto-
dologia: estudo prospectivo, quantitativo, descritivo. Houve aprovação pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa do Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA). Foram 
entrevistados 20 idosos em domicílio no ano de 2010. Foi elaborado um protocolo 
a � m de se uniformizar qualitativa e quantitativamente os dados. A � cha é divi-
dida em duas seções: uma sobre dados gerais do idoso e a outra sobre os medica-
mentos em uso, conforme os protocolos: Classi� cação das drogas usadas (Anato-
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e mortalidade e a primeira causa de incapacidade funcional. Os principais fatores 
de risco são hipertensão arterial sistêmica (HAS), tabagismo, diabetes mellitus, 
consumo de drogas, obesidade, abuso de álcool e sedentarismo. Sabe-se que a ativi-
dade física regular é coadjuvante e� caz no tratamento da HAS, bem como no controle 
das dislipidemias, sendo um fator importante na prevenção do AVC. O desconhe-
cimento dos fatores de risco e das estratégias de prevenção expõe a população à um 
maior risco para a doença. Objetivo: A pesquisa objetivou traçar o per� l epidemio-
lógico, o nível conhecimento sobre os fatores de risco do AVC e prática de atividade 
física dos transeuntes de um hospital de Curitiba. Métodos: O presente trabalho 
foi concretizado por meio de entrevistas, realizadas no dia Mundial do AVC (29 de 
Outubro de 2013). O questionário utilizado foi baseado no International Physical 
Activity Questionnaire (IPAQ). Resultados: Foram incluídos 60 indivíduos idosos 
(66,25 ± 5,30 anos), com escolaridade média de 5,30 ± 3,76 anos de estudo, sendo 
39 (65%) pacientes, 18 (30%) acompanhantes e 3 (5%) funcionários do hospital. 
Nesta amostra, 13,33% dos indivíduos eram tabagistas, 38,33% ex-tabagistas, 3,33% 
etilistas e 26,66% ex-etilistas. Quanto à prática de atividade física, 60% dos indiví-
duos se consideravam sedentários. Acerca do nível de atividade física realizado no 
período de uma semana, 60% dos indivíduos realizavam atividades leves, 21,6% 
atividades moderadas e 3,3% atividades intensas. Em relação ao conhecimento dos 
fatores de risco para o AVC, 56,66% dos entrevistados, consideram a HAS um fator 
de risco, 28,33% diabetes, 25% cefaleia; 38,33% dislipidemia e 51,66% consideram o 
sedentarismo um fator de risco para o AVC. Conclusão: Diante do exposto, conclui-
se que a população entrevistada necessita de um maior conhecimento quanto aos 
fatores de risco, bem como prática de atividade física de forma regular. Ressalta-
se que são necessários estudos cientí� cos que se propõem a analisar os efeitos do 
sedentarismo e suas repercussões no que tange a ocorrência de eventos e doenças 
cerebrovasculares na população brasileira, assim como campanhas nacionais de 
conscientização da população a � m de viabilizar estratégias multidisciplinares 
acerca da prevenção e promoção de saúde.
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mical � erapeutic Chemical Classi� cation System- ATC); Uso de medicamentos 
impróprios (critério Stuck modi� cado); Reações adversas medicamentosas (Escala 
Sa� ee-up). Resultados e discussão: Os idosos com polifarmácia correspondem a 
80% do total. Os medicamentos de uso cardiovascular foram os mais usados com 
70%. Na subclassi� cação dos medicamentos do trato alimentar e metabolismo, os 
antidiabéticos e os suplementos minerais foram os mais usados, ambos com 60%. 
Na subclassi� cação dos medicamentos de uso cardiovascular, os diuréticos foram 
os mais usados com 57,14%. Na subclassi� cação dos medicamentos dermatológicos, 
os emolientes e protetores corresponderam a 100%. Em relação aos medicamentos 
do sistema nervoso, foi veri� cado o uso de analgésicos com 100%. Na subclassi� -
cação dos medicamentos para sistema músculo-esquelético foi veri� cado o uso de 
anti-reumáticos e antiin� amatórios com 100%. Conclusão: Todos os pacientes apre-
sentaram ou referiram uma má prescrição. A maioria absoluta (80%) apresentava-se 
com polifarmácia: usando 3 ou mais drogas simultaneamente. Segundo o Sistema 
de Classi� cação Anatômica de Terapêutica Química, os medicamentos do Sistema 
Cardiovascular foram os mais usados (70%), seguidos pelos do Trato Alimentar e 
Metabolismo. No grupo de fármacos do Sistema Cardiovascular os diuréticos foram 
os mais utilizados (57,14%) pelos idosos investigados. No grupo de medicamentos 
do Trato Alimentar e Metabolismo, os antidiabéticos (60%) e suplementos minerais 
(60%) foram os mais prevalentes entre os investigados.
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RESUMO
Introdução: Sabemos que a queda representa um marco importante na vida dos idosos, 
pois geralmente signi� ca sinal de alerta com consequente perda de funcionalidade, 
podendo levar à imobilidade. Objetivo: Relacionar o per� l nutricional e número de 
quedas dos pacientes de uma ILP no ano de 2013. Método: O per� l nutricional dos 
pacientes foi avaliado por meio do cálculo do IMC segundo a OMS, e relacionado com 
o número de quedas apresentados pelos pacientes. Resultados e discussão: A instituição 
avaliada tem um total de 39 pacientes, destes 18 apresentaram quedas no ano de 2013. 
Dos pacientes que apresentaram queda, 9 tiveram um IMC abaixo de 21,9 sendo clas-
si� cados com Baixo peso; 6 são eutró� cos; 2 sobrepeso e 1 obeso. No presente estudo, 
observamos que 50% dos pacientes que caíram também estavam em risco nutricional. 
Sabendo que o risco de quedas em idosos institucionalizados é cerca de 50% maior, 
avaliar o estado nutricional seria mais um instrumento para intervenção com objetivo 
de prevenir quedas. Conclusão: O risco nutricional deve ser visto como um provável 
fator de risco para quedas, lembrando que este não deve ser considerado isoladamente, 
sem excluir outras comorbidades como causa.
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RESUMO
O envelhecimento no Brasil vem se acentuando consideravelmente, trazendo consigo 
consequências socioculturais e econômicas para as quais o país não está preparado. 
Junto com estas mudanças, sobressaem-se os cuidados de longa duração dirigidos 
a idosos que possuem di� culdade na realização de suas atividades diárias ou que a 
família não tem condições � nanceiras ou emocionais para prover os cuidados necessá-
rios. Neste contexto, surgem as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). 
O presente estudo objetiva avaliar o per� l sociodemográ� co dos idosos residentes no 
Lar Torres de Melo, Fortaleza-CE, determinando os principais motivos de institucio-
nalização. Trata-se de um estudo de caráter transversal, descritivo e observacional 
realizado em novembro de 2012. Os dados foram extraídos do relatório do Serviço 
Social da instituição, construído por meio de dados da � cha de admissão, de pesquisa 
aos prontuários e de pergunta direta; foram inclusos todos os residentes do Lar com 
idade 60 anos ou mais. Como instrumento de Grau de Dependência do Idoso, utili-
zamos a classi� cação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Foram entrevis-
tados 211 idosos. Trata-se de uma população de maioria feminina (52%), entre 71-89 
anos (64%), sem parceiro conjugal (50% solteiros, 24% separados e 19% viúvos), 58% 
estão internos há 5 anos ou menos, 40% estão institucionalizados por impossibilidade 
de assistência, 36% dos idosos não são alfabetizados e 44% dos idosos são indepen-
dentes para as Atividades de Vida Diária. Os dados coletados mostram que o envelhe-
cimento populacional traz desa� os para a sociedade, devendo alterar a demanda por 
políticas públicas e redistribuir os recursos disponíveis.
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RESUMO
Introdução e objetivo: O peso corporal dos idosos institucionalizados deve ser avaliado 
periodicamente, pois o baixo peso é um fator de risco para o desenvolvimento da desnu-
trição, especialmente naqueles que não deambulam. Entretanto, na ausência de equipa-
mentos especí� cos para tal avaliação, muitos pro� ssionais utilizam equações de estima-
tivas para a vigilância do peso. Assim, este estudo visa avaliar se há diferença signi� cativa 
entre o peso real e o peso estimado em idosos que não deambulam e veri� car a concor-
dância no diagnóstico de baixo peso obtido por meio do Índice de Massa Corporal (IMC) 
ao utilizar a medida real e estimada. Método: Estudo transversal, realizado em 55 idosos 
(> 60 anos) residentes em seis instituições asilares com e sem � ns lucrativos do município 
de Natal, Rio Grande do Norte. Foram incluídos no estudo os idosos que não deambu-
lavam e não apresentavam amputações. Para a aferição do peso real foi utilizada a Balança 
Cama Seca 985® e os idosos estavam com roupas leves e sem fralda. Para o cálculo do peso 
estimado foi utilizada a equação de predição a partir de medidas da Altura do Joelho, 
Perímetro Braquial e da Panturrilha, e a Dobra Cutânea Subescapular. Todas as medidas 
foram realizadas em duplicata por dois antropometristas calibrados. A � m de veri� car a 
existência de diferenças estatisticamente signi� cantes entre as médias das medidas dos 
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RESUMO
Introdução: No que tange à morbimortalidade por doenças cardiovasculares, a hiper-
tensão arterial sistêmica (HAS) destaca-se enquanto um dos principais fatores. Sabe-se 
que o treinamento físico promove importantes adaptações neurológicas e vasculares nos 
pacientes hipertensos, con� gurando-se como uma das condutas mais e� cazes da terapêu-
tica não farmacológica da doença, podendo modi� car o curso da mesma e a qualidade 
de vida dos pacientes. Objetivo: Analisar a prática de atividades físicas, e os fatores que 
possam di� cultá-la, por pacientes idosos portadores de hipertensão arterial sistêmica. 
Método: Este estudo é caracterizado como prospectivo, transversal e descritivo. Foram 
entrevistados 92 pacientes hipertensos residentes em área coberta por uma Estratégia 
de Saúde da Família, em Ananindeua, com idade entre 60 e 100 anos, no período de 
março a abril de 2012, a partir de protocolos próprios para avaliar realização de ativi-
dade física, frequência e di� culdades. Indivíduos incapazes de responder o questionário 
ou que tenham se recusado a participar da pesquisa foram excluídos da mesma. Resul-
tados: Veri� cou-se que 64,13% dos indivíduos eram do sexo feminino e 35,87%, do sexo 
masculino. 67,4% dos idosos a� rmaram terem sido orientados pelo menos uma vez sobre 
a importância da prática regular de atividade física. Quanto à frequência da prática de 
exercícios físicos, 71,74% relataram não praticar qualquer tipo de atividade física, ao passo 
que 10,87% referiram praticar diariamente, 10,87% praticam de duas a três vezes por 
semana, 4,35% em frequência média de uma vez a cada 15 dias, e 2,17% em frequência 
de uma vez por mês. Os pacientes que praticavam com frequência inferior a uma vez por 
semana, ou que simplesmente não praticavam, foram questionados quanto aos fatores que 
lhes impediam de se exercitar regularmente e veri� cou-se que 40,27% dos entrevistados 
relataram impedimentos � nanceiros; 23,61% referiram indisposição, 13,9% não reconhe-
ciam a importância do treinamento físico, outros 13,9% relataram impedimentos físicos, 
6,94% alegaram falta de tempo para tal, e 1,38% apontaram di� culdades relacionadas 
à vizinhança como barreira à prática regular de exercícios. Conclusão: Apenas 1/5 dos 
idosos pratica atividade física com regularidade, o que é preocupante dada sua impor-
tância no processo de envelhecimento saudável e controle da HAS, e a maior di� culdade 
apontada pelos que não praticam foram os impedimentos de ordem � nanceira.

PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS POR IDOSOS HIPERTENSOS E DESA-
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pesos e IMC reais e estimados foi aplicado o Teste t de Student para amostras empare-
lhadas. Utilizou-se a estatística kappa para veri� car a concordância entre o diagnóstico 
de baixo peso obtido pelo IMC utilizando o peso real e IMC utilizando peso estimado. 
Considerou-se como estatisticamente signi� cantes os valores de p < 0,05. Resultados 
e discussão: Do total de idosos avaliados, 45 (81,8%) eram do sexo feminino. A idade 
média foi de 82,3 (10,6) anos. Evidenciaram-se diferenças signi� cativas entre as médias 
tanto de peso corporal real e estimado quanto de IMC (p < 0,05). A prevalência de baixo 
peso foi de 76,4% (63 a 86,8%) considerando o IMC real e de 90,9% (80 a 97,0%), o esti-
mado. Em relação à concordância no diagnóstico de baixo peso, o resultado da estatística 
Kappa foi de 0,488 (p < 0,001), considerado como uma concordância regular. Conclusão: 
Existe diferença signi� cativa entre as medidas de peso real e o peso estimado o que conse-
quentemente superestima o diagnóstico de baixo peso obtido pelo IMC nos idosos insti-
tucionalizados, comprometendo a intervenção nutricional nestes.
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RESUMO
A associação de fragilidade e doenças cardiovasculares (DCV) é descrita em idosos 
da comunidade, entretanto, essa relação ainda não foi estabelecida em idosos ambu-
latoriais. Nós hipotetizamos que as DCVs e os parâmetros hemodinâmicos (PH) 
estão associados ao fenótipo da fragilidade. Objetivo: avaliar a associação fragilidade 
e DCVs e PHs individualmente e agrupadas. Métodos: Análise transversal do estudo 
epidemiológico de desfechos de fragilidade de uma coorte de idosos ambulatoriais 
da Disciplina de Cardiologia – Unifesp – FRAgiCOR-I. Variáveis avaliadas no início: 
sóciodemográ� cas; DCV (Insu� ciência cardíaca – ICC, Fibrilação atrial – FA, Infarto 
do miocárdio até 3 meses – IM, Angina pectoris – AP), hipertensão arterial – HAS, 
de forma isolada e agrupadas em 3 ou mais doenças – DCV3+); PH: Pressão arte-
rial sistólica (PAS) e diastólica (PAD), e frequência cardíaca (FC), Fração de ejeção 
(FE), categorizadas em quartis; Fenótipo de fragilidade pelos critérios de Fried el al. 
(2001); Funcionalidade (Katz e Lawton) e doenças crônicas. Teste de Anova, T student 
e qui-quadrado, e análise de regressão logística bi e multinomial foram utilizadas. 
Resultados: 172 idosos, com média de 77 (± 8,4) anos iniciaram o estudo. Fragilidade 
ocorreu em 39,8%, pré-fragilidade, 51,5%, e robustos, 8,7%. 60,3% dos frágeis eram 
caucasianos e 67,7% mulheres. As variáveis não CV associadas à fragilidade foram: 
idade, minimental, educação, perda funcional, medicamentos e hospitalização prévia, 
e as variáveis CV: IM, DCV3+ e PAS e PAD nos quartis inferiores, apresentaram asso-
ciação signi� cativa e independentes com Fragilidade (tabela I) Tabela – Análise de 
regressão logística bi e multinomial, entre DCV, PH e fragilidade. Conclusão: Nosso 
estudo sugere que fragilidade foi associada com IM, ≥ 3 DCV e baixos níveis pressó-
ricos, sendo esses últimos mais intensa e independente de qualquer DCV. Implicações: 
maior atenção a idosos com baixos níveis pressóricos, com a possibilidade de dirimir 
os desfechos mórbidos associados à fragilidade.
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RESUMO
Introdução: Delirium é um estado confusional agudo, o diagnóstico é eminentemente 
clínico e geralmente apresenta um fator orgânico precipitante; é mais comum em 
idosos agudamente enfermos e está associado a um pior prognóstico. Apesar disso, é 
pouco reconhecido na prática clínica. Objetivos: Estimar a prevalência de delirium em 
uma unidade de urgência, avaliar o percentual de suspeição diagnóstica por parte dos 
médicos assistentes e o per� l de respostas às perguntas da CAM (Confusion Assessment 
Method). Metodologia: Estudo transversal com amostra por conveniência, realizado 
em serviço de urgência de um hospital universitário. Foram considerados para o estudo 
todos os indivíduos com 60+ anos atendidos em junho de 2013. Foram incluídos os que 
permaneceram em observação e concordaram em participar. Todos assinaram termo de 
consentimento livre e esclarecido e o estudo foi aprovado em comitê de ética (CAAE: 
15390513.1.0000.0030). As fontes de dados foram: entrevistas com pacientes/acom-
panhantes e prontuários. A variável resposta foi: ocorrência de delirium, de� nido pela 
CAM, à admissão ou em até 96 horas de permanência. As variáveis explicativas foram: 
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RESUMO
Na população envelhecida, a depressão encontra-se entre as doenças crônicas mais 
frequentes. Prejudica a funcionalidade do idoso e é considerada como um problema 
grave de saúde pública. O objetivo da pesquisa é identi� car a prevalência de depressão em 
idosos residentes em instituições de longa permanência de idosos (ILPI) de grande porte 
governamental e não governamental no Município de Fortaleza. É uma Pesquisa quantita-
tiva, transversal, elaborada por meio de um questionário semiestruturado. Aborda dados 
sóciodemográ� cos, clínicos e os critérios de diagnóstico do DSM-IV-TR. O universo 
da pesquisa constituiu-se de todos os idosos residentes nas duas ILPI de grande porte 
do município de Fortaleza. Os dados foram analisados estatisticamente, por meio do 
So� ware SPSS versão 20.0. Em ambas as instituições prevaleceram: mulheres, solteiros, 
não alfabetizados, faixa etária entre 70 e 79 anos. Dos 237 pacientes avaliados, 82 (34,6%) 
apresentaram depressão maior. No diagnóstico de depressão maior por ILPI, detectou-se 
signi� cância estatística, ao se aplicar o teste de inferência, qui-quadrado, entre os idosos 
acometidos por esta patologia nas duas ILPI (25,6% versus 39% nas ILPI governamental 
e não governamental respectivamente) (p = 0,042). Observou-se signi� cância estatística 
entre motivo da institucionalização e tipo de ILPI, 24 idosos (29,3%) institucionalizaram-
se por vontade própria na ILPI não governamental, enquanto 9 (11%) chegaram à ILPI 
governamental abandonados por suas famílias (p = 0,001). Relativo à visita de fami-
liares, 40 (48,8%) recebiam-nas na ILPI não governamental, enquanto apenas 9 (6,1%) 
dos idosos deprimidos tinham contato com seus parentes na ILPI governamental (p = 
0,002). Considera-se alta a taxa de prevalência de depressão maior encontrada nos idosos 
da pesquisa, assemelhando-se a de outros estudos que constataram sintomas depressivos 
em idosos institucionalizados. Os idosos da ILPI não governamental apresentam-se mais 
fragilizados à depressão, o que se faz necessário a realização de estudo mais aprofundados. 
O DSM-IV-TR mostrou-se e� caz como instrumentos de rastreio de sintomas depressivos, 
contudo seria importante compará-lo com a escala de depressão geriátrica de Yesavage, 
por ser de fácil aplicação e bastante utilizada em nosso meio.
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idade, sexo, escolaridade, estado civil, diagnóstico prévio de demência e autopercepção 
da saúde. Além disso, foi colhida informação sobre suspeição diagnóstica de delirium 
por parte do médico assistente e as frequências de respostas da CAM foram descritas. As 
análises basearam-se em frequências e medianas avaliadas, respectivamente, pelo teste 
exato de Fisher e de Kruskal-Wallis, realizadas no EpiInfo. Foram considerados signi� ca-
tivos valores-p < 0,05. Resultados/discussão: A amostra foi de 35 idosos, idade mediana 
de 70 anos (IIQ 67,5-77,5) e 60%, homens. A prevalência de delirium foi de 37,1%. Os 
fatores associados, com signi� cância estatística, ao delirium foram sexo masculino e 
demência. Aproximadamente 54% dos médicos-assistentes não referiram delirium em 
prontuário. Alteração do ciclo sono-vigília, mudança aguda do estado mental, alteração 
psicomotora, prejuízo da memória e alteração do nível de consciência foram os quesitos 
mais citados entre todos os participantes. Treze dos 22 pacientes que não fecharam 
critério para delirium preencheram ao menos um dos nove quesitos da CAM. Conclu-
sões: a prevalência de delirium, os fatores associados: sexo masculino e demência, e a taxa 
de não reconhecimento do delirium pelo médico assistente, encontrados neste estudo 
estão condizentes com a literatura.
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RESUMO
Introdução: Diabetes mellitus (DM) se refere a um transtorno metabólico de etiolo-
gias heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios resultantes de defeitos 
da secreção e/ou da ação da insulina. O envelhecimento da população, a urbanização 
crescente e a adoção de hábitos de vida como o sedentarismo, dieta inadequada e obesi-
dade são os principais responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência da doença, 
sendo um dos fatores principais para desenvolvimento de patologias cardiovasculares e 
cerebrovasculares. Estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) constataram 
que mais de 250 milhões de pessoas apresentam diabetes. No Brasil, existem 13,4 milhões 
de portadores de DM, sendo que 21,6% destes têm 65 anos ou mais. O Estatuto do Idoso 
e a OMS determinam como idoso o indivíduo que apresenta 60 anos ou mais. Obje-
tivo: Determinar a prevalência de DM em pacientes idosos cadastrados no programa 
HIPERDIA na área 20 da Estratégia Saúde da Família Palmeira do Açaí, no bairro Águas 
Lindas, em Ananindeua-PA, em maio de 2013. Metodologia: Trata-se de um estudo 
epidemiológico observacional, descritivo e retrospectivo, do tipo transversal. Foi reali-
zadoa partir de dados disponibilizados pelo DATASUS, HIPERDIA e pelo Sistema de 
Informação da Atenção Básica (SIAB). Critérios de inclusão: pacientes portadores de 
DM e cadastrados no HIPERDIA. Critérios de exclusão: indivíduos não englobados 
pelos critérios de inclusão. Resultados: após a análise dos dados coletados por meio do 
DATASUS, HIPERDIA e SIAB constatou-se que no Pará existem 148.870 portadores de 
DM e, em Ananindeua, existem 9.434. Dos 81 idosos de ambos os gêneros e de diferentes 
faixas etárias na ESF Palmeira do Açaí cadastrados no programa HIPERDIA, analisados 
em maio de 2013, 32 indivíduos apresentam DM, representado 39,5% do espaço amos-
tral. Conclusão: Levando-se em consideração que a DM é um relevante problema de 
saúde pública no Brasil, tendo em vista os altos índices detectados entre a população 
idosa no Pará, em Ananindeua, e na área 20 da ESF Palmeira do Açaí, torna-se impres-
cindível que se implantem ações tanto preventivas como de atenção aos pacientes porta-
dores de DM, para que assim melhore a qualidade de vida da população idosa.
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RESUMO
Devido à perda � siológica da função renal a partir dos 40 anos, a doença renal crônica 
(DRC) está entre as patologias mais comumente encontradas em idosos. Os principais 
fatores de risco são: hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM). O 
objetivo do estudo foi determinar a prevalência de DRC em idosos de 60 anos ou mais, 
residentes na área urbana de Monte Negro, Rondônia, Amazônia Ocidental. Um grupo 
de 281 idosos com idade mediana de 70 anos, sendo 51,9% do gênero feminino, de um 
total de 412 idosos, foram abordados por amostragem de conveniência, examinados e 
submetidos a exame de dosagem de creatinina. Após a obtenção dos resultados foi apli-
cada a equação de Cockcro� -Gault, constatando-se prevalência de 91,1% de DRC grau I 
a V. Sendo que destes, 53,5% eram do gênero feminino. Além disso, 46,5% dos casos de 
DRC eram de grau I ou II, 48,4% grau III, 4,7% grau IV e 0,4% grau V. Dos idosos que 
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RESUMO
Introdução: O envelhecer faz parte do ciclo da vida; nele se acompanha alterações � siológicas 
de cunho progressivo, assim aumentando a prevalência de enfermidades agudas e crônicas. 
Segundo o IBGE (2010), a população com essa faixa etária deve passar de 14,9 milhões (7,4% 
do total), em 2013, para 58,4 milhões (26,7% do total), em 2060. Neste período, a expectativa 
média de vida do brasileiro deve aumentar dos atuais 75 anos para 81 anos. A população 
acima de 60 anos, de acordo com OMS, dita idoso, e representa o aumento da demanda dos 
serviços de saúde. Este trabalho tem como objetivo identi� car a prevalência de doenças em 
idosos atendidos pelo serviço de � sioterapia. Metodologia: Foi realizado um estudo epide-
miológico transversal quantitativo sobre a prevalência de doenças em 25 idosos moradores 
do conjunto Julia Se� er no ano de 2014. A coleta de dados foi realizada assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Nos critérios de inclusão estão idosos indi-
cados pelos ACS da área e que aceitaram participar das atividades. Nos critérios de exclusão 
encontram-se indivíduos com idade menor que 60 anos e que se recusaram a participar 
das atividades propostas. As varáveis foram consideradas idade, sexo e patologias estaladas, 
tabuladas no programa Excel 2007. Resultados: A partir dos dados coletados em 25 idosos 
pesquisados, observaram-se os seguintes resultados: 68% eram do sexo feminino e 32% do 
sexo masculino. A média e a mediana de idade do total de idosos foram 72,8 e 76,5 anos, 
respectivamente. Dentre os 25 idosos avaliados, 68% apresenta hipertensão arterial, seguido 
de 48% artrose e 40% diabetes, considerando que há idosos com até quatro patologias asso-
ciadas, sendo essa correspondente a 8%, três patologias 28% e duas 32%. Discussão: Em 
2009, um estudo realizado em Belém com idosos, com amostra de 33 idosos hipertensos, 
82% eram do sexo feminino, rea� rmando os dados achados no presente estudo. Dias et 
al. (2009) e Gus (2004) dizem que há alterações � siológicas cardiovasculares no envelhe-
cimento, tais como diminuição da elasticidade, enrijecimento das artérias e redução da 
complacência dos vasos, associados a uma má alimentação, estilo de vida, sedentarismo e o 
aumento da longevidade são grandes contribuintes para a instalação da HAS. Conclusão: É 
importante saber a prevalência de doenças na população senil, sendo as mais evidentes HAS, 
artrose e diabetes. Com este conhecimento podemos estabelecer ações preventivas efetivas.
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apresentaram DRC, 51,9% fazem uso de medicamentos anti-hipertensivos e 11,3% de 
antidiabéticos. Entre os fatores de risco, destaca-se a DM com razão de prevalência de 
0,37 (IC: 0,16-0,88; P = 0,022). Este dado, embora contraditório, pode ser uma variável de 
confundimento que pode ser explicado pelo fato dos pacientes com DM procurarem mais 
o serviço de saúde e reduzirem o risco de desenvolver DRC. Os outros fatores de risco não 
apresentaram signi� cância estatística. A prevalência de DRC apresentada por esta popu-
lação está acima da média encontrada na literatura, consequência da falta de medidas de 
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis e de ações que tem como objetivo a 
melhoria da qualidade do serviço de saúde para a população. Dessa forma, o diagnóstico 
de DRC é de fácil acesso, podendo ser feito com a simples dosagem de creatinina sérica. 
Além disso, pro� ssionais da saúde devem estar atentos a pacientes que apresentem algum 
dos fatores de risco de DRC: HAS, DM ou com história familiar de DRC, de forma que 
seja realizada o diagnóstico precoce da patologia, e consequentemente, melhorando a 
qualidade de vida do indivíduo e diminuindo os gastos do Sistema Único de Saúde.
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RESUMO
As enteroparasitoses são doenças causadas pela presença de parasitos no trato 
intestinal humano e são responsáveis por sintomas como diarreia, anemia, hepa-
toesplenomegalia, alterações psicossociais e, em casos graves, podem levar o 
indivíduo a óbito. Além disso, contribuem para o comprometimento do estado 
nutricional dos idosos e da sua saúde, o que os tornam mais suscetível ao desen-
volvimento de diversas doenças. Desta forma, este trabalho teve como obje-
tivo estudar a prevalência de enteroparasitoses em idosos. O presente trabalho 
foi aprovado pelo CEP da Universidade do Estado do Pará – CCBS (CAAE: 
20952513.4.0000.5174) e, para a realização do mesmo, foram utilizados resul-
tados de exames de parasitoscopia fecal pelo método de Hoffman de pacientes 
atendidos entre o mês de março do ano de 2010 e o mês de março do ano de 
2013 em uma rede de laboratórios particulares. A casuística obtida foi de 14760 
pacientes, sendo excluídos pacientes com idade menor a 60 anos ou superior a 99 
anos. Esses dados foram processados pelo software E-lis GUI (graphical user-in-
terface) com armazenamento no Microsoft Office Excel 2007. Constatou-se que 
24,50% dos pacientes apresentaram resultado positivo para o teste. O sexo que 
apresentou maior prevalência foi o masculino (27,12%), enquanto que o sexo 
feminino foi afetado em 23,29% das pacientes. Além disso, esse estudo destacou 
a presença de poliparasitoses em 26,96% dos pacientes infectados. Entretanto, 
é válido ressaltar que os pacientes acometidos por poliparasitoses representam 
6,61%, quando comparado com a casuística total dos 14.760 idosos. Por fim, o 
parasita mais prevalente foi o Endolimax nana, apontado em 41,73% dos casos 
positivos. Dentre os parasitas patogênicos, a Entamoeba histolytica foi o mais 
prevalente, sendo positiva em 13,00% dos infectados. Quanto aos parasitas menos 
prevalentes, destacou-se o Schistosoma mansoni (0,04%), Balantidium coli (0,04%) 
e Chilomastix mesnilii (0,02%). Concluiu-se que, apesar da prevalência do atual 
estudo ser menor quando comparado a alguns estudos, ainda apresenta resultado 
superior a outros. Portanto, apresenta um resultado alarmante sobre a saúde dos 
idosos, pois sabe-se que o acometimento de enteroparasitoses nessa faixa etária 
é frequente devido à suscetibilidade deles a doenças infecto-parasitarias. Porém, 
apesar da importância desse assunto na saúde pública, observou-se a carência 
desse assunto em pesquisas mais recentes no Brasil e, principalmente, no Estado 
do Pará.
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RESUMO
Introdução: A incontinência urinária (IU) afeta milhares de pessoas no mundo 
inteiro, principalmente mulheres idosas. No Brasil, estima-se que 20 a 35% da 
população de idosas apresente sintomas de IU. Sabe-se que a qualidade de vida 
é adversamente afetada pela IU, havendo uma tendência à autopercepção nega-
tiva de saúde, favorecendo o isolamento social e a depressão. Objetivos: Veri� car 

PREVALÊNCIA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM IDOSAS ATENDIDAS 
EM UMA UNIDADE DE SAÚDE EM BELÉM, PARÁ
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RESUMO
Eventos adversos de drogas são responsáveis por até 5% das admissões hospita-
lares, prolongam internamentos, aumentam morbidade, mortalidade e são mais 
frequentes e severos na população idosa. A polifarmácia traz o risco de haver intera-
ções medicamentosas, que podem aumentar a toxicidade de substâncias ou diminuir 
sua e� cácia no tratamento de doenças. O objetivo desse trabalho foi de determinar 
a frequência de potenciais interações medicamentosas de prescrições domiciliares 
de população idosa. Foram incluídos 170 pacientes maiores de 60 anos, internados 
entre janeiro e junho de 2012. Os dados foram coletados de forma retrospectiva por 
meio de prontuário eletrônico (n = 170). Foram inseridas as drogas de uso domici-
liar em calculadora de interações medicamentosas do programa Medscape versão 
4.4., que lista a presença de potenciais interações classi� cando-as em sérias, signi-
� cantes e menores. A média de componentes da prescrição por paciente foi de 6,18 
(2 a 13). Foram detectadas 582 potenciais interações medicamentosas, atingindo 
uma média de 3,42 por prescrição (1 a 24). De acordo com a relevância clínica, 
houve 44 interações ditas sérias, 425 signi� cantes e 113 menores. Houve pelo menos 

PREVALÊNCIA DE POTENCIAIS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS EM 
PRESCRIÇÕES DOMICILIARES DE POPULAÇÃO DE IDOSOS
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a prevalência de incontinência urinária em idosas, caracterizar as idosas inconti-
nentes e analisar se a incontinência urinária tem efeitos sobre a qualidade de vida 
e depressão. Metodologia: A pesquisa foi realizada, após aprovação pelo Comitê 
de Ética, em uma unidade de saúde especializada em assistência ao paciente idoso, 
em Belém do Pará. Foram entrevistadas 155 idosas que aguardavam atendimento 
na unidade. Utilizou-se como instrumentos uma � cha para caracterização da 
amostra e os questionários “International Consultation on Incontinence Ques-
tionnnaire – Short Form” (ICIQ-SF) e “Geriatric Depression Scale” (GDS). Resul-
tados e discussão: Observou-se prevalência de IU em 52,9% das idosas, as quais 
apresentaram idade média de 71,2 anos, em sua maioria viúvas (43,9%), com grau 
de instrução fundamental (5ª a 8ª série – 37,8%) e com renda familiar variando 
de 2 a 4 salários mínimos (54,9%). As características clínicas mais frequentes nas 
pacientes incontinentes foram hipertensão arterial sistêmica – HAS (64,6%), cirur-
gias ginecológicas prévias (59,8%), realização de episiotomia (50%) e obesidade 
(48,8%). No entanto, a única variável que encontrou associação estatisticamente 
signi� cante nas idosas incontinentes foi a HAS (p = 0,01). Concordando com um 
estudo que encontrou associação signi� cativa entre a IU e HAS em mulheres turcas 
com idade entre 18 e 92 anos. Neste mesmo estudo, observou-se que a multipa-
ridade aumentou o risco de IU em 61% dos casos, o que se assemelha ao que foi 
encontrado nesta pesquisa, em que houve uma tendência das idosas multigestas 
apresentarem incontinência urinária (p = 0,056). Foi observado um aumento de 
sintomas depressivos em idosas com IU, porém não houve correlação signi� cante 
entre a incontinência e a depressão, entretanto por meio dos dados observa-se 
uma in� uência negativa na qualidade de vida dessas mulheres. Conclusão: Assim, 
conclui-se que há uma alta prevalência de incontinência urinária nesta população 
de idosas, apresentando maior tendência em idosas multigestas e com associação 
signi� cativa com a hipertensão arterial.
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uma interação em 79,41% das prescrições (n = 135), sendo as sérias presentes em 
25,88%. As interações sérias mais comuns foram amiodarona e sinvastatina; anlo-
dipina e sinvastatina e levodopa com quetiapina. Dentre as interações signi� cantes, 
destacaram-se as interações entre aspirina e diversas drogas, sendo descrito o risco 
maior de sangramento do trato gastrointestinal e efeito diminuído de antihiperten-
sivos. A utilização de base de dados com checagem de interações medicamentosas 
pode servir como suporte nas decisões e ajudar a identi� car possíveis interações 
graves e, consequentemente, na prevenção de eventos adversos. Deve-se evitar 
a fadiga do alerta selecionando as interações com maior relevância e validação 
clínica. Idosos estão em alto risco de interações medicamentosas, pois frequente-
mente usam muitas drogas, são portadores de múltiplas comorbidades e existem 
alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas relacionadas à idade que podem 
potencializar o risco de efeitos adversos decorrentes de interações droga-droga. No 
nosso estudo, houve ao menos uma interação em quase 80% das prescrições, sendo 
as sérias presentes em uma a cada 4 prescrições. Um programa computadorizado 
pode ser uma ferramenta útil, desde que seja combinado com a experiência clínica 
e farmacológica.

RESUMO
Introdução: O sedentarismo no lazer corresponde a não participação de atividades 
físicas no tempo livre, podendo estar associado a diversos fatores, como o nível 
econômico, gêneros, contextos sociais e ambientais. O exercício físico, se praticado 
regularmente, tem a capacidade de promover inúmeros benefícios físicos e psicos-
sociais, repercutindo na melhora do desempenho funcional e independência de 
idosos. Sendo assim, a atividade física praticada no lazer é vista como uma medida 
para estimar a prevalência de idosos ativos e inativos de um determinado grupo 
populacional. Objetivo: verificar a prevalência e fatores associados ao sedenta-
rismo no lazer entre idosos residentes em áreas rurais. Metodologia: Estudo trans-
versal realizado com 104 idosos de idade igual ou superior a 60 anos cadastrados 
na USF do distrito de Itajurú, Jequié-BA. Para a coleta de dados foi utilizado um 
questionário padronizado com questões sobre as características sociodemográficas 
e informações pessoais, e o Questionário Internacional de atividades físicas-versão 
adaptada para idosos, usado para avaliar o nível de atividade física. Para análise 
dos dados, foram utilizados procedimentos da estatística descritiva, teste qui-
-quadrado de Pearson com p ≤ 0,05. Resultados e discussão: A prevalência global 
de sedentarismo no lazer foi de 72,6 %. Indivíduos do sexo feminino (72,7%), com 
idade de 80 anos ou mais (73,9%), sem companheiro (76,0%), não residente por 5 
anos ou mais no campo (100%) e de religião católica (78,5%) apresentaram maior 
prevalência de sedentarismo no lazer. No entanto, as associações não foram estatis-
ticamente significante (p > 0,05). Conclusão: Os resultados mostram que os fatores 
analisados não apresentam associações com o desenvolvimento do sedentarismo 
no lazer em idosos. Destarte, faz-se necessário mais estudos que apontem possíveis 
associações relacionadas à prevalência do sedentarismo no lazer em idosos resi-
dentes da zona rural.

PREVALÊNCIA DE SEDENTARISMO NO LAZER E FATORES ASSOCIADOS 
EM IDOSOS RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS
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RESUMO
Introdução: Os Transtornos Mentais Comuns (TMC) constituem fator importante rela-
cionado à diminuição da qualidade de vida e ao isolamento social na velhice. Objetivo: 
veri� car a prevalência e os fatores associados aos TMC entre idosos residentes em zona 
rural de um município do sudoeste baiano. Método: Trata-se de um estudo transversal 
com população constituída de 104 idosos residentes no distrito de Itajurú, zona rural 
do município de Jequié/BA. Utilizou-se um formulário com informações sociodemo-
grá� cas, triagem para transtornos mentais comuns (TMC), utilizando o Self-Reporting 
Questionnaire (SRQ-20) e o Questionário Internacional de Atividades Físicas (IPAC) 
versão adaptada para idosos. Na análise dos dados foram utilizados procedimentos da 
estatística descritiva, e medidas de associação para variáveis categóricas por meio do 
teste qui-quadrado com p ≤0,05. Resultados e discussão: A média de idade dos entre-
vistados foi de 73,54 ±9,43 anos. A prevalência global de TMC foi de 26,3%. Os TMC 
foram mais prevalentes entre as mulheres (32,7%), indivíduos dependentes (33,3%), os 
que viviam com companheiros (28,9%), indivíduos com “baixo peso” (30,8%) e entre 
os sedentários (30,8%). Não foram observadas associações a níveis estatisticamente 
signi� cantes entre as variáveis estudadas e os TMC. Conclusão: Apesar da menor 
prevalência de TMC entre os idosos residentes em áreas rurais quando comparados 
a outros estudos que avaliaram idosos residentes em áreas urbanas, observa-se que a 
distribuição dos TMC de acordo com as variáveis estudadas segue os modelos explica-
tivos de ocorrência dos TMC na população geral.

PREVALÊNCIA DE TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS ENTRE IDOSOS 
RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS
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RESUMO
Introdução: Alcançar a longevidade associada à qualidade de vida satisfatória cons-
titui, na atualidade, um dos principais desa� os relacionados às políticas públicas, 
com o aumento da alocação de recursos para atender às demandas socioeconômicas 
e de saúde. Daí a importância de se conhecer os determinantes do envelhecimento 
bem-sucedido em diferentes populações. Objetivo: Analisar a qualidade de vida de 
idosos acompanhados nas Unidades Básicas de Saúde do Distrito Sanitário Noroeste 
de Belo Horizonte, Minas Gerais. Metodologia: Estudo transversal envolvendo uma 
amostra de 391 idosos adscritos no Distrito Sanitário Noroeste de Belo Horizonte, 
Minas Gerais. Foi utilizado o instrumento World Health Organization Quality of 
Life-bref (WHOQOL-bref) para avaliação da qualidade de vida e � e Patient Health 
Questionnaire-2 (PHQ-2) para diagnóstico de depressão. Para avaliação da probabi-
lidade de associação da qualidade de vida com as variáveis de interesse, utilizou-se 
regressão logística backward. Nessa análise, um p < 0,05 foi considerado estatistica-
mente signi� cativo. Resultados e discussão: A idade média dos idosos foi de 70,25 
anos; 46,3% eram casados; 72,1%, católicos; 72,9%, aposentados com renda média de 
R$ 1.453,9; 22,7% trabalhavam atualmente; 82,9% possuíam casa própria com mais de 
4 cômodos; 79,6% frequentaram a escola e 17,1% eram analfabetos. Na amostra, 56,1% 
dos idosos avaliaram sua qualidade de vida boa ou muito boa; 51,9% estão satisfeitos 

QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS ACOMPANHADOS NA REDE BÁSICA 
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ou muito satisfeitos com sua saúde. Os fatores que se associaram signi� cativamente 
com boa percepção de qualidade de vida e satisfação com a saúde foram PHQ-total 
< 3, atividade física, tempo de estudo > cinco anos, sexo masculino, renda familiar 
= R$ 1.100,00, andar sem auxílio de acessório, aposentadoria por tempo de serviço, 
consumo de bebida alcoólica. Enquanto depressão, diabetes mellitus e aposentadoria 
por invalidez mantiveram-se inversamente associadas e independentes ao desfecho. 
Conclusão: Estes dados demonstraram a qualidade de vida sendo in� uenciada pelas 
desigualdades sociais em saúde e a vulnerabilidade dos segmentos com baixo nível 
socioeconômico, o que poderia desencadear o sofrimento e a pobreza. O desenvolvi-
mento de políticas públicas para atender ao idoso garantindo sua qualidade de vida 
ainda requer investimentos sociais, econômicos e políticos especialmente na rede de 
serviços disponíveis pelo Sistema Único de Saúde.

RESUMO
Introdução: A hipertensão é um estado alterado da saúde em que a pressão do sangue 
está acima das medidas consideradas normais. A hipertensão arterial sistêmica pode 
ser primária (quando a causa não é conhecida) ou secundária (devido a um problema 
conhecido), como estreitamento de uma parte da artéria. Acomete uma em cada 
quarto pessoas adultas. Assim, estima-se que atinja 25% da população brasileira adulta, 
chegando a mais de 50% após os 60 anos e presente em 5% de crianças e adolescentes no 
Brasil. É responsável por 40% dos infartos, 80% dos derrames e 25% dos casos de insu� -
ciência renal terminal. A pressão alta ataca os vasos, coração, rins e cérebro. Dessa forma, 
decidiu-se analisar a quantidade de pessoas acometidas de acidente vascular cerebral 
com idade superior a 60 anos no Estado do Pará. Objetivo: Analisar a quantidade de 
acidentes vasculares cerebral em hipertensos no Pará no período de junho a dezembro 
de 2012. Metodologia: O estudo é do tipo transversal, com utilização dos dados dispo-
nibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema único de Saúde (DATASUS) 
que envolve informações de saúde do programa nacional de controle de hipertensão e 
diabtes no estado do Pará. Foi pesquisada a quantidade de acidentes vasculares cerebral 
em pessoas com hipertensão, no período de junho a dezembro do ano de 2012, em 
ambos os sexos, faixa etária maior de 60 anos. Não houve necessidade de submissão ao 
CEP, contudo há respeito pelas Declarações de Nuremberg e Helsinque e a Resolução 466 
do Conselho Nacional de Saúde. Resultados: Foram obtidos pelo Datasus o número de 
172 acidentes vascular cerebral em hipertenso maiores que 60 anos. Discussão: A partir 
dos dados obtidos, pode-se perceber que existe uma relação direta entre a hipertensão 
arterial, acidente vascular cerebral e a idade do indivíduo, o que comprova pesquisas 
anteriores que a idade é um fator de risco para AVC. Conclusão: A hipertensão é um 
problema de saúde no Brasil, e os acidentes vasculares cerebrais podem ser um conse-
quência de casos não devidamente tratados de hipertensão, principalmente em pessoas 
com mais de 60 anos. No Pará foram noti� cados 344 de acidentes vascular cerebral em 
hipertensos, entre estes 172 casos pertecentes a indivíduos maiores de 60 anos, entre 
junho e dezembro de 2012, demonstrando que metade dos caso são pessoas idosas. É 
necessário que o programa nacional de controle de hipertensão e diabetes seja e� caz o 
su� ciente para diminuir mais a consequência de um tratamento não adequando.

QUANTIFICAÇÃO DE AVC EM HIPERTENSOS MAIORES DE 60 ANOS NO 
PARÁ NO PERÍODO DE JUNHO/DEZEMBRO DE 2012
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RESUMO
Introdução: A população de idosos quase triplicou de 1960 a 2010. A região Norte, apesar 
do envelhecimento, ainda apresenta estrutura jovem, devido aos níveis de fecundidade. 
O aumento da expectativa de vida mudou o per� l das necessidades sanitárias, já que 
as doenças são crônico-degenerativas e as quedas são agravos prevalentes passíveis de 
prevenção. Objetivo: analisar a prevalência de quedas em idosos e a influência de variáveis 
a elas associadas nos idosos que frequentam o Centro de Referência a Assistência Social 
(CRAS), bairro Guanabara, município de Ananindeua/PA. Metodologia: Estudo do tipo 
descritivo analítico, realizado em 2013, no CRAS, município de Ananindeua/PA. A popu-
lação alvo constituiu-se de 55 idosos com idade superior a 60 anos, que responderam a um 
questionário elaborado pelos autores. Resultados: a prevalência de quedas entre os idosos 
foi de 65%, maior nas mulheres (91%); 65% ocorreram em casa. Necessitaram de hospita-
lização 19,4% dos casos e as fraturas ocorreram em 13,8%. 65% relataram o medo de cair 
novamente. Dentre os principais medicamentos, 41,3% faziam o uso de anti-hipertensivos 
e apenas 1,8% faziam do uso de antidepressivos e 3,6% faziam uso de antiparkinsonianos. 
Quanto às doenças referidas às alterações osteomusculares corresponderam a 36,1 %. 49% 
dos idosos relatavam dé� cit sensorial visual. Em relação ao conhecimento sobre medidas 
preventivas e risco de quedas, 70,9% não sabiam responder. Discussão: O envelhecimento 
leva à redução da massa óssea e da mobilidade, além de pré-disposição a quedas. Dentre 
os que caíram em casa, a rede foi o principal fator de risco. A ocorrência de quedas se asso-
ciou com a presença de alterações osteomusculares e não houve relação com alterações 
neurológicas. Machado (2013) observou o alto número de idosos que relataram receio 
de sofrer novas quedas, o que pode prejudicar a autocon� ança do idoso e re� etir nega-
tivamente na realização das atividades de vida diária e instrumentais. Porém, em nosso 
estudo 72% não tiveram esse impacto. As complicações das quedas não foram prevalentes, 
mesmo a faixa-etária média sendo alta, pois 89% dos idosos não tinham deambulação 
alterada e realizavam atividade física no local. Conclusão: O número de quedas associou-
se com idade avançada, sexo feminino, dé� cit sensorial visual. As quedas entre os idosos 
poderiam ser diminuídas com ações voltadas às suas necessidades nas unidades de saúde, 
especialmente em relação aos fatores passíveis de prevenção.
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RESUMO
Os transtornos depressivos apresentam signi� cativa prevalência entre indivíduos idosos 
da comunidade, variando entre 4,8 e 14,6%. A aplicação de uma escala permite a identi-
� cação de pacientes com possível diagnóstico de depressão. Existem várias escalas vali-
dadas para rastreio de transtorno de humor. A Escala de Depressão Geriátrica (Geria-
tric Depression Scale – GDS) é o instrumento mais popular para avaliação de sintomas 
depressivos em idosos. Consiste de 15 perguntas com respostas do tipo sim e não. A 
soma de 6 ou mais respostas sugestivas de sintomas depressivos caracteriza o rastreio 
como positivo. Este trabalho tem como objetivo rastrear os sintomas depressivos por 
meio da aplicação do GDS e determinar as perguntas positivas mais frequentes no grupo 
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dos idosos da comunidade da Cidade do Recife. Foi realizado um estudo descritivo, de 
corte transversal, com abordagem quantitativa por meio da aplicação do questionário e 
da Escala de Depressão Geriátrica em domicílio. Para apresentação dos dados, utilizou-
se a estatística descritiva simples. Dos 85 entrevistados, foram identi� cados 42 (49,4%) 
idosos com GDS acima de 5. Do grupo de pacientes com rastreio depressivo positivo, 
41 (97,6%) responderam “sim” à pergunta 2 “Interrompeu muitas de suas atividades?”, 
39 (92,8%) à pergunta “aborrece-se com frequência?”. Aproximadamente 80% tiveram 
rastreio positivo ao responderem às seguintes perguntas: “sente-se de bem com a vida 
na maior parte do tempo?”, “teme que algo de ruim lhe aconteça?” e “prefere � car em 
casa a sair e fazer coisas novas?”. Apenas 4 (9,5%) responderam “não” à pergunta 12 e 6 
(14,2%) ao item 11. Podemos concluir que a Escala é de fácil aplicação e identi� cação 
dos sintomas depressivos o que proporciona ao pro� ssional de saúde a sua utilização na 
prática clínica. Desta forma, possibilita detectar precocemente uma possível depressão 
e um tratamento terapêutico adequado ao idoso da comunidade.

RESUMO
Introdução: As alterações � siológicas na farmacocinética e farmacodinâmica tornam os 
idosos mais vulneráveis ao aparecimento de Reações Adversas a Medicamentos (RAMs). 
Objetivo: Avaliar a frequência de RAM associada ao uso de medicamentos potencialmente 
inapropriados para idosos (MPIs) e/ou polifarmácia. Metodologia: coorte prospectiva de 
pacientes idosos (≥ 60 anos) internados na Clínica Médica de um hospital do Nordeste 
brasileiro, durante o período de outubro de 2013 a dezembro de 2014. Foi realizada busca 
ativa de RAMs nos pacientes incluídos no estudo, por meio de entrevistas aos pacientes, 
consulta a prontuários e avaliações clínicas quando pertinentes. Para avaliação de causali-
dade da RAM foi utilizado o algoritmo de Naranjo e para classi� cação de MPIs utilizou-se 
os critérios de Beers 2012. Os casos foram registrados em um formulário padronizado 
e discutidos semanalmente pela equipe do projeto por meio de sessões clínicas. Resul-
tados: Os resultados se referem aos idosos acompanhados até dezembro de 2013. Dos 
12 pacientes acompanhados que faziam uso simultaneamente de polifarmácia e MPIs, 5 
(40%) apresentaram pelo menos uma RAM. Destes, 3 (37,5%) apresentaram duas. Do 
total de RAMs identi� cadas, 3 (37,5%) foram associadas ao uso de MPIs. As RAMs obser-
vadas foram: diarreia, exacerbação da constipação, hipoglicemia, sonolência e exacerbação 
do delirium. Os medicamentos associados às RAMs foram: lactulona, tramadol, insulina 
NPH e diazepam. Das 8 reações identi� cadas, 2 (25%) foram consideradas moderadas. 
Nenhuma das RAMs identi� cadas provocou danos irreversíveis nos pacientes. Apenas 
25% (2/8) foram identi� cadas pela equipe de saúde responsável. Discussão: Mais de 40% 
dos idosos acompanhados que faziam uso de polifarmácia e/ou MPIs desenvolveram 
reação adversa a algum dos medicamentos utilizados. Apenas 25% das reações adversas 
foram descritas nos prontuários pela equipe de saúde. Observa-se, portanto, uma de� -
ciência na identi� cação das reações pela equipe de saúde. Apesar de nenhuma das reações 
detectadas provocar danos irreversíveis nos pacientes, duas delas foram consideradas de 
gravidade moderada. Conclusão: Os idosos que � zeram uso simultaneamente de poli-
farmácia e MPIs apresentaram uma frequência alta de RAMs. Diante disso, salienta-se a 
importância da monitorização dos parâmetros de segurança de cada medicamento.

REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS EM IDOSOS: DADOS PRELIMI-
NARES DE UMA COORTE
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RESUMO
Introdução: A longevidade não é basicamente sinônimo de qualidade de vida, a que 
vai depender de fatores biológicos e psicossociais. Objetivo: veri� car a autoestima 
e sua associação entre as condições de vida dos idosos cadastrados nas Estratégias 
de Saúde da Família (ESF) em um município mineiro. Metodologia: Estudo epide-
miológico, transversal, do tipo inquérito domiciliar de base populacional, aprovado 
pelo Comitê de Ética e Pesquisa segundo parecer nº 047/2009 e realizado durante o 
período de janeiro a março de 2013 com indivíduos de 60 anos ou mais que coabi-
tavam com outras pessoas, adstritos na zona urbana e rural de Salto da Divisa/MG. 
O total de idosos nas 3 ESF foi de 699, realizou-se o cálculo do tamanho amostral, 
com nível de con� ança de 95%, erro de 5%, proporção de 50%. A amostra represen-
tativa foi de 249 idosos, acrescida de 20% prevendo-se as perdas, totalizaram 299 
indivíduos. Seguiu-se ao cálculo do intervalo amostral (n = 2) e sorteio aleatório 
da amostra passando a 349 idosos. Instrumentos validados, Miniexame do Estado 
Mental (MEEM), Escala de Autoestima de Rosenberg e Brazil Old Age Schedule 
(BOAS) foram empregados na coleta de dados. Excluíram-se por meio do MEEM 
os idosos com dé� cit cognitivo e os não localizados no domicílio após três visitas. A 
variável dependente deste estudo foi a autoestima e as independentes as caracterís-
ticas sóciodemográ� cas (idade, sexo, escolaridade e situação conjugal) e as condi-
ções econômica, obtidas a partir do questionário BOAS. Os dados foram tabulados e 
analisados no Programa SPSS 21. Utilizou-se o teste do qui-quadrado de Pearson, X2, 
para veri� car associação, sendo considerado nível de signi� cância de 5% (p = 0,05). 
Discussão e resultados: foram entrevistados 279 idosos, a média de idade foi de 70 
anos (dp = 7,3), com valor máximo e mínimo respectivamente de 92 e 60 anos, com 
média de renda mensal em R$790,00, 58,8% eram do sexo feminino, 59,1 pardos, 62% 
casados e 35,8% alfabetizados. Quanto à autoestima, 22,9% apresentaram alta, 69,5% 
normal e 7,5% baixa. Entre as variáveis analisadas somente a escolaridade apresentou 
associação (p = 0,005) com a autoestima, nas demais não houve diferença estatistica-
mente signi� cante, sexo (p = 0,757), estado civil, (p = 0,252), idade (p = 0,921) e renda 
(p = 0,553). Conclusão: A autoestima dos idosos cadastrados nas ESF do município 
pesquisado é normal e tem associação com a escolaridade, que se con� gura nesta 
população como um fator protetor para autoestima.
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RESUMO
Introdução: No Brasil, estima-se que a população de idosos crescerá 16 vezes, contra 
cinco vezes o crescimento da população geral. Em termos absolutos, em 2025 isso 
signi� cará a sexta maior população de idosos do mundo, ou seja, 32 milhões de 
indivíduos idosos. Tal processo não é discutido apenas por suas implicações sociais, 
mas, também, pela necessidade de estruturação de um modelo assistencial que 
contemple o segmento idoso de forma integral, superando os desa� os represen-
tados por novas demandas sociais e de saúde. Neste contexto os agentes comu-

REPRESENTAÇÕES DO AGENTE COMUNITÁRIO NA ATENÇÃO À SAÚDE 
DO IDOSO

Autores: Eliane Cristina 
Pingarilho Diniz / Diniz, 

ECP / UEPA; Maria Izabel 
Penha de Oliveira Santos 
/ Santos, MIPO / UEPA; 

Daiane Luzia Brasil de 
Almeida / Almeida, DLB / 



200

UEPA; Matheus de Sousa 
Pantoja / Pantoja, MS / 
UEPA; Marcia Cristina 

Monteiro da Silva / Silva, 
MCM / UEPA

Área: Geriatria
Temário: Epidemiologia

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – 

Pôster Eletrônico

nitários de saúde (ACS) vêm se constituindo, nesses programas, como segmento 
efetivo do trabalho em saúde, representando novos atores nos cenários da assis-
tência. É um segmento efetivo da produção dos serviços, que se apresenta não 
apenas como suporte para gerar determinadas ações em saúde, mas, também, como 
peça essencial na organização da assistência. Por vivenciar os problemas e morar 
na comunidade em que desempenha a sua prática de trabalho, o ACS � gura como 
importante elo de interlocução entre a equipe e o usuário, na produção do cuidado. 
Objetivo: Analisar as principais concepções entre agentes comunitários referentes 
ao processo de envelhecimento. Metodologia: Pesquisa qualitativa, do tipo explora-
tória/descritiva, realizada no município de Ananindeua, Estado do Pará, em 2013. 
Os dados foram coletados por meio de entrevista com 24 agentes comunitários de 
saúde. Resultados: As agentes identi� caram como principal atribuição desenvolver 
atividades de educação em saúde e realizar ações básicas; referem opinião de valor 
negativo em relação ao envelhecimento e apresentam compreensão do conceito de 
saúde. As queixas mais citadas pelos idosos referem-se aos problemas de saúde e à 
necessidade de afeto. O cuidado com os problemas de saúde foi identi� cado como 
a principal responsabilidade da agente e a organização dos serviços foi uma das 
di� culdades para operacionalizar o atendimento. A sondagem em relação às expec-
tativas revelou o desejo das agentes por mais conhecimento em envelhecimento. 
Conclusão: As agentes identi� cam-se como protagonistas da atenção básica e agente 
nuclear da realização de determinadas políticas de saúde. As concepções em relação 
às atribuições e a saúde do idoso apresentam uma visão positiva. O estudo indica a 
necessidade de investir na formação de agentes capazes de lidar com os múltiplos 
aspectos do envelhecimento. 

RESUMO
Introdução: A análise das condições de saúde da população idosa ganha cada vez 
mais destaque no país devido ao crescimento do contingente populacional dessa 
faixa etária nas últimas décadas e ao aumento da expectativa de vida. Diante disso, 
verifica-se cada vez mais a necessidade de validar e reproduzir instrumentos de 
avaliação direcionados a este grupo em ascendência. Objetivo: O objetivo deste 
estudo foi analisar a reprodutibilidade teste-reteste do Instrumento de Avaliação 
da Saúde em Idosos (IASI) desenvolvido para Monitoramento das Condições de 
Saúde de Idosos de um Município de Pequeno Porte (MONIDI). Metodologia: 
A amostra foi selecionada por conveniência constituída por 20 idosos residentes 
na zona urbana do município de Jequié-BA, com média de idade de 65,5 DP = 
8,7 anos. A reprodutibilidade foi obtida por intermédio de réplicas de aplicação 
do questionário IASI constituído por 8 blocos que incluem, entre outras coisas, 
informações sociodemográficas e de moradia, hábitos alimentares, tempo gasto 
sentado e atividade físicas no lazer, consumo de álcool e tabaco, acesso aos serviços 
de saúde, quesitos sobre doenças crônicas não transmissíveis e questões referentes 
à saúde mental. Os aplicadores, previamente treinados, coletaram os dados por 
meio de dupla visita domiciliar, acompanhados e orientados pelo agente comu-
nitário de saúde local, no período de 14 de outubro a 14 de novembro de 2013. 

REPRODUTIBILIDADE DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA SAÚDE EM 
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RESUMO
Introdução: Nas instituições de longa permanência para idosos, estão geralmente 
aqueles com maior comprometimento funcional, pouco estimulado para suas ativi-
dades, com maior risco de queda, com grave repercussão na idade madura, desde 
imobilidade até mesmo levando à morte como consequência do trauma. Objetivos: 
Avaliação funcional e risco de queda em idosos residentes em uma instituição de 
longa permanência no sul de Minas Gerais. Métodos: estudo transversal, observa-
cional, analítico. A Escala de Barthel foi utilizada na avaliação funcional, e para o 
risco de queda, aplicou-se o teste Timed Get up and Go em 97 idosos residentes em 
uma instituição de longa permanência em Pouso Alegre, sul de MG. Procedimentos 
simples, de fácil aplicação na prática clínica. Somente os idosos considerados inde-
pendentes pela Escala de Barthel foram avaliados pelo teste Timed Get up and Go, 
na avaliação para o risco de queda. Os dados obtidos foram submetidos à análise 
estatística descritiva e teste do qui-quadrado, pelo programa SPSS. Estudo Aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados: Dos 97 idosos participantes do estudo, 
(87,6%) brancos, católicos (89,7%), (56,7%) solteiros e (35,1%) viúvos, gênero femi-
nino (58,8%), masculino (41, 2%), com renda de um salário mínimo (89,7%) e sem 
escolaridade (66%). Tempo de institucionalização: (74, 2%) com três anos ou mais, 
média de 7,9 anos, (71,1) faziam uso de mais de três medicamentos por dia, média 
de 5,93, faixa etária média 78,26 anos, e média1,72 patologias. Não relatavam queda 
no último ano (44,3%), e (55,7%) relatavam de uma a quatro quedas. Pelo Índice de 
Barthel, 44 (45,3%) independentes, o mesmo número de dependentes 45,3%, sendo 
nove (9,3%) parcialmente independentes. Dos 44 idosos classi� cados como indepen-
dentes (Barthel), avaliados pelo Timed Get Up and Go Test, faixa etária média de 
78,52 anos, 26 (59,1%) apresentavam risco elevado de queda, 18 (40,9%) baixo risco, 
nenhum sem risco. Não houve signi� cância estatística entre o Timed Get Up and Go 
Test e faixa etária (p = 0,071), número de medicamentos em uso (p = 0,189), tempo 
de institucionalização (p = 0,107) e em relação ao número de quedas anteriores (p = 
0,352). Conclusões: Os dados evidenciam considerável prevalência de risco de queda 
na população estudada (100%), mesmo aquela considerada independente pelo Índice 
de Barthel, mostrando a importância da combinação de um instrumento genérico, 
com um teste especí� co para a condição a ser avaliada.

RISCO DE QUEDA E AVALIAÇÃO FUNCIONAL EM IDOSOS RESIDENTES 
EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA
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Para a análise foi utilizado o coeficiente de correlação Pearson (p). Resultados e 
discussão: Os resultados alcançados sugerem um bom nível de reprodutibilidade 
do IASI. O bloco I apresentou forte correlação com p = 1, seguido do bloco II com 
p =1, o bloco III com p =0, 99, o bloco IV com p = 0, 95, o bloco V com p =0, 96, 
o bloco VI com p = 0, 89, o bloco VII com p = 1 e por fim o bloco VIII com p = 
0,91. Dessa forma, o questionário geral do IASI apresentou no cálculo geral uma 
forte correlação (p = 0,99; IC: 0,96-1,00). Conclusão: O IASI apresenta uma forte 
reprodutibilidade, sendo este um instrumento com considerável potencial para 
ser utilizado na avaliação da saúde do idoso, podendo servir de parâmetro na 
construção de políticas e programas de promoção da qualidade de vida da popu-
lação idosa.
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RESUMO
Introdução: Sarcopenia e dinapenia vêm sendo associadas ao pior desempenho 
físico, incapacidade e morte. Objetivo: O objetivo do presente estudo é comparar 
a associação entre sarcopenia e dinapenia com mortalidade. Método: Foram anali-
sados 1.149 idosos com 60 anos ou mais residentes no Município de São Paulo parti-
cipantes do Estudo SABE (Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento) em 2006. Sarcopenia 
foi de� nida de acordo com o consenso do European Working Group on Sarcopenia in 
Older People (EWGSOP), que inclui três componentes: redução da massa muscular 
avaliada pelo índice de massa muscular esquelética ≤ 8,90 kg/m2 para homens e ≤ 
6,37 kg/m2 para mulheres; redução da força muscular avaliada pela força de preensão 
manual < 30 kg para homens e < 20 kg para mulheres e redução do desempenho físico 
avaliado pela velocidade de marcha menor do 0,8 m/s. O diagnóstico de sarcopenia 
exigiu a presença de redução de massa muscular mais redução de força muscular 
ou redução do desempenho físico. Dinapenia foi de� nida como força de preensão 
manual < 30 kg para homens e < 20 kg para mulheres. As covariáveis incluídas foram: 
variáveis sociodemográ� ca e comportamentais, condições clínicas, hospitalização, 
sintomas depressivos, cognição e incapacidade em atividades básicas e instrumentais 
de vida diária. O desfecho analisado foram todas as causas de óbito em cinco anos 
de acompanhamento. Resultados: Durante os cinco anos de acompanhamento, 187 
indivíduos morreram. A taxa de mortalidade para aqueles com e sem sarcopenia 
foi 65,9/1.000 pessoas/ano e 20,1/1.000 pessoas/ano, respectivamente, e para aqueles 
com ou sem dinapenia foi 44,3/1.000 pessoas/ano e 14,9/1.000 pessoas/ano, respecti-
vamente. O modelo ajustado mostrou que sarcopenia (HR=1,52, IC 95%: 1,06 – 2,19) 
e dinapenia (HR=2,04, IC 95%: 1,24 – 3,37) foram fatores de risco independentes 
associados à mortalidade. Conclusão: A de� nição de sarcopenia do EWGSOP e a 
dinapenia podem ajudar a determinar o risco de mortalidade e podem ser utilizados 
como um instrumento de triagem em Saúde Pública. Entretanto, apesar da dinapenia 
ter maior força de associação com mortalidade e ser um instrumento de triagem de 
mais fácil aplicabilidade, a taxa de mortalidade foi maior em idosos com sarcopenia, 
o que reforçaria sua escolha como teste de triagem.

SARCOPENIA DE ACORDO COM O EWGSOP VERSUS DINAPENIA COMO 
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RESUMO
Introdução: Investigar os fatores associados às quedas em idosos é alvo de muitos 
pesquisadores. Contudo, uma das di� culdades encontradas é a escolha do modelo 
estatístico que deve ser utilizado. A regressão logística pertence a uma família de distri-
buição com probabilidade exponencial composta por componentes aleatórios, sistemá-
ticos e função de ligação. Objetivo: Avaliar a sensibilidade e especi� cidade do risco de 
quedas em idosos fornecido pela análise de regressão logística. Métodos: 86 idosos (M 
= 78% e H = 22%) com idade 80 ± 5 anos foram submetidos ao teste de Posturogra� a 
Computadorizada Dinâmica Balance Stability System (BSS) e Escala de Equilíbrio da 
Berg (BBS). A razão de chance do ter sofrido quedas no último ano foi calculada a partir 

SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE DA ANÁLISE DE REGRESSÃO LOGÍS-
TICA PARA AVALIAR O RISCO DE QUEDAS EM I
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RESUMO
A síndrome metabólica (SM) tem importante prevalência na faixa etária acima dos 59 
anos e está associada ao aumento do risco cardiovascular. A de� nição do NCEP-ATP 
III, recomendada pela I-DBSM, de� ne SM como uma combinação de pelo menos três 
componentes a seguir: obesidade abdominal, aumento dos triglicerídeos, redução do 
HDL colesterol, hipertensão arterial e/ou glicemia de jejum acima de 125 g/dL. O 
objetivo deste estudo foi de veri� car a prevalência de SM em idosos residentes na área 
urbana de Monte Negro e identi� car fatores de risco. Noventa e cinco por cento dos 
idosos (> 59 anos) de um total de 412 pessoas, residentes na área urbana de Monte 
Negro (63º 22´W, 13º 44´S), Rondônia, foram cadastrados e depois submetidos à apli-
cação de questionário clínico-epidemiológico, exame físico e exames laboratoriais e 
de imagem para diagnóstico de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Trata-
se da primeira etapa de um estudo de coorte prospectivo de 10 anos, tendo como 
desfecho primário o óbito e como desfecho secundário a incidência de DCNT. Foram 
entrevistados 392 idosos sendo 196 do sexo masculino e 196 do sexo feminino. A 
prevalência geral de SM foi de 49%, sendo deste total, 64,6% em mulheres e 35,4% 
em homens. Os fatores de risco importantes identi� cados foram: IMC ≥ 25 (82,3%) 
com Razão de Prevalência (RP) de 2,97 (IC: 2,18-4,05 e p = 0), sexo feminino com 
RP de 1,82 (IC: 1,46-2,27 e p = 0,00000001) e Tabagismo (RP: 0,69; IC: 0,53-0,92 e p 
= 0,0042). Já etilismo não apresentou signi� cância estatística. A prevalência de SM é 
elevada, sendo as variáveis preditoras o sexo feminino e o excesso de massa corpórea. 
A redução do risco associado ao hábito de fumar e ao sexo masculino sugerem asso-
ciação com a redução do IMC e consequentemente da SM. Tais prevalências estão 
condizentes com a literatura e são as primeiras informações sobre o assunto para a 
Amazônia brasileira. Estudos em andamento aprofundarão a análise multivariada dos 
fatores de risco.

SÍNDROME METABÓLICA EM POPULAÇÃO IDOSA URBANA EM REGIÃO 
DE AMAZÔNIA LEGAL
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dos escores obtidos pela BSS e BBS. A signi� cância do modelo foi avaliada utilizando a 
estatística Wald e razão de -2LL. Aplicou-se a Curva Receiver Operating Characteris-
tics (Curva ROC) para veri� car a capacidade discriminativa do modelo. Resultados: O 
sexo (X2Wald (1) = 0,043; p = 0,836) e estado civil (x2Wald (3) = 2,863; p = 0,413) não 
apresentaram efeito signi� cativo sobre o Logit das probabilidade do idoso ter sofrido 
quedas no ano anterior. Já a BSS (x2Wald (1) = 5,593; p = 0,018) e a BBS (x2Wald (1) = 
5,373; p = 0,020) apresentaram efeito. A probabilidade de sofrer quedas aumenta 46,1% 
por unidade de ponto na BSS e diminui 8,7% a cada aumento na BBS. O modelo � nal 
classi� cou corretamente 65,1% dos casos, com sensibilidade de 77,1% e especi� cidade 
de 50,0%. A área sob a curva ROC foi 0,723; IC: 0,618-0,829. Conclusão: A regressão 
logística pode ser utilizada para veri� car a ocorrência de quedas.
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RESUMO
Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) constitui um dos maiores problemas 
de saúde pública da atualidade, sendo responsável, no Brasil, por cerca de 1,1 milhão de 
internações por ano. Seu tratamento pode ser dividido em farmacológico e não farmaco-
lógico, sendo que, no caso deste último, recomenda-se sempre ao paciente o abandono do 
tabagismo e controle rigoroso do etilismo. Objetivo: Avaliar a prevalência de práticas taba-
gistas e etilistas entre pacientes idosos hipertensos. Método: Este estudo é caracterizado 
como prospectivo, transversal e descritivo. Foram entrevistados 92 pacientes hipertensos 
residentes em área coberta por uma Estratégia de Saúde da Família, em Ananindeua, com 
idade entre 60 e 100 anos, no período de março a abril de 2012, a partir de protocolos 
próprios para avaliar hábitos de tabagismo e etilismo. Indivíduos incapazes de responder 
o questionário, ou que tenham se recusado a participar da pesquisa foram excluídos da 
mesma. Resultados: Constatou-se que 64,13% dos indivíduos eram do sexo feminino e 
35,87% do sexo masculino. Quanto ao histórico de práticas tabagistas, veri� cou-se que 
60,87% dos entrevistados já haviam fumado ao menos uma vez. Dentre estes, 14,28% 
fumaram por período inferior a 1 ano, ao passo que 35,72% fumaram por período igual 
ou superior a 1 ano e inferior a 5 anos, 21,43% fumaram por período igual ou supe-
rior a 5 anos e inferior a 10 anos, e 28,57% fumaram por período igual ou superior a 10 
anos, sendo que 5,35% continuam fumando até os dias atuais, diariamente. Quanto ao 
consumo de bebidas alcoólicas, constatou-se que 85,87% simplesmente não consomem, 
7,6% consomem ao menos uma vez por mês, 5,43% consomem ao menos uma vez a 
cada 15 dias, e 1,1% consome ao menos uma vez por semana. Todos os entrevistados já 
consumiram bebida alcoólica ao menos uma vez, todavia, nenhum é ou já foi dependente 
químico de álcool etílico. Conclusão: Na população estudada, foi constatada baixa preva-
lência tanto de hábitos etilistas quanto de tabagistas (3,26% e 18,48%, respectivamente).

TABAGISMO E ETILISMO EM IDOSOS PORTADORES DE HIPERTENSÃO 
ARTERIAL SISTÊMICA
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RESUMO
Introdução e objetivo: O consumo indiscriminado de medicamentos em geral e, em 
particular, de psicotrópicos representa um grande problema de saúde pública. O risco 
de causar efeitos deletérios aumenta principalmente quando trata-se de pessoas idosas 
e com múltiplas comorbidades. O presente estudo objetivou descrever o per� l de idosos 
em uso de psicotrópicos, além de veri� car a presença de associação entre o uso de psico-
trópicos e comorbidades. Métodos: Estudo transversal, descritivo. Os dados obtidos por 
meio da consulta aos prontuários eletrônicos foram inseridos e processados utilizando 
o so� ware Epi Info versão 3.5.4. Para comparação de frequências foi utilizado o teste do 
qui-quadrado de Pearson. A probabilidade máxima de erro para rejeição da hipótese 
nula foi de 5%. Foram incluídos no presente estudo amostra representativa dos pacientes 
com idade maior ou igual a 60 anos e que foram acompanhados pela equipe de Geriatria 
durante o internamento em um hospital � lantrópico de Recife-PE, no período compreen-
dido entre janeiro e junho de 2012. O cálculo da amostra foi baseado no número total de 
pacientes admitidos na Geriatria nesse período e na frequência de uso de psicotrópicos 

USO DE PSICOTRÓPICOS E ASSOCIAÇÃO COM COMORBIDADES EM 
IDOSOS INTERNADOS EM UM HOSPITAL FILANTRÓPICO
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RESUMO
Objetivo: Avaliar a utilização de medicamentos em idosos de uma instituição de longa 
permanência em Canoas, RS. Identi� car o uso de medicamentos considerados potencial-
mente inapropriados e os a serem utilizados com cautela; se há relação do fármaco utili-
zado com o diagnóstico registrado em prontuário. Método: Estudo transversal realizado 
em julho de 2013, com idosos de uma instituição geriátrica. Amostra constituiu-se de 38 
internos, com idade a partir de 60 anos e de ambos os sexos. Foram consultados os prontuá-
rios com o propósito de coletar informações sobre os fármacos usados, posologia e patolo-
gias. A avaliação das informações baseou-se nos critérios de Beers (� e American Geriatrics 
Society 2012 Beers Criteria Update Expert Panel). Os dados foram tabulados por meio do 
programa KeyNote e Microso�  Excel 2010. Resultados: 38 internos, 22 são mulheres (57,8%) 
e 16 são homens (42,1%) com idade média de 78 anos. Constatou-se que o consumo médio 
de medicamentos por interno foi 4,71 sob um total de 65 medicamentos em uso. Destes, 
28 foram considerados sem relação com o diagnóstico documentado em prontuário, 20 
foram considerados potencialmente inapropriados e 16 foram considerados medicamentos 
que devem ser utilizados com cautela. Das medicações sem relação com o diagnóstico, 27 
internos faziam uso, sendo que os mais utilizados foram o omeprazol (15,9%) e o parace-
tamol (14%). Das medicações a serem utilizadas com cautela, 31 internos faziam uso, dessa 
classi� cação os fármacos mais utilizados foram o AAS (28%) e a risperidona (12%). Das 
medicações consideradas potencialmente inapropriadas, 29 internos estavam em uso destes 
remédios. Os fármacos considerados inapropriados mais utilizados foram a risperidona 
(13,6%) e imipramina (11,4%). Conclusão: Dados analisados neste lar de idosos evidenciam 
a importância do cuidado acerca do idoso institucionalizado. Os resultados comprovam 
que há riscos em relação à prescrição medicamentosa para pacientes idosos internados em 
instituições geriátricas, principalmente quanto aos medicamentos considerados potencial-
mente inadequados e quanto à quantidade de medicamentos sem relação com o diagnóstico 
em prontuário. Em síntese, esse estudo demonstra que se deve ter cuidado na prescrição do 
idoso, a � m de evitar complicações, iatrogenia e uso de medicações sem a devida indição, 
visando uma melhor segurança do uso de medicamentos na terceira idade.

UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM UMA INSTITUIÇÃO GERIÁTRICA 
DE CANOAS, RIO GRANDE DO SUL
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encontrada em outros estudos nacionais a esse respeito. Dos 347 pacientes internados 
entre primeiro de janeiro e 30 de junho de 2012, foram selecionados randomicamente 183 
para participarem do estudo. Resultados e discussão: O uso de psicotrópicos teve asso-
ciação estatisticamente signi� cante com o gênero feminino (Razão de Prevalência – RP 
– 2,14; p 0,021), a presença de polifarmácia (RP 4,65, p < 0,001), o uso de medicamentos 
inapropriados (RP 10,48; p < 0,001) e múltiplas comorbidades (cinco ou mais) (p < 0,001). 
As comorbidades associadas ao uso de psicotrópicos foram demência, depressão, inconti-
nência urinária, disfagia e parkinsonismo, não sendo possível de� nir relação de causa-e-
feito dessas associações, tendo em vista o fato de tratar-se de um estudo transversal. 
Houve associação negativa entre história atual ou prévia de neoplasia maligna e o uso de 
psicotrópicos (RP 0,15; p < 0,001). Não houve associação entre uso de psicotrópicos e as 
demais comorbidades avaliadas no estudo. Conclusão: O uso de psicotrópicos teve corre-
lação positiva com a presença de múltiplas comorbidades. Novos estudos são necessários 
para elucidação de relação causa-efeito das associações encontradas no presente estudo.
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RESUMO
Introdução: O aumento do contingente de idosos ocorrido nas últimas décadas 
suscitou a necessidade de construção de métodos de diagnósticos mais eficazes e 
precisos para a avaliação das condições de saúde dos idosos. Objetivo: Analisar os 
parâmetros psicométricos referentes à validação de face e clareza do Instrumento 
de Avaliação da Saúde dos Idosos (IASI). Método: A validação de face foi reali-
zada com avaliação do instrumento por quatro profissionais de saúde, mestres 
e doutores, com experiência acadêmica em pesquisa na área de gerontologia. 
Para avaliação da clareza, foram selecionados 20 idosos usuários do Programa de 
Saúde da Família do município de Jequié, Bahia. As questões e escalas presentes 
no questionário foram separadas por intervalos que variavam de “confusa”, para 
“pouco clara” ou “clara”, no intuito de testar a clareza de cada bloco. A questões 
da validação de face foram organizadas em escala intervalar que variaram de “não 
válida”, “pouco válida” e “válida”. Resultados e discussão: Os resultados mostraram 
um índice geral de clareza e validade de conteúdo de 90%, considerados níveis 
aceitáveis e satisfatórios. As questões foram distribuídas em blocos sendo que 
“hábitos de fumar”, “atividade física em casa ou apartamento” e “atividade física de 
recreação” foram os blocos que apresentaram maiores escores. A escala de quali-
dade de vida “WHOQOL bref ” foi pontuada com menor escore. Conclusão: O 
questionário IASI apresenta bons indicadores psicométricos de clareza e validade, 
contemplando o objetivo proposto e possuindo uma boa relação de proximidade 
entre pergunta e resposta.

VALIDAÇÃO DE FACE E CLAREZA DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA 
SAÚDE DOS IDOSOS – IASI
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RESUMO
Introdução: No Brasil, uma das maiores expressões de violência estrutural tem se 
manifestado por meio do fenômeno da prevalência da cárie e de doenças perio-
dontais, levando à mutilação, ou seja, ao edentulismo parcial ou total de milhões 
de brasileiros. Objetivo: Caracterizar a violência estrutural sofrida pela pessoa 
idosa em função de como se conduziu ao longo de 24 anos o problema de sua 
saúde bucal. Metodologia: Estudo ecológico temporal. Para tanto se utilizou dados 
secundários referentes aos levantamentos epidemiológicos de base nacional para 
comparar os valores de CPO-D e seus componentes (dentes cariados, perdidos e 
obturados), pondo luz sobre como se veio lidando com as condições de saúde bucal 
da população idosa em diferentes décadas. Resultados: Foram analisados os três 
levantamentos de dados epidemiológicos oficiais empreendidos pelo Ministério 
da Saúde do Brasil alusivos aos anos de 1986, 2003 e 2010. No primeiro (1986), 
detectou-se índice CPO-D de 27,2 para a faixa etária de 50 a 59 anos, considerados 
idosos. Neste mesmo estudo, 72,07% dos examinados nesta faixa etária necessi-
tavam ou usavam prótese total. No segundo levantamento epidemiológico, reali-
zado no ano de 2003, para a faixa etária 65 a 74 anos, o índice CPO-D foi de 
27,8, sendo 25,5 representando pelo componente perdido. No terceiro e último 
inquérito epidemiológico (2010), os achados também se referem à faixa etária de 

VIOLÊNCIA CONTRA A SAÚDE BUCAL DE PESSOAS IDOSAS
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RESUMO
Introdução e objetivo: O acidente vascular encefálico (AVE) pode causar alterações 
musculoesqueléticas que afetam a marcha do indivíduo. A capacidade de andar tem 
sido relatada entre os pacientes como uma das metas mais importantes na reabili-
tação pós AVE, e por isso tem sido objeto de estudo com grandes avanços em seus 
métodos de análise. Dentre estes, a Eletromiogra� a é capaz de estudar a função do 
músculo estriado durante o repouso e contração e, a partir disto, auxiliar então na 
reabilitação. Este estudo objetivou avaliar as alterações na marcha após um proto-
colo de atendimento de reabilitação do Sistema Único de Saúde (SUS); quanti� car e 
comparar o padrão e o tempo de ativação eletromiográ� ca de músculos do membro 
inferior durante a marcha antes e depois do protocolo de reabilitação do SUS. Meto-
dologia: Onze idosos, hemiplégicos, de ambos os sexos, com média de idade de 56 
anos, usuários dos serviços de reabilitação do SUS tiveram a marcha avaliada antes 
e após a intervenção � sioterapêutica (protocolo preconizado pelo SUS). Para isto, o 
indivíduo foi solicitado a caminhar em linha reta sobre uma passarela com 8m de 
comprimento, enquanto um eletromiógrafo de superfície captou os sinais de ativi-
dade de seis músculos do membro inferior acometido. O início e � m das fases de 
apoio e balanço da marcha foram marcados por um footswicth. Captou-se ainda pela 
eletromiogra� a o sinal da contração voluntária máxima individual dos músculos. 
Resultados e discussão: Os resultados foram analisados pelo Bioestat 5.0. Para amos-
tras paramétricas foi utilizado o Test t Student e para não paramétricas o Wilcoxon 
Test, considerando o nível de signi� cância p ≤ 0,05. Averiguou-se que tanto o padrão 
de ativação eletromiográ� ca dos músculos, quanto o tempo de ativação durante o 
ciclo da marcha apresentaram resultados não signi� cantes quando comparadas as 
coletas iniciais e � nais. A � sioterapia voltada para a reabilitação neurológica é uma 
terapêutica que promove a reorganização de comandos e favorece a neuroplastici-
dade, esse predicado ordena-se junto ao tempo, exigindo por vezes longos períodos 
de reabilitação que requerem grande número de sessões. Neste sentido, o número de 
15 a 20 sessões ofertado pelo SUS aos idosos desta pesquisa mostrou-se insu� ciente 
para a reabilitação da marcha pós AVE. Conclusão: Depois de submetidos às sessões 
de � sioterapia oferecidas pelo SUS, constatou-se que os idosos não apresentaram 
melhora signi� cativa quanto à marcha.

ALTERAÇÕES ELETROMIOGRÁFICAS NA MARCHA DE IDOSOS HEMIPLÉ-
GICOS ATENDIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Autores: Aline do Socorro 
Soares Cardoso / Cardoso, 

ASS / UFPA; Ketlin Jaquel-
line Santana de Castro / 

Castro, KJS / UFPA; Alex 
Tadeu Viana da Cruz 
Junior / Cruz, ATV / 

UFPA; Ramon Costa de 
Lima / Lima, RC / UFPA; 

Tatiana Generoso Campos 
Pinho Barroso / Barroso, 
TGCP / UFPA; Nathalya 

Ingrid Cardoso do Nasci-
mento / Nascimento, NIC 

/ UFPA; Givago da Silva 
Souza / Souza, GS / UFPA; 

Bianca Callegari / Calle-
gari, B / UFPA

Área: Geriatria
Temário: Novas Tecnologias

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – 

Pôster Eletrônico

65 a 74 anos. O CPO-D encontrado foi de 27,5, sendo que responde por quase a 
totalidade o número de dentes perdidos (25,3). Conclusão: Constatou-se que o 
cenário da saúde bucal para a população idosa brasileira em pouco, ou em quase 
nada, modificou ao longo de 24 anos, classificando-a como “severa” e “grave”. Essa 
condição detectada é o que sugere a violência estrutural, na medida em que vem 
se perpetuando uma iniquidade de acesso, e que há uma condução equivocada da 
assistência em saúde bucal. Isso, per si, já orienta pensar como estando presente 
na práxis a violência estrutural. Reflexo, portanto, dessa violência é o grau de 
perda dentária resultante da carga de enfermidades orais percebidas para a popu-
lação idosa, além da prevalência de medida mais radical/mutilante que é a opção 
pelo “desdentamento”.
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RESUMO
Nos idosos, há redução da resposta dos barorreceptores e do tônus vagal, resultando 
em alterações do sistema nervoso autônomo (SNA), o qual faz parte da � siopatologia 
do quadro de hipotensão postural (HP). Objetivos: veri� car o comportamento do SNA 
por meio da análise espectral da frequência cardíaca (FC) em idosos sem e com HP e 
a in� uência de variáveis clínicas. Métodos: foram estudados 88 idosos consecutivos, 
com idade média de 71,9 anos (de 60 a 91 anos), 53 mulheres, todos em ritmo sinusal 
e sem demência ou outra doença neurológica. Os pacientes (pts) foram submetidos à 
avaliação clínica e à pesquisa de HP sob monitoramento pelo sistema Holter digital 
para análise espectral da FC pela transformação de Fourier, durante 15 min na posição 
supina e durante 10 min na posição ortostática, considerando-se a medida da pressão 
arterial (PA) no 3º min daquela posição. Após correção de extrassistolias e artefatos, 
foram obtidos os componentes AF (alta frequência), o qual representa o parassimpá-
tico; BF (baixa frequência), o qual representa principalmente o simpático; e a relação 
BF/AF. Foram utilizados os testes de qui-quadrado, Mann-Whitney e Wilcoxon para 
análise estatística. Resultados: as médias das variáveis foram: PA 140,5/81,8 mmHg e 
133,6/79,2; FC 66,9 e 71,6 bpm, ambos na posição supina e de pé, respectivamente. 
Não houve diferença entre os gêneros quanto às variáveis idade, PA supina e análise 
espectral. O índice de massa corporal foi maior nas mulheres (27,3 versus 20,6; p = 
0,02). Houve diminuição do AF com o ortostatismo (739,3 versus 551,3 ms2, p = 0,00) 
e aumento da relação BF/AF (2,0 versus 3,4, p = 0,00), sem alteração do BF (p = 0,16). 
HP foi observada em 32 pts, sem in� uência de comorbidades (hipertensão arterial, 
diabete, dislipidemia), da PA supina e de uso de fármacos. Entre os pts com HP, 56,3% 
eram homens (p = 0,02), idade média de 74,3 anos, com FC menor na posição supina 
(62,5 versus 69,6 bpm, p = 0,01) e de pé (67,7 versus 73,9; p = 0,03), e menor BF na 
posição supina (353,7 versus 710,3 ms2, p = 0,03), sem diferença quanto aos demais 
componentes do SNA nas duas posições. Conclusões: todos os pts apresentaram 
comportamento adequado do SNA com a mudança de posição. Entretanto, idosos 
com HP apresentaram menor ativação simpática principalmente na posição supina, 
sem in� uência das comorbidades e dos fármacos. Houve predomínio signi� cante de 
homens entre os idosos com HP.
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RESUMO
Introdução e objetivo: A estabilometria é um recurso capaz de avaliar quantitativamente 
o equilíbrio do paciente, detectando todos os movimentos oscilatórios no momento da 
avaliação. Este estudo objetivou analisar o equilíbrio antes e após um protocolo de aten-
dimento de reabilitação pelo SUS. Metodologia: Foram avaliados 11 pacientes idosos 
hemiplégicos, pós AVE, encaminhados pelos serviços de reabilitação do SUS antes e 
após a aplicação de um protocolo padrão de 15 sessões de � sioterapia. O equilíbrio 
corporal foi avaliado por meio de uma plataforma de força (EMG System do Brasil), 
medindo os deslocamentos do centro de pressão (CoP) e as variáveis analisadas a partir 
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RESUMO
Introdução e objetivo: Estima-se que quase 7 milhões de pacientes cirúrgicos sofrem 
complicações signi� cativas a cada ano, e metade destas complicações poderia ser 
evitada, por meio da melhora da comunicação. Objetiva-se avaliar a efetividade da 
intervenção acompanhamento por telefone em pacientes idosos de pós-operatório 
das cirurgias de colecistectomia e herniorra� a. Método: Trata-se de um ensaio clínico 
controlado e randomizado, com abordagem quantitativa, realizado em dois hospitais 
de ensino do Rio de Janeiro. A amostra foi composta por 43 pacientes, acompanhados 
por 4 semanas; utilizou-se o Programa Statistical Package for the Social Sciences e, 
como intervenção de enfermagem, o acompanhamento por telefone. Resultados: 
quanto à caracterização dos sujeitos, tiveram-se as cirurgias de colecistectomia por 
videolaparoscopia mais comumente nas mulheres(25), e as cirurgias de herniorra� a, 
nos homens(18). Quanto ao estado civil: 10 solteiros, 22 casados, 8 viúvos e 3 divor-
ciados; quanto à escolaridade: 4 analfabetos, 21 com ensino fundamental incom-
pleto, 3 com fundamental completo, 10 com ensino médio incompleto e 5 com médio 
completo. Em relação à renda, 24 aposentados, 7 pensionistas, 6 do lar e 6 ainda traba-
lham e, à comorbidades, 20 tem HAS, 7 tem diabetes mellitus e 10, as duas comorbi-
dades. A duração total das ligações foi de 826 minutos. Se considerarmos que o custo 
médio de uma ligação de telefone � xo para celular está em R$ 0,44, o custo total � caria 
em R$ 363,44. Porém todas as ligações foram realizadas por um plano de celular e a 
grande maioria das ligações, cerca de 90%, foi executada para o telefone � xo. Desta 
forma, o custo total das ligações � caria em R$ 239,40, no período de 6 meses. Vale 
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da mensuração do CoP foram: Comprimento total (L), Área da superfície da elipse 
formada (S) e Velocidade média do deslocamento (Vm). Foram realizadas três coletas 
para cada paciente antes e após a intervenção; o paciente se posicionou com os dois 
pés sobre a plataforma e permaneceu na posição anatômica de referência, com olhar 
� xo em um ponto � xado na parede na altura dos olhos, distante dois metros da plata-
forma de força. O tempo de aquisição dos dados para cada coleta foi de 60 segundos. 
Entre uma coleta e a seguinte, o paciente sentava por um minuto para descanso. Resul-
tados e discussão: Os resultados foram tabulados em Excell 2010 e analisados pelo 
Biostatic 5.0 posteriormente. Para amostras paramétricas foi utilizado o Test t Student 
e para não paramétricas Wilcoxon Test, considerando o nível de signi� cância p ≤ 0,05. 
Veri� camos que todos os parâmetros de análise da estabilometria foram maiores na 
avaliação � nal em relação à inicial, com signi� cância nas variáveis Comprimento (L) 
e Velocidade média (Vm), indicativo de piora no equilíbrio. O equilíbrio postural é 
uma função complexa do sistema nervoso central que envolve os sistemas visual, vesti-
bular e somatossensorial. Entretanto, a resposta aos desequilíbrios é efetivada pela 
ação muscular rápida e precisa, fazendo com que haja diminuição dos índices oscila-
tórios, contrastando com o que foi encontrado neste estudo. Talvez, 15 sessões seja um 
número insu� ciente para que se dê alta a esse tipo de paciente. Conclusão: A estabilo-
metria mostrou-se uma excelente ferramenta para análise do equilíbrio e desta forma 
este estudo sugere otimização no número de sessões dos protocolos de atendimento no 
SUS relacionados ao equilíbrio postural.
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ressaltar que as ligações foram atendidas pelos idosos, que conseguiram ouvir e apre-
sentar suas dúvidas e preocupações no domicílio. Só em 2 casos especiais, a família 
atendeu ao telefone na primeira ligação, por preferência dos idosos que atenderam as 
demais. Mesmo não tendo nenhum custo para retornar ao telefonema, apenas uma 
idosa entrou em contato. Acredita-se que como os idosos sabiam a data para a nova 
ligação, pela pesquisadora, aguardavam a ligação da mesma. Conclusão: O acompa-
nhamento por telefone nos cuidados pós-operatório em domicílio é um recurso que 
se pode ser estendida à grande parte da população, com boa taxa de adesão e custo.

RESUMO
Introdução e objetivos: Podemos mensurar o equilíbrio de várias formas, tanto obje-
tivamente quanto de forma subjetiva. Para isso, temos recursos a serem utilizados, 
entre eles escalas clínicas como o teste Time Up and Go (TUG) que foi utilizado 
nessa pesquisa, assim como avaliações numéricas acerca do equilíbrio por meio de 
uma plataforma de equilíbrio. O objetivo deste trabalho foi comparar os resultados 
entre os valores do teste TUG e avaliação estabilométrica em pacientes hemiplégicos. 
Metodologia: Foram avaliados e reavaliados 10 pacientes idosos encaminhados pelos 
serviços de reabilitação do SUS por meio da URE Demétrio Medrado e Unidade de 
Ensino e Assistência em Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UEPA. Foi aplicada a 
escala clínica Time Up and Go (TUG) por um pro� ssional (� sioterapeuta) e realizadas 
3 coletas em equilíbrio estático em uma plataforma de força (EMG system do Brasil), 
sendo cada coleta com duração de 60 segundos de aquisição, ambos testes realizados 
antes e depois do tratamento � sioterapêutico. Resultados e discussão: Os resultados 
do teste TUG foram comparados e veri� cados com o avanço ou não dos pacientes por 
meio dos valores brutos do teste. A estabilometria foi analisada por meio da velocidade 
média, área de deslocamento e superfície de elipse, todas tabuladas em Excell 2010. 
Examinou-se que (50%) dos pacientes mostraram melhora somente no teste TUG, 
(10%) apresentaram progressão apenas na estabilometria e (10%) melhoraram em 
ambas as avaliações. Portanto, (60%) dos idosos manifestaram resultados distinto no 
TUG e estabilometria. Conclusão: O teste TUG mostrou-se com resultados diferentes 
da estabilometria, podendo ser atribuído a subjetividade do teste TUG com relação à 
análise da plataforma de força.
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RESUMO
Introdução: Muitos pacientes internados em centros de terapia intensiva (CTI) se 
encontram incapazes de se comunicar oralmente e a utilização de outros mecanismos, 
como gestos e expressões, podem não ser interpretados de forma clara pela equipe 
de saúde. Esta realidade é vivenciada por pacientes traqueostomizados, entubados 
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ou afásicos. Objetivos: Avaliar o uso de dispositivo assistivo móvel como uma forma 
alternativa de comunicação entre o paciente e o pro� ssional de saúde. Para contem-
plar o objetivo, elaboramos uma proposta de comunicação alternativa com o uso de 
dispositivo assistivo móvel e implementamos um aplicativo de comunicação alternativa 
para ser executado em dispositivos que utilizam sistema operacional Android. Metodo-
logia: Participaram do estudo 32 pacientes impossibilitados de se comunicar oralmente. 
Foram utilizados na análise estatística os testes de Mann-Whitney, Kruskal-Wallis e qui-
quadrado. Foi adotado um nível de signi� cância de 0,05. O projeto teve a aprovação do 
CEP da Universidade de Passo Fundo (CAAE. 0158.0.398.000-11). Resultados: Houve 
diferença signi� cativa apresentada na relação entre a condição de não comunicação 
oral entre paciente e sexo (p < 0,001) e entre as telas de interação do aplicativo e sexo 
(p = 0,033). As mulheres traqueostomizadas apresentaram uma proporção signi� cati-
vamente maior (73,1%) na comparação com os homens traqueostomizados (26,9%). As 
mulheres traqueostomizadas, entubadas ou afásicas escolheram na tela de interação com 
o aplicativo a opção que determina as necessidades vinculadas ao ambiente hospitalar 
signi� cativamente maior (74,2%) na comparação com os homens traqueostomizados, 
entubado ou afásicos (25,8%). Discussão: As tradicionais ferramentas de comunicação 
existentes em CTI normalmente são rudimentares e de âmbito limitado. Atualmente 
há um crescimento do uso de tecnologias no processo de comunicação alternativa. A 
comunicação proporcionada por dispositivo assistivo móvel pode bene� ciar a cons-
trução tanto de mensagens básicas quanto de complexas entre o paciente e os pro� s-
sionais de saúde. Conclusão: O aplicativo de comunicação desenvolvido proporcionou 
um meio relativamente simples e abrangente do paciente se comunicar. O CA Mobile 
mostrou-se um sistema para o processo de comunicação alternativa desenvolvido para 
uso com tablet, sem a necessidade de ser adaptado para cada paciente em termos de 
sexo ou de limitações físicas especí� cas quanto a condição de não comunicação oral.
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RESUMO
Introdução: A avaliação neuropsicológica e o TCA-Ultrarápido (Teste Computado-
rizado de Atenção Visual) são instrumentos recentes no diagnóstico das demências, 
com excelente capacidade de detecção do comprometimento cognitivo, permitindo 
diagnóstico precoce e terapêutica desde sua fase inicial, permitindo desta forma a 
compressão desta morbidade. No envelhecimento, a sequência das perdas cognitivas 
não difere daquela observada na Doença de Alzheimer. Os subgrupos de Compro-
metimento Cognitivo Leve (CCL) determinarão o prognóstico. É neste contexto que 
a instrumentação do diagnóstico precoce permeará uma comunidade saudável por 
mais tempo e a qualidade de vida preservada, mantendo o indivíduo ativo por maior 
período. Objetivos: Diagnosticar o CCL e a Demência Leve por meio de dados clínicos 
e de bateria neuropsicológica de uso consagrado; subclassi� car e apontar o prognóstico 
dos pacientes com CCL; utilizar o teste de triagem cognitiva e o TCA-Ultrarápido para 
acompanhar a evolução. Metodologia: Pesquisa prospectiva com reavaliação cognitiva 
dos idosos baseada na consulta geriátrica, bateria neuropsicológica e TCA Ultra-Rá-
pido em busca do prognóstico cognitivo-funcional dos casos. Resultados: Em 2007 
triou-se pela Escala Clínica de Demência (CDR) 73 idosos com CDR 0,5; 18 com CDR 
1 e 15 com CDR 0. Os pacientes CDR 0 e 0,5 foram encaminhados para grupos de 
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Estimulação Cognitiva e os CDR 1 para grupos de Reabilitação Cognitiva. Esta triagem 
foi refeita em 2013 e as barreiras encontradas foram óbito, inexistência de contato tele-
fônico ou mudança de endereço. Em função disso foram contactados 49 sujeitos. Entre 
estes houveram 15 óbitos, 5 mudanças de endereço e 16 pacientes não compareceram 
a retestagem. Assim, após 5 anos foi possível reavaliar 13 idosos, havendo 7 no mesmo 
estágio da CDR (2 com CDR 0 e 5 com CDR 0,5); 1 melhorou (CDR 0,5 para CDR 0); 
1 passou de CDR 0 para 0,5; 3 passaram do CDR 0,5 para 1 e 1 saltou de CDR 0,5 para 
2. O subtipo amnéstico foi o mais prevalente. Encontrou-se correlação positiva entre o 
escore da CDR e a análise do tempo de reação no TCA ultrarápido. Conclusões: O TCA 
Ultrarápido pode ser utilizado em screening cognitivo encurtando o tempo de análise e 
a seleção dos casos que necessitam a bateria completa. A reavaliação dos pacientes deve 
ser no mínimo a cada 2 anos para que haja menos perdas e se inter� ra precocemente. 
O Subtipo de CCL pode interferir no prognóstico de cada caso.

RESUMO
De acordo com dados demográ� cos, o Brasil, em 2050, será o sexto país em número de 
idosos do mundo. O envelhecimento se manifesta por declínio das funções dos diversos 
órgãos que caracteristicamente tendem a ser linear em função do tempo. A utilização 
do XBOX 360 Kinect é uma forma auxiliar de tratamento � sioterapêutico que promove 
mais ludicidade e dinamismo aos exercícios físicos regulares e também ajuda a aliviar 
o estresse e a rotina causados pela reabilitação de idosos. O presente estudo tem como 
objetivo veri� car os efeitos da utilização do XBOX 360 Kinect sobre o equilíbrio em 
pacientes idosos sedentários e praticantes de exercícios físicos. Desenvolveu-se o estudo 
no centro social Santo Agostinho, com 28 idosos, divididos em três grupos, sendo um 
grupo-controle (grupo C) que foi constituído de 08 idosas sedentárias em que foram só 
avaliadas e depois de 30 dias reavaliadas, o grupo experimental (grupo A) constituído 
por 10 idosas praticantes de atividade física e o grupo de sedentárias (grupo B) com 10 
idosas que realizaram Kinect terapia. A escala de Berg Balance e o teste Time Up & Go 
foram utilizados para avaliar quantitativamente a habilidade de equilíbrio funcional e 
o risco de quedas. A coleta de dados foi realizada nos meses de agosto a outubro de 
2013, com a frequência de 2 vezes na semana, em dias alternados. Ao total foram 12 
sessões para cada grupo. A análise comparativa da Escala de Berg Balance (EEB) depois 
da intervenção mostrou que o Grupo A experimental, Grupo B experimental e o Grupo 
C controle, que a avaliação realizada pelo teste de hipótese que inicialmente não houve 
real diferença entre os grupos (p-valor = 0,3452). A comparação da Escala de Berg antes 
x depois mostrou que houve signi� cativa diferença entre os grupos experimentais A 
(p-valor = 0,0001) e B (p-valor = 0,0015) e no Grupo-controle C (p-valor = 0,0025). A 
análise comparativa do Time up & go (TUG). A análise comparativa do TUG (tempo 
em segundos), realizada depois da intervenção, mostrou que o Grupo-controle C apre-
sentou diferença altamente signi� cante com o (p-valor = 0,0002) em relação aos demais 
grupos. Os Grupos experimentais: A e B. A comparação do TUG antes x depois mostrou 
que houve signi� cativa diferença entre os Grupos experimentais A (p-valor = 0,0001) e B 
(p-valor = 0,0012). Estudo este que veio para preencher e agregar no campo de conheci-
mento da área da saúde, especi� camente na área de tecnologias clínicas e de reabilitação.

OS EFEITOS DO XBOX 360 KINECT NO EQUILÍBRIO DE IDOSOS PRATI-
CANTES DE ATIVIDADE FÍSICA E SEDENTÁRIOS
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RESUMO
Introdução: O aumento do número de idosos é um fenômeno observado na maioria 
dos países. No Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geogra� a e Estatística 
(IBGE), observa-se semelhante transformação no padrão demográ� co, resultando em 
uma das mais importantes modi� cações estruturais da sociedade. No entanto, a escassez 
de políticas públicas voltadas para essa população favorece o aparecimento de diversos 
problemas de saúde, como os de saúde mental. Este estudo objetiva expor, a partir de 
um estudo de caso, uma possível relação entre relacionamentos interpessoais (familiares, 
cuidadores e amigos) e a saúde mental de um idoso. Metodologia: Trata-se de um estudo 
qualitativo-descritivo realizado com uma participante voluntária de um projeto de 
inclusão social voltado à terceira idade do município de Belém (PA). A coleta de dados se 
deu por meio de entrevista aberta. Os dados foram analisados a partir da análise temática 
de conteúdo de Lawrence Bardin. Resultados e discussão: M.C., 68 anos, gênero femi-
nino, ensino superior completo, divorciada. As categorias de� nidas a partir do conteúdo 
foram: solidão, adoecimento, di� culdade em manter e fazer amizades, � lho ausente. 
A entrevistada relaciona seu sentimento de solidão com o aparecimento de sintomas/
doenças no trato gastrointestinal, além de relacionar a possibilidade de desenvolvimento 
de um transtorno depressivo. Refere di� culdade em manter amizades, pois a maioria das 
pessoas que estabelece contato cotidianamente não costuma realizar atividades de lazer 
e cultura, apenas se mantém em casa, ou ainda é impaciente, como seu � lho. No entanto, 
embora sinta-se sozinha, não busca estratégias a � m de estabelecer novos contatos, ou 
ir ao encontro daqueles já conhecidos. Demonstrou ainda di� culdades em conceituar 
como seria um amigo ideal, referindo que seria aquele que conversa e passeia. Conclusão: 
A partir dos dados expostos, pode-se inferir que a escassez, ausência ou ine� ciência das 
relações interpessoais traz para as pessoas idosas consequências negativas tanto físicas 
quanto mentais. Além da indicação de medicações, torna-se igualmente importante a 
indicação de atividades em ambientes públicos, ou em espaços comunitários/de convi-
vência, valorizando o contato extra domicílio. Assim, acredita-se que faltam estudos que 
expliquem por que essas relações diminuem doenças, imobilidade e morte, fato que se 
torna um desa� o para a continuação dos estudos nessa área.
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RESUMO
Os alcances clínicos no tratamento psicanalítico, o resgate da subjetividade e o uso 
da criatividade como recurso terapêutico são alguns dos temas desenvolvidos por 
autores psicanalíticos contemporâneos. Aspectos da técnica como a manutenção ou 
mudanças no setting, a qualidade da escuta assim como as manifestações transferen-
ciais e contratransferenciais que transbordam na relação com o idoso são discutidos 
como temas atuais da clínica psicanalítica. Por meio de relatos clínicos comprova-se 
a viabilidade do tratamento psicanalítico que depende menos das transformações 
físicas e psicológicas do processo de envelhecimento e mais da superação de precon-
ceitos em relação à velhice e da elaboração dos aspectos transferenciais e contratrans-
ferenciais da relação estabelecida entre psicanalista e paciente idoso.
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Autores: Maria Cristina 
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RESUMO
A força transformadora da arte como tratamento em uma instituição pública é abor-
dada por meio das imagens produzidas por pacientes que mantiveram e aprimo-
raram sua criatividade na idade avançada, elaborando aspectos relativos ao enve-
lhecimento, luto e morte na expressão artística. A passagem do tempo para esses 
pacientes traz mudanças na capacidade de comunicação que acompanham o enve-
lhecimento e o adoecimento mental, comprometem a autonomia, a autoestima, a 
qualidade de vida e a identidade. A atividade artística pode ser uma saída criativa 
no envelhecimento.

A CRIATIVIDADE COMO RECURSO TERAPÊUTICO NO ENVELHECIMENTO

Autores: Maria Cristina 
Amendoeira / Amen-

doeira, MC / UFRJ
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RESUMO
Introdução e objetivo: O dé� cit de conhecimento sobre o HIV/Aids dos anos 
gerou informações contraditórias. Muitas pessoas ainda hoje acham que vírus 
está longe de infectá-los. Diante desse cenário, considera-se a ação educativa em 
saúde como um processo dinâmico e contínuo, que capacita indivíduos/grupos e 
traz uma re� exão crítica sobre as causas e problemas de saúde. O objetivo é relatar 
a vivência de acadêmicos da área da saúde, da Universidade do Estado do Pará 
(UEPA) na ação em saúde, esclarecendo a população sobre o tema, identi� cando 
mitos e dúvidas acerca do HIV/Aids e o conhecimento prévio da clientela sobre o 
assunto. Metodologia: trata-se de um relato de experiência desenvolvido por meio 
da observação/interação, por meio de uma ação em saúde em uma Estratégia Saúde 
da Família, em Belém/PA. Realizou-se uma atividade para cerca de vinte idosos 
presentes, a dinâmica do “Concordo x Discordo”; foi confeccionado um cartaz 
com cerca de vinte assertivas sobre tema; foram distribuídas para cada idoso duas 
plaquinhas, com a proposta de realização da leitura das assertivas, a clientela teria 
que levantar uma das placas: verde (concordo) ou vermelha (discordo); ao � nal de 
cada leitura e conseguinte manifestação de opinião dos participantes ocorreu um 
breve debate com esclarecimento sobre as dúvidas e adição de informações perti-
nentes. Resultados e discussão: Ainda se faz presente o contraste de conceitos na 
população idosa, ressaltando a estigmatização de alguns pontos relevantes à temá-
tica, se atribui isso ao contexto pouco esclarecido de décadas atrás e por terem 
recebido uma educação restrita a esse tipo de informação. Contudo, a maioria dos 
idosos se mostrou participativa e interessada em debater o assunto, muitos deles 
acertaram a maioria das assertivas, evidenciando-se que esses são abertos às novas 
informações. É notório que cada vez mais há maior disseminação de informações 
sobre o tema, visto que a doença se constitui como um problema de saúde pública 
e tem ampla repercussão mundial. Conclusão: A educação/ação em saúde é base 
fundamental para teorização e prática da prevenção e promoção de saúde, fazendo 
indispensável reinventar formas de buscar e usar saberes na construção de novas 
práticas acadêmicas. Os objetivos foram alcançados com êxito à medida que se 
percebeu a quebra de alguns tabus e no momento em que visualizamos o cuidado 
também como atividade de educação em saúde e observando o cliente se priori-
zando como agente nesse processo.

AÇÃO EM SAÚDE SOBRE HIV/AIDS: CONHECIMENTO DE IDOSOS
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RESUMO
Introdução: A avaliação do nível de atividade física por meio de questionários tem 
sido bastante utilizada, no entanto existem críticas quanto a sua aplicabilidade em 
idosos com diferentes graus de incapacidade. Objetivos: Traduzir e adaptar trans-
culturalmente o questionário Incidental and Planned Exercise Questionnaire-IPEQ 
(nas suas versões WA e W) para pessoas idosas. Métodos: Trata-se de um estudo 
transversal exploratório. Para o estudo de validação serão incluídos 300 idosos 
comunitários, com 60 anos e mais, de ambos os sexos. Na primeira fase do estudo 
o IPEQ na sua versão WA e na versão W foi traduzido para o português brasileiro 
adaptado culturalmente para a população idosa de acordo com as seguintes fases: 
tradução, síntese das traduções, retro tradução, síntese das retro traduções, comitê 
de especialistas e pré- teste. Resultados: as versões do IPEQ_W e WA produzidas 
pelo consenso do comitê de especialistas foram testadas quanto a sua adaptação 
cultural em 60 idosos (30 para cada uma das versões, sendo 15 na aplicação assistida 
e 15 autoaplicados). Foram observados problemas nas questões Q1 a Q4: 15 idosos 
com di� culdade de entender a tabela, 7 idosos não sabiam que outro tipo de exer-
cício especi� car ou di� culdade no preenchimento, 10 não observaram a alternativa 
“nenhum favor passar para a questão 5” que se encontra acima da tabela, 4 relataram 
a letra pequena, 8 idosos com di� culdade na palavra “especi� camente”, na questão 
Q5, 3 tiveram di� culdade na palavra “especi� camente” na Q6, 16 idosos não enten-
deram que “Nestas caminhadas com o objetivo de se exercitar” se referia às cami-
nhadas descritas na questão anterior; 6 idosos tiveram di� culdade em entender o que 
signi� ca atividades ao ar livre, especialmente aqueles que moram em apartamento 
ou não tem jardim. Discussão: Questionários bem calibrados e válidos para medir 
nível de atividade física na população idosa são escassos e os que foram adaptados 
para Português Brasileiro não tiveram suas propriedades clinimétricas completa-
mente avaliadas, especialmente quanto a sua validade concorrente em relação a 
níveis diferentes de desempenho e capacidade funcional. Conclusão: A existência de 
um instrumento válido e con� ável para medir o nível de atividade física na popu-
lação idosa permitirá a condução de novos estudos.

ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL PARA O PORTUGUÊS BRASILEIRO DO 
IPEQ WA E W PARA PESSOAS IDOSAS

Autores: Waléria Paixão 
de Lima / Lima, WP / 

UNICID; Monica Rodri-
gues Perracini / Perracini, 
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RESUMO
A partir de um � lme curta metragem, baseado no conto de Clarice Lispector, Ruído 
de Passos (roteiro e direção de Denise Gonçalves, 1994), discute-se o impacto na 
subjetividade do velho da violência, preconceito e discriminação no processo do 
envelhecimento quanto ao exercício da sexualidade na nossa sociedade. A sexuali-
dade, do ponto de vista psicanalítico, desempenha importante papel na permanência 
da criatividade na idade avançada. Sua recusa ou inibição pode fazer emergir patolo-
gias como a perversão.

AMOR E ENVELHECIMENTO NA CONTEMPORANEIDADE: CINEMA E 
PSICANÁLISE
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RESUMO
Introdução: De forma geral, os idosos que apresentam força de preensão manual 
(FPM) reduzida são sedentários, possuem dé� cits de massa corporal, apresentam 
problema de saúde e limitações funcionais em atividades que exigem a participação 
de membros inferiores e superiores. Isso explica, em parte, o fato de, a despeito da 
especi� cidade da tarefa, a FPM vir sendo utilizada como indicador de força global 
e funcionalidade em diversos estudos. Objetivo: O presente estudo tem como obje-
tivo analisar o comportamento da FPM em idosos após um período de 24 semanas 
de atividade física monitorada. Metodologia: Participaram da amostra 35 pacientes 
pertencentes ao programa de Medicina Preventiva, sendo que 24 eram do gênero 
feminino e 11 masculino, com idade média de 70 + 6,07 e 74 + 5,86 anos, respectiva-
mente. Todos os envolvidos realizaram atividade física orientada durante 24 semanas, 
com uma frequência semanal de duas vezes. Ao � nal deste período, para avaliar a 
FPM foi utilizado um dinamômetro da marca CROWN, com capacidade de 100 kgf, 
com divisões de 1 kgf. A posição tida como padrão é a recomendada pela Associação 
Americana de Terapeutas de Mão, que é com o indivíduo posicionado sentado com 
o ombro abduzido e neutramente rodado, cotovelo � etido a 90° e antebraço e punho 
em posição neutra. Resultados: Os resultados mostraram in� uência do gênero em 
relação à FPM, na qual os homens chegaram a 33% mais força na mão direita e 30% 
na mão esquerda, comparados às mulheres (Homens, mão direita = 30 + 6,2 kg e 
mão esquerda = 28 + 6,3 kg; Mulheres, mão direita = 20 + 4,8 kg e mão esquerda = 
19,5 + 4,3 kg). Evidenciou-se também uma leve tendência (7% nos homens e 2% nas 
mulheres) da mão direita apresentar um maior nível de força. Conclusão: Os valores 
de FPM, segundo a literatura, atingem valores máximos na fase adulta, por volta 
de 25-35 anos, e após há um declínio gradual. Vários estudos encontraram grande 
decréscimo da força com o passar da idade, porém revelaram a necessidade de dados 
relatando valores normativos na população idosa brasileira. Em relação à in� uência 
do gênero, a literatura corrobora com os nossos achados, em que a FPM é maior nos 
homens do que nas mulheres em todas as faixas etárias e em ambos os lados. Em 
relação à in� uência da dominância direita, isto pode ser explicado pelo baixo percen-
tual de canhotos na população e também pelo fato de sermos direcionados a utilizar 
a mão direita em uma sociedade que privilegia destros.

ANÁLISE DA FORÇA DE PREENSÃO MANUAL EM IDOSOS APÓS 24 
SEMANAS DE ATIVIDADE FÍSICA
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RESUMO
Introdução: A prática de exercício físico que exige tarefas motoras complexas como 
os exercícios de coordenação motora pode bene� ciar os impulsos neuronais e 
promover mudanças plásticas na estrutura cerebral da pessoa idosa. O objetivo do 
estudo foi analisar os parâmetros da marcha e o equilíbrio corporal dos idosos após 
um programa de exercícios de coordenação motora e equilíbrio. Materiais e métodos: 
O estudo foi realizado no Serviço Social e Transporte (SEST/SENAT) de Divinópolis 
(MG) no período de agosto a dezembro de 2013. A amostra da pesquisa constou de 

ANÁLISE DA MARCHA E DO EQUILÍBRIO CORPORAL DOS IDOSOS APÓS 
A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS
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RESUMO
Introdução: Qualidade de vida é a percepção do indivíduo quanto a sua posição na 
vida, no contexto cultural, sistema de valores em que vive, levando em conta suas 
metas, expectativas, padrões e preocupações. Remetendo ao envelhecimento, deve-se 
levar em consideração sua percepção em idosos institucionalizados. Sabe-se que a 
atividade física tem mostrado bons resultados nas particularidades da velhice, bem 
como o tratamento � sioterapêutico, direcionado para melhora da qualidade de 
vida. Para a avaliação da mesma, o questionário WHOQOL-OLD, especí� co para 
idosos e composto de 24 questões divididas em 6 facetas, se mostra como impor-
tante instrumento desta análise. O objetivo deste estudo é analisar a qualidade de 
vida em idosos institucionalizados, submetidos à prática � sioterapêutica, utilizando 
o WHOQOL-OLD. Metodologia: O estudo é de caráter intervencionista não contro-
lado, utilizando uma amostra de 12 idosas independentes residentes em instituição 
de longa permanência, submetidas à aplicação do questionário WHOQOL-OLD em 
maio (teste 1) e dezembro (teste 2) e durante esse período foram realizadas sessões de 
� sioterapia. Foi utilizado o Excel 2010 para entrada dos dados e o programa BioEstat 
5.0 para estatística inferencial por meio do teste t de Student, adotando p ≤ 0,05. 
Resultados e discussão: Dentre as 6 facetas analisadas, a faceta morte e morrer apre-
sentou melhora altamente signi� cativa de 21% do teste 1 para o teste 2 (p = 0,0001). 
O escore total do questionário, bem como as demais facetas, não apresentaram resul-

ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA EM IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS 
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24 idosos, de ambos os gêneros, de 60 a 75 anos, distribuídos em dois grupos experi-
mentais da seguinte forma: grupo A – idosos que realizaram um programa de exer-
cícios físicos aeróbicos (n = 12) e o grupo B – idosos que realizaram um programa 
de exercícios de coordenação motora e equilíbrio (n = 12). Para avaliação do equi-
líbrio corporal dos idosos foi utilizada a escala de Berg. Foi avaliada a cadência e a 
velocidade da marcha utilizando o Protocolo de Cerny. O programa de atividade 
física utilizado teve a duração de oito semanas, durante três vezes por semana por 40 
minutos cada sessão. O programa de exercícios aeróbicos constou de alongamentos 
e exercícios ativos resistidos dos membros superiores e inferiores, considerando a 
FCmáx. de cada idoso. Os exercícios de coordenação motora e equilíbrio corporal 
utilizados foram exercícios ativos com os membros superiores e inferiores que exigem 
coordenação motora, equilíbrio e re� exo postural para execução dos movimentos. 
A análise estatística dos dados dos parâmetros da marcha e do equilíbrio corporal 
foi o teste t de Student pareado e não pareado, considerando o nível de signi� cância 
de 5%. Resultados: Os dados do estudo demonstraram que foi observada diferença 
signi� cativa na velocidade da marcha dos idosos do grupo A e B, sendo que, os idosos 
do grupo B também demonstraram melhor equilíbrio corporal após o programa de 
exercícios físicos de equilíbrio e coordenação motora. Ao comparar os benefícios do 
programa de atividade física no grupo A e B, foi evidenciado diferença signi� cativa 
na velocidade da marcha do grupo B em comparação ao grupo A. Conclusão: Um 
programa de exercícios físicos que priorize a execução de exercícios de coordenação 
motora e equilíbrio corporal bene� cia o equilíbrio do idoso e melhora a marcha 
dessa população.
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RESUMO
Introdução e objetivo: A população idosa está crescendo em ritmo acelerado nos 
países em desenvolvimento, como o Brasil. A procura pelas instituições de longa 
permanência está se tornando intensa e todo este processo gera preocupações com 
relação à qualidade de vida dessas idosas. Este estudo tem por objetivo avaliar e 
comparar a qualidade de vida em idosas institucionalizadas e não institucionali-
zadas. Metodologia: O estudo foi do tipo transversal analítico. Foi aplicado o ques-
tionário de qualidade vida SF-36 em 34 idosas, sendo 17 idosas institucionalizadas 
e 17 idosas não institucionalizadas. Quando a idosa apresentava dé� cit de leitura, 
visão, entre outros, realizou-se entrevista oral e durava em média 50 minutos, sem 
qualquer interferência do entrevistador nas respostas. Os dados foram armaze-
nados no so� ware Excel 2010 e analisados no so� ware GraphPad Prism 5.0. Para a 
comparação entre os grupos, utilizou-se o teste de Man-Whitney com valor de p ≤ 
0,05. Foi observada a mediana de cada domínio, tendo em vista que o SF 36 mostra 
que quanto maior for o Raw Scale, melhor será a qualidade de vida. Todas as idosas 
� zeram a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Resul-
tados e discussão: Quanto ao estado civil, no grupo de idosas institucionalizadas 
houve duas classi� cações (52,94% viúva e 47,06% solteira). No grupo não institu-
cionalizado obteve-se quatro classi� cações (17,64% solteira, 35,3% casada, 11,76% 
divorciada e 35,3% viúva). A média das idades no grupo institucionalizado foi de 
82 anos e no outro, 72 anos. Quanto aos resultados do questionário SF 36, todos os 
domínios não tiveram signi� cância estatística, alguns tenderam a diferença entre 
os grupos pela análise das medianas como observado nos domínios capacidade 
funcional, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais e saúde mental, nos 
quais o grupo institucionalizado tende a pior qualidade de vida. Em alguns estudos 
na literatura encontra-se diferença na qualidade de vida dessas idosas instituciona-
lizadas quando analisada a mediana, o que concorda com este estudo. Conclusão: 
Os resultados permitem concluir que está se igualando a qualidade de vida nos 
dois grupos analisados. Talvez o tratamento adequado no grupo institucionalizado 
estudado, com atividades rotineiras para a manutenção da independência e capaci-
dade funcional. Ou ao processo de sedentarismo e estresse presente no grupo não 
institucionalizado.
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tados estatisticamente signi� cativos. Contudo, pode-se observar que a faceta auto-
nomia apresentou declínio. A inserção do idoso na instituição de longa permanência 
traz diversas mudanças no seu universo particular, pois muitas vezes há perda da 
intimidade e independência do indivíduo, já que a instituição torna-se responsável 
pelo cuidado do mesmo. Atividades de convívio social e lazer contribuem satisfa-
toriamente para o equilíbrio biopsicossocial do idoso. No presente estudo a faceta 
morte e morrer houve melhora estatisticamente signi� cativa enquanto que em lite-
raturas cientí� cas as facetas autonomia e atividades passadas, presentes e futuras, se 
destacaram. Conclusão: A � sioterapia é uma prática que gera benefícios para idosos 
institucionalizados, melhorando o sentimento relacionado à morte, culminando na 
melhora de aspectos da qualidade de vida.
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RESUMO
Introdução e objetivos: O envelhecimento implica em reduções da força muscular e 
da capacidade cardiorrespiratória, levando à perda de autonomia funcional, além do 
aumento da prevalência das demências senis ao longo dos anos. Logo, é imprescindível 
o estímulo da aptidão cardiorrespiratória e da capacidade cognitiva desses indivíduos. 
O objetivo é relatar a vivência de acadêmicos de � sioterapia da Universidade do Estado 
do Pará (UEPa), em um treinamento cardiorrespiratório associado a uma o� cina de 
memória e seus efeitos em idosos de uma casa de referência, em Belém (PA). Metodologia: 
Trata-se de um relato de experiência feito por meio de intervenção por atividades físicas 
associadas à o� cina de memória. A dinâmica foi feita com vinte idosos (média de 65 
anos) presentes no local. Foi realizada apresentação individual e solicitado que dissessem 
uma parte do corpo que os representa. Em seguida, os idosos foram encaminhados ao 
circuito composto de seis etapas; em cada uma, os idosos realizaram exercícios aeróbicos 
de dupla tarefa (ex: ultrapassar obstáculos equilibrando uma bandeja; subir uma escada 
de lado equilibrando uma bandeja), acompanhados pelo acadêmico responsável do setor, 
além de responder a uma pergunta referente à apresentação feita anteriormente. Em 
cada exercício, o tempo determinado foi de dois minutos, fazendo o rodízio ao � nal do 
tempo. Terminado o circuito, os idosos passaram por um teste de memória, no qual um 
acadêmico escolhia um idoso e pedia para que este dissesse o nome de um dos idosos, 
escolhido aleatoriamente pela equipe. Depois do teste, Os usuários foram submetidos 
a uma sessão de relaxamento e respiração. Ao � nal, foi passado um pequeno questio-
nário para saber o nível de satisfação com a atividade. Resultados e discussão: Os usuários 
que participaram das atividades relataram satisfação com a atividade. Muitos idosos que 
chegaram com queixas álgicas ou indispostos se sentiram melhor ao � nal da atividade, 
alguns sem relatar dor. Outros propuseram que fossem realizadas mais atividades como 
esta, que os ajudavam a interagir mais com as pessoas do seu meio. Conclusão: Os idosos 
se sentiram satisfeitos com a atividade que, além de promover mais qualidade de vida, 
ajuda-os na interação maior com o seu meio, reforçando assim o conceito de promoção 
à saúde. A proposta de atividades como esta pode ser mais explorada dentro da prática 
clínica, garantindo maior satisfação da clientela com o serviço de Fisioterapia.
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RESUMO
Introdução: O número de idosos vem aumentando consideravelmente nas últimas 
décadas como re� exo do envelhecimento populacional. Até 2050, cerca 1900 milhões de 
pessoas, segundo Garritano et al., terão idade igual oo superior a 60 anos. O Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) é a segunda causa de morte no mundo e tem a sua incidência 
aumentada com a idade. Quadros de morbidades fonoaudiológicas também estão asso-
ciados à condição, tais como distúrbios de fala ou de linguagem e desordens de deglutição. 
Objetivo: Analisar as taxas de internação por AVC na cidade de Salvador, entre 2006 e 
2012, na população entre 60 e 69 anos, relacionando à literatura sobre a clínica fonoau-
diológica. Metodologia: Trata-se de um estudo de prevalência, descritivo, com dados 
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secundários disponibilizados pelo Ministério da Saúde do Brasil, por meio do Sistema de 
Informação em Saúde: DATASUS nos anos de 2006 a 2012. Resultados: O número total 
de casos de AVC foi de 1.209, sendo que o sexo feminino mostrou uma porcentagem 
de 13,77% enquanto que o sexo masculino apresentou um aumento de 30%. Discussão: 
A demanda de encaminhamentos ao setor de fonoaudiologia objetiva, na sua maioria, 
tratamento dos distúrbios de linguagem e transtornos de deglutição, segundo Jacques 
el al.. Estudo publicado por Silva R. G. et. al. mostrou que 80% dos pacientes com AVC 
isquêmico apresentavam algum grau de comprometimento nas fases oral e faríngea, 16%, 
somente na oral e 4%, na fase faríngea. É preciso estar atento aos sinais clínicos fonoau-
diológicos decorrentes de AVCs, como: distúrbios na fala e de deglutição. Conclusão: 
A atuação fonoaudiológica, em parceria aos outros pro� ssionais, possui impacto sobre 
o processo de reabilitação a longo prazo, ajudando na possibilidade de melhora da sua 
autonomia, independência, instrumentalização e realização das atividades diárias.
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RESUMO
Introdução: Nos países em desenvolvimento, observa-se um envelhecimento popula-
cional acelerado, com um incremento da população idosa maior que nos países desen-
volvidos. O envelhecimento é um processo que afeta todos os indivíduos de forma lenta 
e gradativa, provocando alterações biológicas e socioambientais. O processo envolve 
multidimensões que se inter-relacionam, entre as mais importantes estão os aspectos 
biológicos, psicológicos, sociais e de ajustamento a novas situações de vida. Objetivo: O 
presente estudo tem como objetivo analisar a contribuição dos domínios psicológico, 
físico, social e ambiental para a qualidade de vida global de idosos após 24 semanas 
de atividade física. Metodologia: Participaram da amostra 35 pacientes pertencentes 
ao Programa de Medicina Preventiva, sendo que 24 eram do gênero feminino e 11, 
masculino, com idade média de 70 + 6,07 e 74 + 5,86 anos, respectivamente. Todos 
os envolvidos realizaram atividade física orientada durante 24 semanas, com uma 
frequência semanal de duas vezes. Ao � nal deste período, para avaliar a qualidade de 
vida, foi aplicado o instrumento proposto pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 
para adulto, o Word Health Organization Quality of Life Instrument Bref (WHOQOL 
– Bref). Resultados: os resultados mostraram que os idosos apresentaram uma classi� -
cação Bom (51 – 75%) em todos os domínios analisados, sendo que o domínio psico-
lógico foi aquele que apresentou o melhor índice (70,83% +11,16), seguido do físico 
(67,86% + 16,26), social (66,67% + 18,75) e ambiental (65,63% + 13,16). Conclusão: 
Os resultados deste estudo indicam que os idosos da Medicina Preventiva apresen-
taram bons escores de qualidade de vida para todos os domínios do WHOQOL – Bref, 
quando comparados à pontuação máxima dos escores para cada domínio. Embora este 
estudo não tenha evidenciado in� uência da idade nos escores de qualidade de vida, é 
importante considerar as diferenças de idade e sexo em estudos da qualidade de vida em 
idosos, uma vez que a literatura sinaliza que a idade avançada esteve associada a piores 
níveis de qualidade de vida relacionada à saúde. Em nosso estudo uma possível hipótese 
explicativa para o fato de não se observar in� uência da idade na qualidade de vida pode 
ser o fato de que os idosos preservaram uma atividade física regular, destacando-se a 
importância de uma vida ativa ao longo do processo de envelhecimento humano.
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RESUMO
As atitudes dos seres humanos derivam da interação entre cognições e afetos, isto 
é, dos conhecimentos e emoções que sujeitos ou grupos possuem em relação a um 
determinado objeto social, predispondo-os, em geral, a comportar-se de acordo. 
Atualmente, observa-se uma ampla gama de situações que apontam para atitudes 
sociais negativas em relação à velhice, sejam informações nos meios de comuni-
cação de massa ou situações do cotidiano tais como filas ou lugares preferenciais 
para idosos. Entretanto, a população brasileira tem se deparado com um fenômeno 
demográfico: a proporção de idosos tem aumentado e a de jovens, diminuído. Além 
disso, o aumento da expectativa de vida possibilita a convivência prolongada entre 
diferentes gerações. Universitários têm acesso a um volume maior de conheci-
mento científico que a população em geral, o que poderia diminuir o preconceito. 
Nas ciências humanas as atitudes seriam mais favoráveis que nas exatas? Assim, o 
objetivo consistiu em investigar as atitudes de estudantes universitários jovens com 
relação à velhice, comparando-se algumas variáveis sociodemográficas tais como 
sexo, idade e convivência com idoso, além da área do curso. Metodologia: Amostra 
não probabilística, composta por 60 universitários (30 homens; 30 mulheres) com 
idades entre 17 e 36 anos (M= 22,7 anos; DP = 3,47). As atitudes foram acessadas 
pelo Inventário Sheppard para Avaliação de Atitudes em Relação à Velhice, com 20 
itens avaliados em escala do tipo Likert com 5 pontos. Os subgrupos na amostra 
foram comparados por meio do teste Mann-Whitney. Resultados: A média no 
escore global (4,02) indicou atitude favorável à velhice. Houve diferença signifi-
cativa por área do curso e por convivência com idosos. Os estudantes de humanas 
se mostraram mais favoráveis em relação à velhice, comparados aos de exatas 
(U=311; p = 0,04). Os que conviviam com idosos apresentaram atitudes mais posi-
tivas que os que não conviviam (U=294,0; p = 0,02). Conclusão: Estudar ciências 
humanas, bem como ter a presença de um idoso por perto, pode favorecer o desen-
volvimento de atitudes positivas em relação à velhice, provavelmente em função 
do conhecimento e sensibilização proporcionados por estas situações, ajustando 
idealizações preconcebidas.

ATITUDES SOBRE A VELHICE: AVALIAÇÃO DE UNIVERSITÁRIOS DE CIÊN-
CIAS HUMANAS E EXATAS
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RESUMO
O crescimento da população idosa tem levantado questionamentos, sobretudo 
quanto às questões de saúde dessa população, visto que a funcionalidade e auto-
nomia dos idosos estão relacionadas com sua contribuição para com a sociedade. A 
autopercepção de saúde engloba aspectos físicos, cognitivos e emocionais e é utili-
zada para mensurar o estado de saúde em comparação à observação direta. Além 
disto, está associada signi� cativamente com o estado real ou objetivo de saúde, 
podendo estar relacionada com a mortalidade, o que justi� ca a importância de 
conhecer como os idosos percebem seu estado de saúde. Portanto, o objetivo desta 
pesquisa foi veri� car a autopercepção de saúde de idosos atendidos em um centro 
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de atenção à saúde do idoso em Belém (PA). Trata-se de um estudo clínico, trans-
versal e observacional, o qual, após aprovação pelo Comitê de Ética, aplicou-se um 
questionário socioeconômico e de autopercepção de saúde aos idosos participantes 
de um centro de referência em saúde do idoso. As informações foram processadas 
e analisadas descritivamente. Foram avaliados 21 idosos, com média de idade de 
73±6,4 anos, sendo o sexo feminino o mais frequente (76,0%). Quanto à escolari-
dade, a maior frequência foi de ensino fundamental incompleto (71,0%). O estado 
civil teve um percentual mais frequente de viúvos (52,0%), e 71,4% dos idosos a� r-
maram exercer alguma atividade física regular. Os resultados indicaram que 66,0% 
dos idosos autoavaliam sua saúde como regular/ruim e quando comparado há um 
ano, 57,1% tiveram sua saúde melhorada. Esses achados demonstram um per� l de 
idoso que, mesmo apresentando uma percepção negativa de saúde correlacionada 
com suas condições e hábitos diários, mostra-se preocupado com sua própria vida 
e demonstra melhora em comparação ao ano anterior, que pode estar relacionado 
à busca por cuidados à saúde. Sugere-se que a busca pelo acompanhamento em 
um centro de referência de saúde do idoso seja um fator favorável, o que corrobora 
com os achados de Rabelo et al. (2010), os quais a� rmam que a melhor percepção 
de saúde relaciona-se ao esforço do idoso em busca de seu bem-estar. Portanto, os 
idosos demonstram estar em busca pela melhora da condição de saúde, além disso, 
acredita-se que o conhecimento de como os usuários do serviço público assimilam 
sua saúde pode contribuir com a construção ou reelaboração de ações de saúde 
voltada para idosos.

RESUMO
Introdução: O aumento da expectativa de vida da população brasileira tem promo-
vido uma procura maior de Instituições de longa permanência. Alguns estudos 
apontam que idosos que moram em instituições de longa permanência são mais 
susceptíveis a diversas de� ciências que prejudicam sua passagem pela velhice de 
forma senescente. Objetivo: Avaliar, por meio do Miniexame de Estado Mental, 
mudança do estado cognitivo em pacientes idosos que se encontram em uma insti-
tuição de longa permanência. Metodologia: Entre os dias 10 e 28 de fevereiro de 
2014, foi realizado o Minimental em 29 pacientes da única instituição de longa 
permanência do município de Santarém-PA que alberga idosos de várias regiões 
do Oeste do Pará. O critério de inclusão foi: ter mais de 60 anos. O critério de 
exclusão foi: idoso possuir de� ciências (motora, visual, auditiva, distúrbios avan-
çados de dé� cit cognitivo e doenças mentais) que os impossibilitassem de entender 
e/ou realizarem o teste. Resultados e discussão: Dos 29 pacientes, um tinha menos 
de 60 anos e 15 pacientes tinham de� ciências que os impossibilitavam de realizar 
o Minimental. Dentre os 13 idosos que restaram, aproximadamente 77% (10) apre-
sentaram dé� cit cognitivo e apenas 23% (3) foram considerados sem dé� cit cogni-
tivo pelo Minimental. Alguns estudos mostram que idosos que residem em casas de 
prestação de cuidados de longa duração apresentaram maiores taxas de depressão, 
mais problemas de memória subjetiva e dé� cits de memória objetiva em compa-
ração com indivíduos que residiam com as suas famílias. A grande maioria dos 
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RESUMO
Introdução: O grupo dos idosos, maiores de 60 anos, constitui um grupo mais suscep-
tível a comorbidades que prejudicam seu quadro funcional. Essas comorbidades muitas 
vezes levam o idoso à dependência funcional fazendo com que seus familiares ou si 
próprio procure uma Instituição de Longa Permanência. A Capacidade Funcional 
mostrou-se um método muito útil para se avaliar a qualidade de vida do idoso, pois 
o mesmo se refere à capacidade e habilidade da pessoa cuidar de si próprio e viver de 
maneira independente. Objetivo: Avaliar a Capacidade Funcional em uma Instituição 
de Longa Permanência usando o Índice de Barthel. Metodologia: O estudo foi realizado 
em uma Instituição de Longa Permanência do Município de Santarém-PA que alberga 
29 idosos de diversas regiões do Oeste do Pará. Como critério de inclusão para o estudo 
delimitamos a idade maior ou igual a 60 anos. O critério de exclusão foi: idade menor 
que 60 anos. A coleta de dados foi realizada no período de 10 a 28 de fevereiro de 2014 
utilizando o índice de Barthel como principal parâmetro. Resultados e discussão: Dos 
29 idosos institucionalizados, apenas um não possuía 60 anos ou mais e a maioria era 
do sexo masculino, 19 (67,85%). Como resultado, seguindo a avaliação � nal de Barthel, 
obtivemos: 4 idosos (14,28%) considerados Totalmente Dependentes, 5 idosos (17,85%) 
com Dependência Severa, 10 idosos (35,71%) com Dependência Moderada, 3 idosos 
(10,71%) com Pouca Dependência e 6 idosos (21,42%) Totalmente Independentes. Isso 
nos mostra que a grande maioria dos idosos possui um nível de dependência (79,58%). 
Em uma avaliação entre sexos, percebemos que as mulheres possuem, proporcional-
mente, uma maior independência funcional total, 33,3% em comparação a 15,7% dos 
homens. Mas elas possuem uma porcentagem maior quando se fala sobre a dependência 
total, 22,2% contra 10,52% dos homens. Conclusão: O declínio da capacidade funcional 
destes idosos institucionalizados está relacionado à sua doença, repouso excessivo resul-
tando em diminuição da mobilidade, iatrogenia medicamentosa, desnutrição e quedas 
devido a riscos oferecidos pelo ambiente. A avaliação da capacidade funcional destes 
idosos nos permite criar parâmetros para uma melhor ação em melhorias para dimi-
nuir as causas de declínio funcional na instituição de longa permanência e um aper-
feiçoamento das ações em saúde para aqueles que já se encontravam com a capacidade 
funcional antes da institucionalização.
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idosos está na instituição entre 2 meses e 13 anos. Dois dos idosos que não apresen-
taram dé� cit cognitivo tinham um período de aproximadamente 3 anos dentro da 
instituição, os demais possuem 4 anos ou mais. Percebemos também que a grande 
maioria possuía nível de escolaridade muito baixo, comprovando o que alguns 
estudos mostram: o nível de escolaridade é inversamente proporcional ao risco de 
se desenvolver declínio cognitivo. Conclusão: Sabe-se que alguns déficits cogni-
tivos que ocorrem devido à senilidade podem ser evitados ou corrigidos mediante 
exercícios físicos, mentais e sociais. O estudo mostrou que a grande maioria dos 
residentes na instituição de longa permanência da região Oeste do Pará é bastante 
susceptível a esses déficits cognitivos e, por isso, se faz necessário a utilização 
de métodos (exercícios específicos e recreação) para uma melhor passagem pelo 
envelhecimento.
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RESUMO
Introdução e objetivo: O aumento da longevidade no mundo é uma conquista incontes-
tável, mas tem sido vinculado ao acréscimo de limitações funcionais e maior incidência 
de doenças crônico-degenerativas. Uma das doenças que tem impactado a saúde dos 
idosos é a depressão. Estudos relacionam a sintomatologia depressiva à manifestação de 
incapacidade funcional e à presença de múltiplas de morbidades. Objetivo: Comparar 
o número de morbidades autorreferidas, a capacidade funcional para atividades básicas 
de vida diária (ABVDs) e a capacidade funcional para atividades instrumentais de vida 
diária (AIVDs) entre idosos com e sem indicativo de depressão. Metodologia: Inqué-
rito domiciliar, transversal, quantitativo e observacional. A amostra foi composta por 
980 idosos residentes na zona urbana do município de Uberaba e selecionados alea-
toriamente por amostragem estrati� cada. Os sujeitos da pesquisa foram divididos em 
dois grupos: com e sem indicativo de depressão. Utilizaram-se os instrumentos: Ques-
tionário Brasileiro de Avaliação Funcional e Multidimensional (BOMFAQ); Escala de 
depressão geriátrica abreviada (GDS- 15), Índice de Katz e Escala de Lawton e Brody. 
Os dados foram expressos em média e desvio-padrão e, para a análise ajustada, foi utili-
zado o modelo de regressão logística binária, sendo adotado nível de signi� cância (p 
< 0,05). Utilizou-se o programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS} versão 17.0. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos da instituição. Resultados e discussão: Dos 980 idosos que compuseram a 
amostra, 250 (25,5%) obtiveram rastreio positivo para depressão. Em ambos os grupos 
predominaram a faixa etária de 70 a 80 anos, renda individual de até 1 salário mínimo, 
1 a 5 anos de escolaridade, número de morbidades igual ou superior a 5 e incapaci-
dade funcional para execução de ABVDs e AIVDs. A análise ajustada evidenciou dife-
rença signi� cativa entre indicativo de depressão e incapacidade funcional para ABVDs e 
AIVDs (p = 0,005). Igualmente, houve diferença signi� cativa entre rastreio positivo para 
depressão e número de morbidades quando igual ou superior a 5 (p = 0,002), o que está 
em concordância com os dados da literatura vigente. Conclusão: A presença de indica-
tivo de depressão esteve associada à incapacidade funcional para execução de ABVDs e 
AIVDs, e ao maior número de morbidades autorreferidas, quando igual ou superior a 5.

CAPACIDADE FUNCIONAL E NÚMERO DE MORBIDADES ENTRE IDOSOS 
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RESUMO
Introdução: Com o envelhecimento populacional crescente, nossos idosos estão cada 
vez mais longevos e, consequentemente, a demência mais presente. A demência causa 
comprometimento na capacidade funcional dos idosos, aumentando a demanda por 
cuidados, que geralmente são cada vez mais complexos. Objetivo: O objetivo deste 
estudo foi caracterizar a capacidade funcional com o grau da demência em idosos 
demenciados graves residentes em uma ILPI. Métodos: Trata-se de um estudo descri-
tivo de abordagem qualitativa. Participaram desse estudo 44 indivíduos idosos com 
diagnóstico de provável Doença de Alzheimer (DA), residentes em uma Instituição de 
longa permanência na cidade de São Paulo. A maioria do sexo feminino, 81,8%, com 

CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL DE IDOSOS DEMENCIADOS RESI-
DENTES EM ILPI
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RESUMO
Introdução: A Flexibilidade é uma capacidade física e um componente da aptidão física, 
sendo expressa pelo grau de amplitude articular de movimento de uma ou um grupo de 
articulações. Entende-se que a � exibilidade está ligada à estabilidade postural, e a estabili-
dade está ligada a diversos aspectos, como tônus muscular, coordenação, percepção espacial, 
aprendizagem motora e outros. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo comparar 
a � exibilidade de homens e mulheres, adultos e idosos. Amostra: participaram da pesquisa 
177 pacientes do Espaço de Medicina Preventiva, com idade média de 61 + 8,8 anos. Meto-
dologia: Todos os envolvidos passaram por uma Avaliação Física inicial na qual se realizou 
os testes adaptados de Flexibilidade de Membros Inferiores (FMMII), sentado e alcançar 
(distância atingida na direção dos dedos dos pés) e Flexibilidade de Membros Superiores 
(FMMSS), alcançar atrás das costas (distância que as mãos podem atingir atrás das costas). 
Resultados: Os resultados mostram que as mulheres adultas possuem 50% e 42% mais � exi-
bilidade de membros inferiores e superiores, respectivamente, do que os homens adultos. 
Já em relação às mulheres idosas comparadas aos homens idosos, não houve diferença na 
FMMII, porém em relação à FMMSS, elas apresentaram um índice 28% melhor. Conclusão: 
Os nossos resultados estão de acordo com os descritos na literatura, em que as mulheres 
apresentam uma melhor � exibilidade. Alguns autores já descreveram os fatores que inter-
ferem no nível da � exibilidade, como temperatura corporal, estado de treinamento, esta-
tura e composição dos tecidos (quanto mais idoso, mais rígidas � cam as propriedades dos 
tecidos), relatando também que, no sexo feminino, notam-se maiores valores de � exibi-
lidade, porque o tecido muscular e conjuntivo feminino tem maior capacidade elástica. 
Porém, isto não � cou evidente quando comparamos a FMMII das mulheres idosas com 
os homens idosos. Dentre as modi� cações provenientes do envelhecimento, destaca-se a 
diminuição da capacidade funcional do indivíduo, ocasionada, principalmente, pelo desuso 
físico e mental, isto pode ser a explicação deste nosso resultado, no qual os nossos homens 
idosos são mais ativos � sicamente do que as mulheres, levando a uma igualdade de FMMII.

COMPARAÇÃO DA FLEXIBILIDADE DE HOMENS E MULHERES, ADULTOS 
E IDOSOS
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idade média de 87,6 ± 7,8 anos (extremos 62 a 103 anos), as alterações cognitivas foram 
avaliadas por meio do Mini Exame do Estado Mental (MEEM), para avaliar a capaci-
dade funcional foi utilizado o índice de Barthel e para avaliação do grau de demência a 
Escala de AvaliaçãoClínica da Demência (CDR), usada para graduar a demência espe-
cialmente na DA. Os dados foram analisados pelo programa Bioestat 5.3 por meio do 
teste de correlação de Pearson. Resultados: como resultados dos testes aplicados obti-
vemos um MEEM médio de 7,95 ± 9,1 e um escore para o Índice de Barthel de 18,4 ± 
17,7. Correlacionando os dados obtivemos r = + 0,059, evidenciando uma forte corre-
lação entre o declínio da capacidade funcional e o avançar da demência. Discussão: A 
interpretação dos resultados obtidos mostra que existe correlação entre a capacidade 
funcional e o grau da demência, avançando os dé� cits cognitivos inerente a demência 
evidenciamos um declínio importante na capacidade funcional na população estu-
dada. Conclusão: Classi� cando a gravidade da demência, podemos detectar o grau 
de comprometimento funcional e cognitivo e, assim, melhor programar os cuidados 
que o idoso irá necessitar. Novos estudos devem ser realizados no intuito de maior 
compreensão das necessidades de idosos demenciados dependentes.
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RESUMO
Introdução: O envelhecimento está associado com alterações � siológicas e pato-
lógicas, como a diminuição da força e massa muscular esquelética, diminuição do 
condicionamento físico e aumento do sedentarismo e ganho ponderal. Atividades 
físicas devem ser encorajadas para idosos com intuito de prevenir e minimizar estas 
alterações. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi investigar a in� uência de 
diferentes tipos de exercícios físicos: aeróbio e combinado (resistido e aeróbio) na 
massa gorda (MG) de idosos hipertensos sob terapêutica medicamentosa. Trata-
se de um ensaio clínico randomizado. Casuística: foram selecionados 44 voluntá-
rios independentes (84% mulheres) que foram randomizados para o treinamento 
aeróbio (Grupo 1, n = 15), treinamento combinado resistido e aeróbio (Grupo 2, 
n = 15) e controle (grupo 3, n = 14). Métodos: Os indivíduos foram previamente 
avaliados com teste de esforço e ecocardiograma. As sessões foram realizadas três 
vezes por semana, durante 12 semanas para os grupos 1 e 2 e o grupo 3 continuou 
com suas atividades habituais. Sessões de exercício aeróbio iniciaram com duração 
de 30 minutos, progredindo até 50 minutos. O exercício resistido foi composto por 
um circuito de nove tipos de exercícios (4 para membros superiores, 4 para infe-
riores e 1 para tronco), iniciando com uma volta no circuito, progredindo para 2 
voltas. Para avaliação da MG foi utilizado um analisador de bioimpedância corporal 
(BIA 101Q, RJL Systems, Detroit) uma semana antes e após o término do treina-
mento. Estatística: modelo de regressão linear com efeitos mistos. Resultados: A 
média de idade foi de 68±4 anos, sem diferenças entre os grupos (p = 0,93). Consi-
derando os valores pré-treinamento de massa gorda (G1: 26,3/6 kg, G2: 24,6/6 kg e 
G3: 24,7/6 kg, p > 0,05), os grupos foram similares. Após o treinamento, observou-
se (G1: 25,4/6 kg p = 0,39 vs. Pre; G2: 21,8/4 kg p = 0,01 vs. Pre; e G3: 26,1/6 kg, p = 
0,17 vs. Pre). Nas comparações entre grupos pós-treinamento, observamos: (G1 vs 
G2 p = 0,19; G1 vs G3 p = 0,06 e G2 vs G3 p = 0,01). Conclusão: Após 12 semanas 
de treinamento, a redução de massa gorda foi signi� cativamente menor no grupo 
combinado. Na análise comparativa entre grupos, o grupo combinado foi superior 
na redução de massa gorda em comparação ao grupo-controle. Financiamento: 
CNPq e Fapesp.

EFEITO DE DOIS TIPOS DE EXERCÍCIOS SOBRE MASSA GORDA DE 
IDOSOS HIPERTENSOS EM TRATAMENTO
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RESUMO
O envelhecimento é caracterizado por alterações biológicas, psicológicas, cogni-
tivas e sociais que aumentam a predisposição a situações de incapacidade funcional, 
multimorbidade e aumento de risco a situações de vulnerabilidade. O problema 
do envelhecimento é comprometer a função. Quando submetemos um organismo 
envelhecido a um estresse, ele não responde da mesma forma, isso, porém não 
signi� ca uma patologia. A busca por um envelhecer saudável deve ser vista como 
uma necessidade devido ao aumento da longevidade do país. Sabemos que a seni-
lidade pode ser retardada e um dos recursos que tem se tornado alvo de estudo 
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RESUMO
Introdução e objetivo: A dor crônica é um fator que in� uencia na qualidade de vida 
em idosos. Em virtude desses quadros, muitos idosos apresentam várias limita-
ções funcionais, prejudicando suas atividades de vida diárias. Logo, vários estudos 
apontam técnicas que venham a amenizar esses quadros, dentre as quais, a hidro-
terapia e a terapia manual têm ganhado destaque. O objetivo foi observar os efeitos 
da utilização de técnicas de terapia manual associada às propriedades físicas da água 
na dor crônica de idosas atendidas em uma unidade de referência de Belém (PA). 
Metodologia: Trata-se de um relato de experiência feito por meio de intervenção feita 
em dez idosas (média de idade de 70 anos), com quadro de dor crônica e que não 
tivessem nenhuma contraindicação, na piscina de uma unidade de ensino e assis-
tência em Fisioterapia de Belém (PA). Foi mensurada a dor das usuárias por meio 
da Escala Visual Analógica (EVA), em uma graduação de 0 a 10, com média EVA=7. 
As intervenções consistiram na aplicação de técnicas de terapia manual (ex: amas-
samento; e�  eurage), associando-as com as propriedades da piscina de hidroterapia, 
aproveitando os efeitos � siológicos causados pela mesma. As idosas foram orien-
tadas a fazer caminhadas de cinco minutos dentro da piscina, acompanhadas pelos 
acadêmicos. Após a caminhada, elas foram submetidas a exercícios de alongamento 
de membros inferiores e superiores associados ao ritmo respiratório dentro da água. 
Feitos todos os exercícios de alongamento, foram aplicadas as técnicas manuais, 
sendo cada técnica escolhida a critério dos acadêmicos e de acordo com o quadro 

EFEITOS DO EMPREGO DA TERAPIA MANUAL ASSOCIADA À HIDROTE-
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e ganhando espaço é a Dança Sênior. Objetivo: Veri� car os efeitos da prática da 
Dança Sênior na qualidade de vida, equilíbrio e funcionalidade de idosos prati-
cantes de Dança Sênior. Método: Estudo experimental no qual foram selecionados 
19 idosos com idade entre 60 e 80 anos que participaram da Dança Sênior por um 
período de quatro meses, duas vezes por semana. Foi aplicado o questionário SF 
36, Teste de equilíbrio de BERG, Index de Independência nas Atividades de Vida 
Diária antes de iniciar a prática da dança e quatro meses após a prática. Resultados: 
O questionário SF-36 apresentou diferenças signi� cativas (p < 0,05) em relação aos 
resultados colhidos após o período de quatro meses para as limitações por aspectos 
físicos, aspectos sociais e emocionais. O teste de Equilíbrio de BERG apresentou 
resultados signi� cativos para todos os itens, porém houve maior satisfação nas 
questões referentes à capacidade de realizar transferências de uma cadeira para 
outra com o uso mínimo das mãos, capacidade de alcançar determinadas distâncias 
sem apoio mantendo o equilíbrio, abaixar-se para pegar objetos do chão e levantar-
se com segurança, virar-se e olhar para trás por cima dos ombros enquanto perma-
nece em pé e capacidade de manter-se apoiado em um pé só por um período 10 
segundos sem desequilibrar-se. O índice de Katz apresentou resultados signi� ca-
tivos para os itens transferência e continência. Conclusão: Pode-se concluir que a 
prática da Dança Sênior como atividade física possuiu efeitos bené� cos aos idosos 
contribuindo para a melhora da qualidade de vida e para a melhora do equilíbrio, 
mantendo-os independentes na realização das atividades de vida diária e promo-
vendo inclusão social.
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de dor de cada idosa. Cada terapia manual teve duração de dez minutos. Ao � nal da 
aplicação, o grau de dor foi novamente mensurado em cada usuária. Resultados e 
discussão: As idosas participantes relataram melhora do quadro de dor que apresen-
tavam antes da sessão. Na mensuração da dor das usuárias, todas referira, em média, 
graduação EVA=1, o que representa ausência quase que total de dor. Algumas idosas 
que chegaram com di� culdade de mobilidade e indispostas por conta do quadro 
álgico relataram ter melhorado a sua mobilidade e se sentiram mais dispostas para 
suas atividades diárias. Em geral, todas as usuárias se sentiram satisfeitas ao � nal da 
sessão. Conclusão: A aplicação conjunta destas técnicas pode ajudar na melhora do 
quadro álgico crônico de idosos, promovendo mais qualidade de vida e dando maior 
satisfação das usuárias com o serviço de Fisioterapia.

RESUMO
Introdução: As demências constituem patologias que afetam a cognição, o compor-
tamento e a independência para atividades ocupacionais e sociais de uma pessoa. 
No caso da demência vascular, está mais relacionada a doenças cérebro-vasculares e 
seus fatores de risco associados. Objetivo: Correlacionar achados de neuroimagem 
de pacientes idosos com fatores de risco para demência vascular com testes cogni-
tivos e veri� car se esta correlação é compatível com este tipo de demência. Método: 
Foram selecionados 31 pacientes acima de 60 anos, de ambos os sexos, com fator 
de risco para demência vascular, internados na Fundação Santa Casa de Miseri-
córdia do Pará, no ano de 2011. Foram empregados testes de avaliação cognitiva: 
miniexame do estado mental, escala de Cerard, teste do relógio e � uência verbal. 
Em caráter complementar foi utilizada ressonância nuclear magnética de crânio, 
sendo os resultados analisados pelo mesmo radiologista seguindo a classi� cação 
de Fazekas modi� cada. No � nal a análise estatística foi realizada pelo método do 
qui-quadrado. Resultados: A hipertensão arterial sistêmica – HAS (71%), o diabetes 
mellitus – DM2 (58,1%), o sedentarismo (58,1%) e o tabagismo (41,9%) foram os 
fatores de risco mais relacionados à demência vascular. Pela classi� cação da Fazekas, 
os principais achados foram Fazekas um e dois (64,5%), sendo que destes, 90% apre-
sentaram transtorno cognitivo positivo para demência vascular. Dos testes cogni-
tivos, os de maior sensibilidade para a avaliação de demência foram os testes do 
miniexame do estado mental e a escala de Cerard. Discussão: A demência vascular 
é a forma de demência mais passível de prevenção, realizada por meio do controle 
adequado de seus fatores de risco. A maioria das literaturas considera o acidente 
vascular cerebral como principal fator de risco associado à demência vascular. No 
presente estudo, pacientes com HAS e DM2 foram os que mais tiveram alteração 
cognitiva pelos testes especí� cos e mais alterações de neuroimagem (Fazekas 1 e 
2) . Ao tratar patologias de base, há possibilidade de se encontrarem menos altera-
ções radiológicas cerebrais e menos comprometimento cognitivo. Conclusão: Faz-se 
necessário o rastreamento de demência vascular em idosos a partir da utilização 
de pelo menos dois testes cognitivos e uma avaliação de neuroimagem, além do 
controle e da prevenção adequados dos fatores de risco para doenças cardiovas-
culares, contribuindo para prevenção deste tipo de demência.

ESTUDO CLÍNICO E ACHADOS DE NEUROIMAGEM EM PACIENTES COM 
FATOR DE RISCO PARA DEMÊNCIA VASCULAR
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RESUMO
Introdução: A insônia é considerada um grande problema de saúde pública, afetando 
40% da população mundial, sendo uma queixa comum de pacientes idosos nos 
serviços de saúde. Objetivo: Avaliar o impacto da insônia na qualidade de vida de 
idosos atendidos no ambulatório de Geriatria de um Hospital Universitário de Belém, 
Pará. Método: Foram selecionados 68 pacientes acima de 60 anos com critérios clínicos 
para insônia, no período de junho a dezembro de 2013. Os pacientes foram submetidos 
a um questionário estruturado contendo índice de gravidade de insônia (que avalia a 
di� culdade em iniciar o sono, despertar cedo, percepção de outras pessoas, prejuízo na 
funcionalidade e preocupação do paciente com o sono alterado), queixas frequentes 
associadas à insônia e variáveis relacionadas à qualidade de vida. O qui-quadrado 
foi utilizado para avaliar a associação dessas variáveis. Resultados: Dos 68 pacientes, 
79,41% eram do sexo feminino com média de idade de 74 anos; insônia leve foi a 
alteração mais frequente (51,47%); consequências mais evidentes foram relacionadas 
à falta de energia (69,12%), alteração do humor (67,64%), memória (63,23%), distúr-
bios neuropsiquiátricos (61,76%) e da concentração/atenção (60,29%). Em relação 
à qualidade de vida, a saúde geral (75%), o humor (67,64%) e a memória (64,70%) 
foram os mais prejudicados. Discussão: A queixa de insônia é mais comum no sexo 
feminino, podendo ser causa ou consequência de diversas patologias. A maioria dos 
pacientes possuía insônia leve (51,47%) e, mesmo em uma fase leve dessa alteração, 
já apresentavam sinais consideráveis de acometimento na qualidade de vida, com 
média de queixas 3,09 (DP:2,5), o que mostra que o fato de não dormir bem à noite 
pode acometer em graus variáveis a saúde, o humor, a memória, a atenção/concen-
tração, dentre outros indicadores de qualidade de vida, podendo trazer consequên-
cias importantes e irreversíveis para a vida do paciente. Conclusão: Houve impacto na 
piora da qualidade de vida dos pacientes que apresentavam insônia; sendo a insônia 
leve a mais prevalente, cujas consequências representaram um dos fatores agravantes 
para percepção negativa na qualidade de vida. Insônia leve e moderada foram as que 
manifestaram maior número de indicadores de piora de qualidade vida do idoso. E não 
houve uma signi� cância estatística entre índice de gravidade de insônia relacionadas a 
sexo e idade. Descritores: Insônia. Impacto. Qualidade de vida

IMPACTO DA INSÔNIA NA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS ATENDIDOS 
EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
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RESUMO
Introdução e objetivos: Seguindo a tendência mundial, a população idosa do Brasil 
vem aumentando e, simultaneamente, cresce a preocupação com a qualidade de vida. 
A senescência da pele se manifesta pelas alterações � siológicas e pelo aparecimento 
de lesões, justi� cadas em parte pelos anos de exposição à radiação solar. Sendo assim, 
o presente trabalho teve como objetivo correlacionar a presença ou não de feridas 
em idosos de Governador Valadares (MG), com a qualidade de vida dos mesmos. 
Além disso, foi avaliado de que forma que as lesões podem interferir na qualidade 
de vida dos idosos em estudo. Metodologia: A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
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Ética em Pesquisa em Seres Humanos (no 329.774). A população-alvo foram idosos 
(idade maior ou igual a 60 anos) do projeto Atenção Preventiva e Educativa em Saúde 
do Idoso. Após assinarem um termo de consentimento livre e esclarecido, os partici-
pantes responderam um questionário semiestruturado. Resultados e discussão: Foram 
realizadas 44 entrevistas, sendo que 6 pessoas declararam possuir lesão de pele (50% 
do sexo masculino) e 38 dos entrevistados declararam não possuir lesões (12 do sexo 
masculino e 26 do sexo feminino). A média de idade entre os grupos de idosos com 
lesão (grupo L) e sem lesões (grupo SL) de pele não diferiu (69 ± 8 versus 66 ± 5, 
respectivamente). Em relação à prática de esportes, observou-se que no grupo SL, 
42% praticavam atividade física, não diferindo dos 50% de idosos do grupo L que 
realizavam algum esporte. Quando questionados sobre a qualidade de vida, idosos 
do grupo L apresentaram maior grau de insatisfação em 7 dos 8 itens questionados. 
Por exemplo, em uma escala de satisfação de 1 a 6, em que 6 é o maior grau de insatis-
fação, a mediana quanto à satisfação com a saúde foi de 4 no grupo L e 2 no grupo SL. 
Em relação à repercussão da ferida de pele nos aspectos da qualidade de vida, todos 
os entrevistados com lesões apresentavam alto grau de insatisfação com o tempo de 
cicatrização. Além disso, dos 6 idosos com lesões, 5 se mostram insatisfeitos com a 
presença de feridas na pele. Conclusão: Observa-se que idosos com lesões de pele são 
mais queixosos quanto à qualidade de vida e também se mostram insatisfeitos quanto 
à suas feridas de pele. Dessa forma, é necessário maior atenção para as lesões, visto que 
estas in� uenciam negativamente na qualidade de vida e tratá-las poderia reverter em 
bem da população idosa.

RESUMO
Introdução: O manejo clínico de lesões de pele sempre foi uma atribuição dos pro� s-
sionais de enfermagem em seu processo de trabalho, bem como na sua formação 
acadêmica. O cuidado de feridas envolve não só a lesão, mas inúmeros fatores rela-
cionados ao indivíduo, dentre estes é importante considerar o paciente idoso em toda 
dimensão biopsicossocial, uma vez que no envelhecimento, alterações � siológicas 
consideradas normais ocorrem, no entanto podem torná-los vulneráveis para o risco 
de integridade da pele prejudicada. Nesse sentido, as feridas crônicas em idosos repre-
sentam um grave problema de saúde pública, uma vez instaladas no paciente, além 
de causar muita dor e sofrimento, podem gerar danos irreversíveis que aumentam 
signi� cativamente os custos para a saúde. Objetivo: Relatar a vivência acadêmica 
desenvolvida em um hospital universitário acerca das condutas dos pro� ssionais de 
enfermagem na avaliação das feridas em idosos e do processo de tomada de decisão 
para seus respectivos tratamentos. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência 
desenvolvido em um hospital escola na cidade de Belém/PA, oportunizado por 
meio de estágios práticos de acadêmicos de enfermagem. O período de realização 
do estudo estendeu-se de setembro a novembro de 2013. Para a elaboração dessa 
pesquisa foram atendidas as exigências da Resolução 466/12, do Conselho Nacional 
de Saúde, que trata da realização de pesquisas envolvendo seres humanos. Resultados 
e discussão: Durante a prática, percebe-se que para realização de curativos em idosos, 
os enfermeiros buscam considerar as necessidades individuais, os fatores de risco 
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RESUMO
Introdução: Novos estudos sobre a incidência e prevalência das principais doenças 
que acometem os idosos devem ser feitos constantemente visto que a expectativa 
de vida do brasileiro está aumentando. Isso faz com que a haja uma procura maior 
pelas Instituições de Longa Permanência e um aumento da prevalência de doenças 
crônico degenerativas na população idosa. Objetivo: Traçar o per� l epidemioló-
gico das doenças que acometem idosos em uma instituição de longa permanência 
no Oeste do Pará. Metodologia: Em fevereiro de 2004 foram analisadas as � chas 
(como chamam na instituição os prontuários) dos 28 idosos residentes em uma 
Instituição de Longa Permanência do município de Santarém (Pará) que alberga 
idosos de várias regiões do Oeste do Pará. Como critério de inclusão adotamos a 
idade maior ou igual a 60 anos. E como critério de exclusão a idade menor de 60 
anos. Resultados e discussão: Todos os 28 idosos que possuíam � chas (prontuários) 
tinham mais de 60 anos. Somente uma pessoa não tinha prontuário na instituição, 
mas a mesma não se enquadrava no critério de inclusão da pesquisa. Após a análise 
dos prontuários percebemos que praticamente todos os idosos institucionalizados 
possuem mais de uma comorbidade e apenas um idoso não possuía algum tipo de 
comorbidade diagnosticada. A Hipertensão Arterial Sistêmica foi a mais ocorrente 
(42,85%) seguida dos Transtornos Mentais (35,7%). Percebemos que, em análise 
prontuária, aproximadamente 35,7% possuem algum defeito cognitivo grave, mas 
fazendo uma investigação por meio da aplicação do minimental nos demais institu-
cionalizados veri� cou-se que o índice para os que possuem algum dé� cit cognitivo 
vai para 89%. As sequelas de AVC têm uma ocorrência digna de nota (21,42%) assim 
como os distúrbios visuais e a insônia (17,85% cada). Em nosso estudo foi detectado 
um dado incomum: nenhum paciente tinha descrito na sua � cha que era diabético. 
Conclusão: A ocorrência de doenças crônica-degenerativas é elevada nos pacientes 
idosos, principalmente nos institucionalizados. A incidência concomitante de várias 
comorbidades em um mesmo paciente é comum e o uso de uma quantidade maior 
de medicamentos às vezes se torna necessária, mas aumenta a probabilidade para 
iatrogenia medicamentosa. O conhecimento sobre estas doenças é necessário para 
uma boa intervenção preventiva a � m de melhorar a qualidade de vida de nossa 
população idosa.
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que estão interferindo no processo de cicatrização, condições da ferida, e a partir 
das evidências clínicas e dos recursos disponíveis no serviço planejam intervenções 
objetivando a cura e a prevenção da reincidência das lesões. O cuidado constante 
realizado pela enfermagem favorece ao idoso e cuidadores à adesão ao tratamento 
por meio da orientação para realização dos curativos no domicílio e pelo incentivo ao 
autocuidado, visando à autonomia do cliente sobre seu estado de saúde. Conclusão: 
A vivência por meio do cuidado direto possibilitou a aplicação de planos de cuidados 
particularizados, conforme a necessidade de cada idoso, visando sua recuperação. 
Vale ressaltar que o cuidado integral do ser idoso depende não apenas da cicatrização 
da ferida crônica, mas, principalmente, da prevenção dessas lesões, o que irá contri-
buir para uma melhor qualidade de vida.
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RESUMO
Introdução: O envelhecimento populacional constitui a mais importante mudança 
demográ� ca encontrada em nosso país. Desa� o para saúde pública, em que cerca de 
10,8% da população tem 60 anos ou mais, os brasileiros contam com aproximada-
mente um geriatra para cada 20 mil idosos, permanecendo desconhecida essa especia-
lidade para muitos idosos e cuidadores.Com demanda reprimida para agendamento e 
número pequeno de pro� ssionais especializados em nosso estado, procuramos traçar o 
per� l de idosos que procuram assistência em um Centro de Atenção à Saúde do Idoso 
em nossa capital. Objetivo: Descrever as condições e expectativas durante a marcação 
de consulta para o geriatra, em um Centro de Atenção à Saúde do Idoso, em São Luís/
MA. Metodologia: Estudo transversal quanti-qualitativo. A coleta de dados foi reali-
zada durante uma manhã habitual na marcação de consultas nesse centro, por meio da 
aplicação de questionário composto por 12 perguntas objetivas e uma subjetiva. Foram 
perguntados dados relacionados ao paciente, as condições de marcação de consulta, 
a função do geriatra e as expectativas quanto à consulta. Os dados foram analisados 
e descritos com a ajuda dos programas Epi-info, Word e Excel. Resultados: A análise 
revelou que dos 33 entrevistados, 75,7% eram do sexo feminino. A maioria, 39,4%, 
marcava a consulta para si. Quanto ao tempo de espera na � la, observou-se que 27,3% 
esperaram menos de 1 hora; 63,7% de 1 a 3 horas e 9% mais de 3 horas. Em relação às 
condições enfrentadas durante a espera na � la, 39,4% classi� cam como boa e 36,3% 
como regular. A maioria, ao classi� car a acomodação na � la e a segurança avaliou 
como regular e péssima (54,6 e 51,5%, respectivamente). Do total de entrevistados, 
33,3% a� rmaram ser a primeira consulta com um geriatra. Ao serem questionados se 
sabiam qual a função do geriatra 60,6% respondeu que sim. Observou-se, que os que 
desconheciam a função do geriatra, esperavam que o mesmo acolhesse, respondendo 
com resolutividade ao seu problema de saúde. Conclusão: Há necessidade imediata 
por parte dos órgãos de gestão em saúde para efetivação de políticas de saúde voltada 
aos idosos, especialmente, no que tange a capacitação e especialização pro� ssional, e 
posterior atendimento da demanda. Além disso, se faz necessário a divulgação, para 
a comunidade em geral, dos direitos e modalidades de atenção à saúde voltada ao 
paciente idoso, como , o papel do geriatra.

RESUMO
Introdução: A Atenção Primária à Saúde (APS) do Sistema Único de Saúde (SUS) tem 
se organizado conforme o conceito de Redes de Atenção à Saúde (RAS). A realização do 
cuidado aos idosos, neste contexto, é permeada por vários elementos: protocolo eletrô-
nico, família, intersetorialidade, políticas públicas, interesse político, inércia institu-
cional na área da saúde do idoso, perpetuações da lógica biologicista e sistema de saúde 
ainda excludente. Objetivo: Discutir o cuidado ao idoso na Atenção Primária à Saúde. 
Metodologia: Estudo fundamentado na Grounded � eory. Os dados foram coletados 
entre novembro e dezembro de 2011, utilizando-se grupo focal e entrevista individual, 
totalizando 25 pro� ssionais da Atenção Primária à Saúde de uma grande metrópole 
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RESUMO
O Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso (PADI) do município do Rio de Janeiro 
iniciou as suas atividades em agosto de 2010, embora já houvesse uma equipe de atenção 
domiciliar em atividade na cidade desde 1997. O PADI segue as regras das portarias 
publicadas desde agosto de 2011 pelo Ministério da Saúde, para a atenção domiciliar. 
Atualmente, estão em atividade, 11 equipes multidisciplinares de atenção domiciliar 
(EMAD) e 5 equipes multidisciplinares de apoio (EMAP). Cada EMAD é composta por 
médico, enfermeiro, � sioterapeuta e técnico de enfermagem, e cada EMAP é composta 
por fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, assistente social e terapeuta ocupacional. 
As equipes estão distribuídas em quatro grandes hospitais municipais de emergência 
e em dois hospitais gerais. A captação de usuários para o PADI é por desospitalização 
ou pelo SISREG (sistema de informação para regulação de vagas). A desospitalização 
é feita nos hospitais onde as equipes do PADI estão sediadas, as demais unidades de 
saúde fazem a solicitação via SISREG. Neste trabalho, foram estudadas as solicitações 
feitas via SISREG, a � m de analisar sua e� ciência. Foi utilizado o programa EPI Info7 
para análise dos dados. Em 2013, foram atendidas 1.428 solicitações, sendo 1.197 refe-
rentes a idosos, visto que o PADI atende prioritariamente, mas não exclusivamente, 
a idosos. Em relação às unidades solicitantes, 98,46% foram de unidades municipais, 
0,70% estaduais, 0,49% federais e 0,35% universitárias. Sobre o per� l das unidades, 
80,23% foram policlínicas, 15,13% clínicas da família, 3,57% hospitais e 0,98% coorde-
nações de área. Houve solicitações provenientes de todas as áreas nas quais o município 
é dividido. Das solicitações para idosos, 65,66% foram para mulheres e 34,34% para 
homens. A faixa etária variou de 60 a 107 anos (média 79,62). Em relação à faixa etária, 
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brasileira interrompida com a saturação dos dados. Respeitou-se os preceitos éticos. A 
análise se baseou no referencial de Morin (1999). Resultados: Da análise das informa-
ções originaram-se três núcleos de sentido: A) Buscando estratégias para o cuidado ao 
idoso − o pro� ssional que assume o caso e vai conduzindo-o na expectativa de satisfazer 
às necessidades dos usuários. B) Tentando acertar – refere-se à diversidade de elementos 
simbólicos os quais evidenciam a necessidade de se ajustar necessidades demandadas 
pela população idosa, pelo pro� ssional de saúde e pela proposta de atenção à saúde da 
instituição. C) O alcance da rede de atenção − traz especi� cações adicionais das formas 
de gerenciar o cuidado, sua capilaridade para a produção do cuidado e, sobretudo, 
sua abrangência. Discussão: A condução do cuidado ao idoso evidencia no campo da 
APS e nas situações cotidianas aponta que a família não dá conta desse cuidado, refor-
çando o sentimento de desgaste do pro� ssional. No cuidado multidimensional ainda 
se depara com questões técnicas, conceituais, metodológicas, organizacionais e mesmo 
legais, além do sistema fragmentado. A APS, núcleo do cuidado ao idoso, convive com 
sua incipiência e seus importantes re� exos na qualidade de vida da pessoa idosa. As 
tecnologias disponíveis não têm sua utilização maximizada em função da qualidade 
de vida tanto por parte de serviço, da família e do próprio idoso. Considerações � nais: 
Assim, a complexidade organizacional da APS como um todo, necessita da complexi-
dade das partes, a qual necessita retroativamente da complexidade organzacional do 
todo, ou seja, a rede para o cuidado ao idoso.

/ UFMG; Líliam Barbosa 
Silva / Silva, LB / UFMG

Área: Geriatria
Temário: Outros

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – 

Pôster Eletrônico



234

47,03% estavam incluídos entre 60 e 79 anos (40,85% homens, 59,15% mulheres) e 
52,97% em 80 anos ou mais (28,55% homens, 71,45% mulheres). Conclui-se que o 
SISREG representa importante instrumento de captação para atendimento pelo PADI, 
permitindo a universalização e regionalização dessa ação.

RESUMO
Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é uma afecção neurológica crônico-degene-
rativa e progressiva, com sintomas essencialmente motores, sendo os principais, tremor, 
rigidez e bradicinesia, os quais associados ao emocional e social, interferem negativa-
mente no nível de atividade do paciente. Apesar de não haver tratamento curativo, 
apresenta ótimos índices de sucesso terapêutico. Objetivo: Compreender a percepção 
de paciente com DP em relação às mudanças no cotidiano e de que forma a intervenção 
� sioterapêutica pode in� uenciar. Metodologia: O estudo caracteriza-se por um para-
digma qualitativo, tipo estudo de caso, em que as informações foram colhidas por meio 
de entrevista semiestruturada, de aproximadamente 15 minutos, contendo as seguintes 
perguntas: “O que mudou em sua vida após aparecimento dos sintomas da DP?” e 
“Como você avalia o papel da � sioterapia no percurso da doença?”. Realizadas com uma 
idosa institucionalizada de 68 anos, com diagnóstico de DP há 7 anos, sem comprome-
timento cognitivo, na fala, audição ou qualquer outro fator que interferisse no entendi-
mento das questões. Como metodologia para a análise dos dados foi utilizada a análise 
de conteúdo, após 15 sessões de � sioterapia. Resultados e discussão: A paciente revelou 
que após aparecimento dos sintomas sua vida mudou. Tornou-se dependente, tendo 
que abandonar suas atividades e, inclusive mudar de estado em busca de melhora “A 
minha vida mudou. Eu tive que parar de trabalhar. Eu trabalhava, tinha minha vida 
própria. Aí passei a ser dependente. E isso se tornou um inferno pra mim”. Mudanças 
em seus relacionamentos interpessoais também foram marcantes. “Fazia de tudo. Até 
quando eu me separei, com um mês comecei a namorar”. Quanto a intervenção � sio-
terapêutica, relata grande melhora, quando fala “Eu acho que depois que eu comecei 
a fazer, levar a sério o tratamento, eu melhorei 70% dela”. Por essa razão, é impor-
tante a intervenção � sioterapêutica, para a manutenção das atividades funcionais pelo 
maior tempo possível e, consequente repercussão na qualidade de vida. Conclusão: 
Constatou-se, por meio da análise de conteúdo, que há uma mudança signi� cativa na 
vida e bem-estar social do paciente com DP. Tendo a � sioterapia um importante papel, 
não só do ponto de vista motor, tratando muito mais do que a condição física de seu 
paciente, in� uenciando no bem-estar social e psicológico.

PERCEPÇÃO DE PACIENTE COM DOENÇA DE PARKINSON QUANTO AO 
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RESUMO
Introdução: O envelhecimento da população brasileira trouxe mudanças em seu per� l 
epidemiológico, como o aumento da ocorrência de doenças crônicas e incapacidades, 
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RESUMO
Introdução e objetivo: A população idosa brasileira cresce em ritmo acelerado, devido ao 
declínio das taxas de fecundidade e com a melhora da qualidade de vida da população. 
Nos idosos institucionalizados, a taxa de depressão é de três a cinco vezes maior do que 
nas comunidades e na maioria das vezes a depressão é subdiagnosticada e subtratada. A 
depressão é comum na terceira idade, mas ao contrário do que se pensa ela não faz parte 
do processo natural do envelhecimento. O objetivo do trabalho é veri� car a prevalência 
de depressão em idosos institucionalizados, utilizando a Escala de Depressão Geriátrica 
Abreviada 15. Materiais e métodos: Estudo do tipo observacional transversal analítico 
e descritivo, realizado com 22 idosos residentes em uma Instituição de Longa Perma-
nência (ILP), no período de novembro à dezembro de 2013. Os critérios de inclusão 
foram idosos independentes nas atividades de vida diária, sem dé� cit cognitivo e sem 
uso de medicamentos antidepressivos. A não observância em algum desses critérios, 
os idosos foram excluídos da pesquisa. Foi utilizada no estudo a Escala de Depressão 
Geriátrica Abreviada 15 com respostas dicotômicas (Sim ou Não). A coleta foi realizada 
com a aplicação da escala individualmente, após aceitarem a participar da pesquisa. Os 
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e maior demanda por serviços de saúde e uso de medicamentos. Assim, o conheci-
mento das especi� cidades da terceira idade representa um grande desa� o para a saúde 
coletiva. Objetivo: Avaliar o per� l socioeconômico e de saúde de idosos atendidos em 
um programa assistencial em Governador Valadares/MG. Metodologia: Foram entre-
vistados 47 idosos, com aplicação de questionário semiestruturado sobre renda; ocor-
rência de doenças; consumo de medicamentos, plantas medicinais e � toterápicos; uso de 
próteses ortopédica e dentária; e prática de atividade física. Comitê de Ética em Pesquisa 
em Seres Humanos (nº 329.774). Resultados e discussão: Os idosos entrevistados eram 
em sua maioria mulheres (83%) e apresentavam média de idade igual a 69,1 ± 6,3 anos 
(mn. 60; máx. 90). Atividades remuneradas eram desenvolvidas por 62,4% dos idosos 
e apenas 18,8% se declararam aposentados. As principais doenças relatadas pelo grupo 
foram hipertensão arterial (63,8%), osteoartrite (25,5%) e diabetes mellitus (10,6%). O 
consumo de medicamentos foi relatado por 89,4% dos idosos, e de � toterápicos e plantas 
medicinais por 31,9 e 59,6%, respectivamente. O número médio de medicamentos 
consumidos foi 2,8 ± 1,9 (mín. 1; máx. 8) e a ocorrência de polifarmácia foi identi� -
cada em 33,3%. Próteses dentárias e ortopédicas eram usadas por 72,3 e 2,1%, respec-
tivamente. A prática de atividade física foi descrita por 97,9%, sendo a dança (63,8%), 
caminhada (51,1%), ginástica/alongamento (48,9%) e natação/hidroginástica (40,4%) 
as modalidades mais praticadas. Os resultados demonstram que o programa assistencial 
conta com a grande participação de idosas , média de idade mais baixa e per� l de saúde 
semelhante ao da população idosa brasileira, com ampla ocorrência de doenças, edentu-
lismo e elevado consumo de medicamentos, incluindo � toterápicos e plantas medicinais. 
A realização de atividade física por quase a totalidade do grupo era esperada, por ser 
estimulada e oferecida pelo programa. Conclusão: As implicações do envelhecimento 
são in� uenciadas por dimensões biológicas, psicológicas, sociais, espirituais, políticas 
e econômicas, sendo essencial o entendimento das mesmas para o cuidado integral do 
idoso e manutenção da qualidade de vida nesse grupo populacional.
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dados foram armazenados no programa Excel 2010 e o so� ware BioEstat 5.0 foi utilizado 
para análise estatística, utilizando o teste do qui-quadrado, adotando valor de p ≤ 0,05. 
Resultados e discussão: De acordo com os resultados obtidos, dos 22 idosos submetidos 
à entrevista, 17 (77,27%) eram do sexo feminino e apenas 5 (22,72%) do sexo masculino. 
Entre eles, a média de idade correspondeu a 61,2 anos. Na amostra, a maior prevalência 
encontrada foi de 77,27% (n = 17) Não Deprimidos (ND); 18,1% (n = 4) Depressão Leve 
(DL) e apenas 4,5% (n = 1) com Depressão Grave (DG), resultados estatisticamente 
signi� cantes (p < 0,0001). O que não corrobora com dados da literatura em que a preva-
lência de depressão em idosos institucionalizados é alta. Observou-se que a maioria 
dos idosos era do sexo feminino (77,27%) o que está de acordo com outras referências 
encontradas. Conclusão: Observou-se que mesmo com a rotina diferente da que viviam 
antes, os idosos mostraram-se satisfeitos e com boas perspectivas. E que a instituição de 
longa permanência não é o principal motivo para o acometimento da depressão.

RESUMO
Introdução: A execução de exercícios terapêuticos é recomendada como parte da terapêu-
tica no tratamento de hipertensos e tem com o propósito auxiliar no controle da pressão 
arterial, sendo os indivíduos idosos os de maior prevalência. Esse benefício poderá ser 
obtido por intermédio de programas de exercício terapêutico que provocam uma série 
de respostas � siológicas, em especial, no sistema cardiovascular, como o aumento no 
consumo de oxigênio, remoção de produtos residuais do metabolismo, além de dissipar 
excesso de calor. Objetivo: Promover o controle da hipertensão arterial sistêmica por 
meio de um programa de exercícios terapêutico. Método: Trata-se de uma pesquisa 
retrospectiva e descritiva quantitativa realizada no período de oito dias, distribuídos em 
quatro semanas entre os meses de fevereiro a março de 2014. A amostra foi composta 
por demanda espontânea, tendo como critérios de inclusão indivíduos de ambos os sexos 
com idade igual ou superior a 60 anos, cadastrados ou não no programa de controle 
de hipertensão e diabetes (HIPERDIA), com diagnóstico clínico de hipertensão arterial 
sistêmica. Aferição da pressão arterial foi realizada em dois momentos 48 horas e 10 
minutos imediatamente pós-exercício. Resultado e discussão: Participaram do programa 
de exercícios terapêutico seis mulheres idosas com hipertensão arterial sistêmica e 
diabetes, com média de idade de 70,66 anos, sendo quatro hipertensas (66,67%) e duas 
hipertensas e diabéticas (33,33%). A média da PA pré-exercício de todos as participantes 
foi de PA (i) 170 x 72 mmHg e pós-exercício PA (f) 115 x 72 mmHg, pode-se observar 
uma Δ = 55 mmHg na PA sistólica. Para Veras e seus colaboradores esse efeito hipotensor 
do exercício terapêutico ocorre por meio da adaptação do sistema cardiovascular que 
gera no organismo mudanças neurológicas, físicas e bioquímicas. No grupo das hiper-
tensas os achados foram PA (i) 131 x 76 mmHg e PA (f) 115 x 73 mmHg, com Δ = 16 
mmHg na PA sistólica e Δ = 3 mmHg na diastólica. No grupo das hipertensas e diabéticas 
a média da PA (i) 126 x 71 mmHg e PA (f) 115 x 70 mmHg, sofreu uma Δ = 11 mmHg 
na PA sistólica e Δ = 1 mmHg na diastólica. Segundo king e colaboradores, as alterações 
sistêmicas provocada pelo exercício terapêutico podem perdurar por mais de 20 horas 
após a atividade. Conclusões: O programa de exercícios terapêuticos provocou queda na 
pressão arterial das idosas mesmo emum curto período de execução do programa.
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RESUMO
A Organização Mundial da Saúde alerta sobre o crescimento das desordens articulares e 
ósseas que causam dores crônicas e afetam milhões de pessoas em todo o mundo, levando 
à incapacidade física, ao estresse e queda da qualidade de vida. Dentre as disfunções da 
coluna lombar de alta prevalência no mundo, encontra-se a lombalgia e a hérnia de disco. 
A di� culdade em realizar as atividades da vida diária e laborais, como a in� uência negativa 
que a dor crônica pode trazer ao lazer e ao convívio social do indivíduo, podem contribuir 
desfavoravelmente na qualidade de vida do mesmo. Este estudo objetivou veri� car a quali-
dade de vida de mulheres com diagnóstico de lombalgia e hérnia de disco. Trata-se de 
um estudo transversal, realizado com mulheres adultas e idosas submetidas à acupuntura, 
residentes em um município ao norte do estado do Rio Grande do Sul. A coleta de dados 
foi por meio da aplicação do instrumento SF36, do qual obteve-se a média dos escores de 
cada uma das oito dimensões (Capacidade Funcional, Limitação por Aspectos Físicos, 
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RESUMO
O projeto +60 foi um projeto social focado na promoção da saúde do idoso, desenvol-
vido em um abrigo na cidade de Belém do Pará, Brasil, no mês de outubro de 2012. 
Tal atividade desenvolveu-se em momentos distintos, abordando temas como: direitos 
do idoso, atividades físicas ideais para a faixa etária, cuidados de higiene pessoal e a 
relação entre doença e alimentação. Este trabalho tem por objetivo descrever tal projeto 
sistematicamente. Para a realização deste, utilizou-se de uma revisão sistemática trans-
versal. Resultando em um público de 87 contemplados com tal atividade. Obteve-se, 
como resultados, o aumento do conhecimento acerca dos seguintes temas: direito do 
idoso, alimentação e exercícios físicos para idosos. Tal resultado foi medido a partir 
de questionários realizados com notas de 0 a5 sobre o conhecimento do tema antes e 
depois da atividade. Discute-se a partir de tais fatos, o quão necessário para a integra-
lização da saúde é a adesão à discussão de temas simples, mas por vezes abnegados, 
como os direitos do idoso, tendo em vista que se espera que esses sejam jurisprudentes 
e normatizados na sociedade, fato que não acontece no cotidiano e que pode acarretar 
em danos físicos e/ou mentais. Exempli� ca-se tal situação ao se constatar que quedas 
da própria altura são fatores de risco para o paciente geriátrico, fazendo com que esses 
cidadãos necessitem, portanto, de segurança nos transportes e nos espaços públicos 
para que possam circular de forma tranquila. Todavia, quando seu direito de circular 
livre e tranquilamente é retirado, corre-se o risco de isolar o idoso e causar problemas 
de cunho psiquiátricos. Além disso, percebeu-se a necessidade de ampliar a discussão 
sobre temas que, apesar de em voga, ainda geram muitas dúvidas, como a alimentação 
e o exercício físico para idosos. O acompanhamento de um geriatra e de uma equipe 
multipro� ssional, como constatado no abrigo, contribui para a garantia de uma boa 
qualidade de vida para os idosos. Conclui-se que a atividade alcançou êxito em seu 
propósito de ampliar o conhecimento sobre temas pertinentes à saúde do idoso e que 
o diálogo sobre temas globais e especí� cos da área da saúde são necessários para a 
promoção e integralização da saúde do paciente geriátrico.
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Dor, Estado Geral de Saúde, Vitalidade, Aspectos Sociais, Limitação por Aspectos Emocio-
nais e Saúde Mental). Foi utilizado o teste estatístico Mann-Whitney. Foram entrevistadas 
16 mulheres, adultas e idosas, encontrando-se uma diferença signi� cativa (p = 0,013) em 
relação a condição crônica de lombalgia e a dimensão Limitação por Aspectos Físicos que 
obteve a pontuação 18,75. Outro ponto de destaque foi encontrado na relação entre hérnia 
de disco e a dimensão Aspectos Sociais, que apresentou pontuação 72,6 e diferença signi-
� cativa (p = 0,013). As participantes apresentaram baixa qualidade de vida, sobretudo nas 
dimensões Limitações por Aspectos Físicos e Aspectos Sociais, o que indica o impacto do 
nível de dor e da saúde física no desempenho das atividades diárias e/ou pro� ssionais e nas 
relações interpessoais. Destaca-se a pertinência de um planejamento que contemple ações 
e medidas para prevenção e intervenção precoce no tratamento de lombalgia e hérnia de 
disco, pois constituem um relevante problema de saúde por acarretar um considerável 
impacto na qualidade de vida das pessoas acometidas de tais agravos.

RESUMO
Introdução e objetivo: A queda é um evento que acontece mundialmente e, compro-
vadamente, ocorre em maior percentual entre os idosos com 60 anos ou mais. A 
prevenção da queda tem sido um grande desa� o em todas as dimensões de saúde, visto 
que pode comprometer a função motora e desencadear até a morte. Com a � nalidade 
de melhorar o processo acerca das práticas de segurança e a qualidade em relação à 
prevenção da queda surgiu a necessidade de rever o processo de prevenção de queda na 
instituição. O objetivo deste estudo é apresentar o processo implantado para rastrear o 
risco e as barreiras para prevenir a queda em uma instituição hospitalar privada. Meto-
dologia: Entre janeiro e março de 2013, foi revisado o protocolo institucional de forma 
que as informações � cassem claras, objetivas e de fácil acesso para todos os pro� ssio-
nais. Após a revisão da ferramenta para rastrear o risco, optou-se pela implantação no 
sistema da escala Jonhs Hopkins e a prescrição de enfermagem com as barreiras de 
prevenção de acordo com o risco baixo, moderado e alto. Foram consideradas como 
barreiras institucional a aplicação de pisos antiderrapantes, pulseiras de identi� cação, 
display nos quartos, entrega de folder com a assinatura do paciente ou responsável, 
instalação do “abraçador amigo” nos banheiros, o guardião da queda para atuar como 
o vigilante e alertar do risco da queda e o acompanhamento da equipe multidisciplinar 
de acordo com os critérios de� nidos. O treinamento atingiu todos os pro� ssionais da 
saúde, área administrativa e apoio. Resultados e discussão: Todas as ações foram imple-
mentadas, exceto a instalação do “abraçador amigo” que em algumas áreas ainda não 
foram � nalizadas. A e� cácia das ações, dos treinamentos e o comprometimento de 
todos resultaram na diminuição da taxa de queda nos indicadores da instituição. Para o 
rastreamento do risco, não foi considerado somente a escala de avaliação, mas também 
o conhecimento da equipe multidisciplinar, das equipes das áreas administrativas e de 
apoio, acerca dos riscos, da gravidade e das barreiras, que possibilitou a identi� cação de 
clientes vulneráveis e dos perigos que pudessem desencadear a queda. Conclui-se que 
todo o processo desenhado contribuiu para a redução da queda na instituição, fortale-
cendo o conceito de que as barreiras para evitar o evento deve ser tarefa diária de todos 
os pro� ssionais que trabalham no hospital.
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RESUMO
Introdução: O envelhecimento é um processo que envolve uma série de alterações que 
ocorrem no organismo ao longo do tempo vivido, e provoca mudanças nas funções e 
estrutura do corpo e o torna mais suscetível a uma série de fatores prejudiciais, estes 
podem ser tanto internos (falha imunológica, renovação celular comprometida, etc.) 
como externos ( estresse ambiental). Objetivo: Analisar e avaliar a visão de acadêmicos 
sobre o processo de envelhecimento. Método: A pesquisa foi do tipo descritiva, com 
abordagem de análise qualitativa. A coleta de dados foi desenvolvida junto a acadê-
micos, individualmente e realizada durante o mês de outubro de 2013. O instrumento 
empregado para a coleta de dados foi um questionário com perguntas semiestruturadas, 
do qual foi recortada a seguinte questão norteadora: O que seria para você o processo de 
envelhecimento? Resultados e discussão: Foram entrevistados 60 acadêmicos com idade 
entre 19 e 52 anos. Em que podem ser de� nidas 3 categorias de acordo com as respostas: 
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RESUMO
Introdução: Desde 2011 evidencia-se um aumento de registros de violência contra os 
idosos no Brasil, no entanto, poucos estudos brasileiros têm sido publicados. Objetivos: 
1. Conhecer o per� l de idosos atendidos no ambulatório de pesquisa para avaliação 
global multidimensional; 2. Conhecer a frequência de relato de violência e a tipologia 
relacionada. Metodologia: Estudo descritivo, transversal. Período: abril a dezembro de 
2012. Para a coleta de dados, utilizou-se questionário estruturado multidimensional. 
A frequência do relato de violência foi aferida de forma estrati� cada de acordo com a 
classi� cação da tipologia. Resultados: Quanto ao per� l sociodemográ� co de 300 idosos, 
houve discreto predomínio do sexo feminino (59%), idade média de 70 anos; um 
percentual elevado de baixa escolaridade (42%) e de baixo nível socioeconômico (82%). 
A frequência de violência relatada foi 9% (n = 27): maior no sexo feminino (81,5%), 
somente 30% casado, baixa escolaridade (33,3%); baixo nível socioeconômico (92%); 
com predomínio de renda de um salário mínimo (92,5%) e sem apoio social. A violência 
verbal foi mais frequente (62,9%) seguida pela física (37,3%), psicológica (11,1%), � nan-
ceira (11,1%) e sexual (7,4%). Os eventos de violência, em sua maioria, foram causados 
por familiares: cônjuges/parceiros (44%) e � lhos/� lhas (33%). A maioria das agressões 
foi provocada por homens contra mulheres (77%) e dentre esses, eram usuários de 
álcool/drogas (48%). Discussão: Os resultados apontam para a gravidade da presença de 
violência intrafamiliar. Esta é considerada como um grande problema social e jurídico, 
pois o idoso, na maioria das vezes, não denuncia o agressor, di� cultando assim, o exer-
cício dos órgãos do Poder Público. Quanto aos resultados relacionados à tipologia, estes 
foram semelhantes a outros estudos. Limitação do estudo: Trata-se de um estudo descri-
tivo com uma amostra pequena na qual não se pode fazer nenhuma inferência ou análise 
de associação. Conclusão: Diante do quadro exposto de violência doméstica, medidas 
preventivas e de intervenção devem ser propostas e implementadas como a educação dos 
familiares, o aumento do apoio social e a capacitação de cuidadores na atenção ao idoso.
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a) O processo de envelhecimento é um estágio natural; b) O envelhecer é resultado de 
uma alimentação desregulada; c) O processo de envelhecimento é uma fase de vida cheia 
de limitações e fragilidades. Tendo na categoria a, à percepção de que o envelhecer é 
um processo que ocorre gradativamente e corresponde a um conjunto de alterações 
� siológicas, bioquímicas e psicoemocionais. Na categoria b, o processo é visto como 
uma fase que pode ser evitada, tendo uma melhor alimentação e praticando exercícios 
físicos. E na categoria c, o processo de envelhecimento é percebido como um estado de 
maior atenção e cuidados especiais. Conclusão: O estudo levou a re� exão sobre a neces-
sidade de avaliação constante do processo de ensino-aprendizagem na formação do 
enfermeiro, estimulando a veri� cação de como está sendo construído o conhecimento 
sobre o processo de envelhecimento e suas várias percepções atuais, que vêm a cada dia 
exigindo, uma mais abrangente forma de planejar alternativas para formar pro� ssionais, 
que reconheçam as diversidades que cada indivíduo apresenta nas várias etapas da vida.

RESUMO
Introdução: A Caderneta do idoso (CPI) registra informações importantes sobre 
a situação de saúde da pessoa idosa , é ferramenta para monitoramento, avaliação e 
controle, constituindo-se em um “mini prontuário” contendo os dados e ações reali-
zados com os idosos. O Gerenciamento Gerontológico do Cuidado (GGC), criado pelo 
Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), consiste em uma linha de cuidado 
diferenciado com atendimento baseado em um tripé em que se propõe o gerenciamento 
das consultas, doenças e dos casos. Hoje, com 46 grupos e 391 idosos. Nestes encontros 
os idosos se dirigem às auxiliares de enfermagem para acolhimento, coleta de sinais 
vitais e anotações na caderneta do idoso e prontuário; em seguida frequentam o grupo 
coordenado pela enfermeira que avalia as intercorrências e faz discussão focada no 
problema principal e comum a todos. O médico avalia individualmente e conduz clini-
camente cada caso. As reuniões de equipe são semanais. Os administrativos fazem o 
gerenciamento das agendas de consultas e exames; a regulação do contato telefônico para 
convocação e con� rmação de consultas. A equipe multipro� ssional oferece retaguarda. 
Objetivo: Adequar a CPI às necessidades dos idosos atendidos no GGC. Metodologia: A 
CPI implantada no início do GGC após trabalhar com a equipe sua importância e capa-
citar para o preenchimento correto que iniciou com a assistente social anotando todos 
os dados sociais .Mostramos ao idoso que a CPI é um prontuário que ele deve carregar 
sempre consigo. Ao longo destes anos veri� camos que para a caderneta ser efetiva como 
registro de informações sobre os idosos, precisaríamos, além da atualização contínua 
dos dados, inserir novos dados importantes para que os idosos a valorizassem e que 
re� etissem � elmente seu estado de saúde. As necessidades foram anotadas e discutidas 
quanto à objetividade, operacionalidade e efetividade da inovação. Resultados: Foram 
inseridos: foto; na última página em letras “maiores” as datas dos grupos/consulta; datas 
das coletas de exames; medida da circunferência abdominal; data e resultado do mapea-
mento de retina; avaliação dos pés; caderneta de vacina grampeada na página corres-
pondente à vacina e uma folha atualizada dos medicamentos. Conclusão: A CPI facilita 
a comunicação entre idosos/cuidadores e os diferentes pro� ssionais da rede de saúde. 
Para uma atenção integral, além das sugestões apontadas, faltam dados sociais, funcio-
nais e de saúde bucal. Uso e informatização da CPI são necessários.

O OLHAR DO GGC” SOBRE A CADERNETA DO IDOSO
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RESUMO
Introdução: A dinâmica dos serviços públicos de saúde tem incrementado a discussão 
de redes de atenção à saúde. No Sistema Único de Saúde de uma grande metrópole 
brasileira há uma rede de atenção à saúde hierarquizada. Para o cuidado ao idoso 
essa rede é traduzida em “� uxograma de atendimento ao idoso”. Os pro� ssionais da 
atenção primária constroem uma rede para cuidar do idoso, relativa às suas intera-
ções, em um contexto marcado por facilidades e barreiras, objetivando responder às 
demandas emergentes para estabelecer cuidados. Objetivo: Desenvolver o modelo 
teórico do cuidado ao idoso na Rede de Atenção à Saúde a partir da Atenção Primária 

A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE PARA O CUIDADO À PESSOA IDOSA NA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA: UM MODELO TEÓRICO

A POLIFARMÁCIA EM IDOSOS ATENDIDOS EM UM POLO DE ATENÇÃO 
SECUNDÁRIA DO RIO DE JANEIRO
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RESUMO
Introdução: O crescente aumento da população idosa faz aumentar a necessidade 
de recursos em saúde, dentre eles, o uso de medicamentos. Os idosos representam 
uma parcela signi� cativa dos consumidores de medicamentos, muitas vezes de 
modo conjunto, o que determina a polifarmácia. Isso representa um fator impor-
tante de morbimortalidade e pode gerar um impacto negativo na qualidade de vida 
nessa população. Objetivo: Descrever a frequência e os fatores associados à poli-
farmácia em uma amostra de idosos avaliados em um polo de atenção secundária 
oriundos de unidades básicas de saúde do município do Rio de Janeiro. Metodo-
logia: Trata-se de um estudo restrospectivo transversal. Foram incluídos 275 idosos 
atendidos no período de maio de 2012 a maio de 2013. Eles foram submetidos à 
avaliação geriátrica ampla que incluiu a coleta de dados clínicos e sociodemográ-
� cos. A polifarmácia foi de� nida como o uso diário de cinco ou mais medicações. 
Os testes de Mann Whitney U e Kruskal Wallis foram utilizados para comparar os 
dados da amostra de acordo com o número de medicamentos utilizados. Resultados: 
A amostra é composta na sua maioria por pessoas do sexo feminino (62,9%) com 
idade média de 72,9 anos (DP = 7,6), estado civil casado (35,3%), sem ocupação 
(80%) e oriundos de comunidades de baixa renda (69,1%). O número médio de 
medicamentos utilizados foi 3,9 por pessoa. A polifarmácia foi veri� cada em 40% 
da amostra. Idosos do sexo feminino, sem ocupação e não oriundos de comuni-
dades de baixa renda apresentaram maiores índices de uso de medicamentos (p ≤ 
0,05). Discussão: A prevalência de polifarmácia encontrada nessa amostra, bem 
como o predomínio na população feminina vai de encontro com a literatura. Os 
resultados sugerem que a condição socioeconômica pode in� uenciar na quantidade 
de medicamentos utilizados. Conclusão: O predomínio da polifarmácia na popu-
lação geriátrica é um questão altamente relevante e pode gerar várias consequências, 
entre elas o aumento da complexidade do tratamento, risco de má adesão, eventos 
adversos e risco de hospitalização. A reavaliação periódica do uso de medicamentos, 
tanto os prescritos por médicos quanto os utilizados por conta própria, deve sempre 
ser incentivada pelos pro� ssionais de saúde visando evitar o uso desnecessário dos 
mesmos, bem como as consequências relacionadas.
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em Saúde do SUS de uma grande metrópole brasileira. Metodologia: Trata-se de 
pesquisa qualitativa fundamentada na Teoria Fundamentada nos Dados. A coleta 
de dados ocorreu entre novembro e dezembro de 2011, em dois grupos amostrais, 
cujos instrumentos foram grupo focal e entrevista, totalizando 20 pro� ssionais da 
Atenção Primária e do Centro de Reabilitação de Assistência Social de um Distrito 
Sanitário de uma grande metrópole brasileira, interrompendo com a saturação dos 
dados. Respeitaram-se os preceitos éticos. Resultados: A análise seguiu o processo 
de codi� cação aberta, axial, seletiva, emergindo as seguintes categorias: operando a 
rede de cuidados ao idoso na APS, discutindo o contexto de atendimento ao idoso, 
percebendo barreiras e facilidades do novo cuidado, re� etindo sobre as interações 
pro� ssionais no contexto da rede de cuidados ao idoso; buscando formas de geren-
ciar o cuidado ao idoso; construindo a rede de cuidados ao idoso na APS. Dessas 
categorias chegou-se à categoria central: A Rede de Atenção à Saúde desenvolvida 
para o cuidado à pessoa idosa na Atenção Primária do SUS/BH, cujo modelo teórico 
foi validado pelo terceiro grupo amostral. Considerações � nais: O rigor metodoló-
gico necessário da TFD e a dinâmica de circularidade tornaram o modelo desen-
volvido passível de críticas e sugestões para a continuidade de seu aprimoramento. 
Sendo assim, não se pode a� rmar que o modelo está construído. Há possibilidades 
de crescimento, de motivar o surgimento de outras inquietações por parte de pesqui-
sadores e pro� ssionais que possam (re)construir (re)signi� car práticas pro� ssionais 
e in� uenciar políticas públicas capazes de fortalecer a atenção à pessoa idosa e quali-
� car o cuidado a partir da Atenção Primária.

RESUMO
Introdução: A hospitalização agrava a saúde dos idosos podendo causar prejuízos 
irreversíveis. Essa população é mais susceptível a complicações relacionadas à inter-
nação hospitalar, com perda de funcionalidade em média de 30 a 50% e taxa de rein-
ternação de 18 a 30%. Assim, a reabilitação geriátrica − conjunto multidisciplinar 
de avaliação, diagnóstico, intervenção e terapêutica, visando restaurar a capacidade 
funcional − é peça fundamental para prevenir a dependência do idoso em suas ativi-
dades. Objetivo: Reabilitar pacientes com novas perdas de funcionalidade, minimizar 
inseguranças dos familiares quanto ao cuidado, prevenir reinternações, melhorar 
estado nutricional e força muscular e manter maior independência nas atividades 
de vida diária possível. Metodologia: Em março de 2013, iniciou o programa de 
reabilitação no ambulatório de pós-alta, com participação de geriatra, nutricionista e 
� sioterapeuta. Pacientes ao receberem alta hospitalar eram encaminhados, exceto os 
com demência moderada a avançada, acamados e di� culdade de acesso ao serviço. 
De 250 pacientes encaminhados houve 40% de abstenções. Quem compareceu foi 
avaliado por meio da AGA. Aqueles com perda de funcionalidade, risco nutricional, 
alto risco de quedas, disponibilidade para retornos periódicos, com doenças crônicas 
estabilizadas, foram selecionados para o programa, totalizando 28, os quais foram 
avaliados pela � sioterapia e nutrição. Porém, apenas seis completaram o seguimento 
com a equipe. No � nal das intervenções todos tiveram aumento em suas pontua-
ções na Escala de Barthel e quatro na Escala Katz, de muito dependente tornaram-se 

AMBULATÓRIO PÓS-ALTA: REABILITAR E REDUZIR PERDA DE FUNCIO-
NALIDADE. UM MODELO INTERDISCIPLINAR
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RESUMO
Introdução: A fratura de fêmur é uma das principais causas de internação hospitalar 
da população idosa. De acordo com o protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas 
para o tratamento da osteoporose, a densitometria óssea é um dos exames úteis para 
diagnóstico, e deve ser realizado em pacientes considerados de alto risco. Neste estudo 
foi observado que a demanda de exames era muito inferior a oferta. A hipótese que 
justi� cava essa subutilização recaiu sobre o rigor no � uxo de autorização de referên-
cias .Quando não solicitadas pelo especialista eram encaminhadas ao ambulatório de 
osteoporose para avaliação. Objetivo: Ampliar o acesso ao diagnóstico e tratamento 
da osteoporose, utilizando a Estratégia da Saúde da Família (ESF) como porta de 
entrada. Metodologia: A coleta de dados foi feita por meio do Boletim de Produção 
Ambulatorial (BPA) dos exames realizados na rede e pelo quantitativo de usuários de 
carbonato de cálcio cadastrados pela farmácia central. Resultados e discussão: Após 
análise houve a correção do � uxo das referências, permitindo que elas partissem 
direto dos serviços de atenção básica para a marcação. Orientados a seguir o proto-
colo clínico instituído pelo Ministério da Saúde, observando os critérios de inclusão 
no tratamento, os médicos da ESF puderam requisitar o exame, bem como prescrever 
e emitir laudos para aquisição do rol de fármacos constantes no protocolo. Essa 
correção aconteceu no mês de novembro de 2013, em que foi entregue o protocolo aos 
médicos da ESF e � rmado o acordo que, após um ano de tratamento, os pacientes que 
não tivessem sucesso seriam encaminhados para a avaliação do especialista. Como 
resultado observamos um aumento signi� cativo na realização dos exames que passou 
de 8,3 para 32,37% da cota mensal da rede municipal, e um aumento de 850 para 
974 usuários de carbonato de cálcio. O envelhecimento e o aumento dos agravos não 
transmissíveis devido às mudanças no per� l demográ� co e epidemiológico da popu-
lação tornam maiores os desa� os para o SUS. São necessários arranjos que propi-
ciem a continuidade e integralidade do cuidado, evitando assim a fragmentação dos 
serviços. Conclusão: Foi estabelecida a correção do � uxo e construção da rotina de 
serviço. Para o sucesso da linha do cuidado na atenção primária é de suma impor-
tância a intervenção precoce.

independentes. Na avaliação inicial do equilíbrio, dois tinham dé� cit importante, 
três moderado e um leve. No � nal, todos mantiveram dé� cit leve de equilíbrio. Em 
relação a força, ADM e massa muscular não tiveram alterações signi� cativas. Dos 
28 pacientes nenhum reinternou por intercorrência clínica. Discussão: Com pouco 
tempo em funcionamento o programa encontra como principal di� culdade a aces-
sibilidade e disponibilidade das famílias retornarem ao serviço, bem como a taxa de 
abstenção às consultas. Apesar disso, aqueles que completaram o acompanhamento 
obtiveram ganho nas atividades de vida e equilíbrio, que contribui com redução 
do risco de queda. Houve melhoria na qualidade de vida, avaliada subjetivamente 
conforme relato em prontuário. O programa mostra benefícios importantes, necessi-
tando fortalecimento e continuidade.
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RESUMO
Objetivo: Descrever as condições sociodemográ� cas e de saúde de idosos assistidos por 
um serviço de atendimento domiciliar, assim como veri� car a associação do número 
de morbidades autorreferidas com o número de internações hospitalares e de medi-
camentos consumidos pelos mesmos. Métodos: Realizou-se um estudo transversal, 
descritivo e analítico, aprovado pelo CEP/Uncisal com o Protocolo nº 1.843/2012. 
Foram entrevistados 140 idosos assistidos por um Serviço de Atendimento Domiciliar 
na cidade de Maceió. Os dados foram coletados mediante aplicação de questionários 
sociodemográ� co de saúde, e submetidos à análise descritiva e ao Teste Exato de Fisher 
da bioEstat 5.3. Resultados: Os entrevistados, em sua maioria, são mulheres (64,3%), 
com idade média de 79,57% (± 10,85). No que diz respeito à escolaridade, 42,2% 
referiram analfabetismo, seguido de 41,4% com 1 a 4 anos de estudo. A maior parte 
(44,3%) relatou ser viúvo (a) e possuir renda entre 1 e 3 salários mínimos (98,6%). 
Prevaleceram (77,9%) os arranjos domiciliares multigeracionais (duas ou três gera-
ções). Mais da metade (62,2%) apresentaram entre 1 e 4 morbidades e 58,6% fazem uso 
de 1 a 4 medicamentos; 68,5% referiram nenhuma internação nos últimos dois anos. 
A associação do número de morbidades autorreferidas foi estatisticamente signi� cante 
em relação ao número de internações hospitalares (p = 0,01), assim como ao número 
de medicamento em uso pelos entrevistados (p < 0,01). Discussão: Diante do quadro 
descrito observa-se um quadro de fragilidade social e de saúde importante ao idoso 
em questão, culminando em um número elevado de morbidades e necessidade cres-
cente do uso de medicações. Por outro lado, a assistência domiciliar se mostra e� caz 
quando a maioria dos assistidos relata estar há mais de dois anos sem necessidade 
de internação hospitalar. Conclusão: Os aspectos da população apresentaram predo-
minância de mulheres na faixa etária entre 70 e 80 anos, grande parte analfabetas, 
viúvas, vivendo em lares multigeracionais, com renda entre 1 e 3 salários mínimos. 
As associações entre número de morbidades autorreferidas e número de medicações e 
de internações corroboram com a literatura. Os resultados desta pesquisa reforçam a 
necessidade de implementar políticas públicas e ações que visem controlar o estado de 
saúde da população nesse grupo etário que mais cresce no Brasil e no mundo. Palavras-
chave: Idoso. Saúde. Assistência domiciliar.

ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS E DE CONDIÇÕES DE SAÚDE DE 
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RESUMO
Introdução e objetivo: O Núcleo de Assistência Domiciliar Interdisciplinar completa 
18 anos de atuação. Os modelos adotados inicialmente foram o PROVIDI – Programa 
de Visitação Domiciliar ao Idoso, realizado pela Clínica de Geriatria que englobava 
em suas atividades a visita domiciliar, e também do Ambulatório de Cuidados Palia-
tivos. Com o objetivo de contribuir para otimização do leito hospitalar e do atendi-
mento ambulatorial, reduzir custos com internações hospitalares, promover educação 
em saúde integrada à assistência curativa e paliativa, incentivar o ensino e a pesquisa 
do modelo de assistência domiciliar, ser agente formador de pro� ssionais e multipli-

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR GERIÁTRICA: A EXPERIÊNCIA DO NADI EM 
2013
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AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA DE IDOSOS DIABÉTICOS NA ATENÇÃO À 
SAÚDE PÚBLICA

Autores: Maria Inês 
Tadoni / Tadoni, MI / 

IPGG/Unicamp; Adriana 
Harumi Nishizaki da Silva 

/ Silva, AHN / IPGG; 
Eurídes da Silva Gonçalves 
Machado / Machado, ESG 
/ IPGG; Vanilza Aparecida 

dos Santos / Santos, VA 
/ IPGG; Eliane Galvani 
dos Santos Carvalho / 

Carvalho, EGS / IPGG; 
Ivete da Silva Amorim 
/ Amorim, IS / IPGG; 

Auriléia Rocha Ribeiro 
Nascimento / Nascimento, 

ARR / IPGG; Andressa 
Angarola Pimenta / 

Pimenta, AA / IPGG
Área: Geriatria

RESUMO
Introdução: O dé� cit visual apresentado com a longevidade leva a uma perda funcional 
e consequente limitação das atividades nos idosos. As principais causas de de� ciência 
visual no idoso são: catarata senil, glaucoma, degeneração macular relacionada à idade, 
retinopatia diabética (RD) e os erros de refração, mal ou não corrigidos adequada-
mente (1, 2 ,3). A de� ciência visual grave pode ser duas a três vezes mais comum nos 
diabéticos. Estima-se que 4,8% dos cegos no mundo sejam devido a diabetes mellitus 
e no Brasil é a 3ª causa de cegueira com 7 % dos casos (1). A incidência de RD nos 
pacientes diabéticos varia de 29 a 40%, estando relacionada ao tempo da doença e ao 
controle metabólico. Objetivo: Sistematizar a avaliação o� almológica dos diabéticos do 
Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), integrando um serviço público 
estadual e municipal de saúde. Métodos: Para realizar a avaliação o� almológica dos 
idosos diabéticos do GGC (Gerenciamento Gerontológico do Cuidado) do IPGG foi 
necessário a procura de uma parceria com o Ambulatório de Especialidades Muni-
cipal Tito Lopes da Silva − Instituto da Visão, com a � nalidade de fazer o mapeamento 
de retina destes diabéticos e posterior encaminhamento. Resultados: Foram encami-
nhados ao serviço o� almológico 213 pacientes diabéticos, entre esses, 21 recusaram 
fazer o exame de mapeamento de retina e após reorientação da equipe de enfermagem 
e administrativos do GGC foram reagendados seis pacientes. Dentre os 198 diabéticos 
que realizaram os exames, 15 foram encaminhados para avaliação o� almológica. A 
proposta foi e� ciente, pois conseguimos realizar 198 avaliações (93% dos pacientes 

cador de ações passíveis de serem realizadas em domicílio com segurança e quali-
dade. A equipe NADI é composta por médicos, assistentes sociais, enfermeiros, � sio-
terapeutas, nutricionistas, psicólogas, odontólogos, farmacêuticos. O atendimento é 
dividido em células de visitas, cada uma correspondente a uma região do município 
de São Paulo. Cada célula tem um coordenador, que é responsável pelo gerencia-
mento dos casos. Metodologia: Estudo transversal descritivo da população assistida 
em Assistência Domiciliar (AD) durante o ano de 2013. Resultados e discussão: Em 
2013, realizamos 1.036 visitas domiciliares, contando com 133 pacientes acompa-
nhados, sendo 62% do sexo feminino, com média de idade 79,2 anos (desvio-padrão, 
DP = 14,6), 84% idosos ≥ 65 anos e destes 67% maiores de 80 anos. Em sua maioria 
frágeis, totalmente dependentes, 56% acamados, 90% com prevalência de multi-
morbidades (média de comorbidades 8,22 (2,76 DP) e polifarmácia 93% (média de 
número de medicamentos de 8,12 (3,49 DP). Temos como principais grupos diagnós-
ticos: 74% neurológico, sendo desse grupo a maior incidência de demências (56%), 
seguidas de sequelas de AVCs (27%). O segundo grupo diagnóstico principal foi o 
geriátrico (11%), seguido pelo cardiológico (4%) e neoplásico (2%). Neste ano, foram 
avaliados 44 novos pacientes e incluídos 39 no programa de AD; 38 pacientes foram 
a óbito (28,5%), taxa semelhante aos outros anos. Conclusão: Nesses 18 anos, muito 
se avançou, mas ainda há muito para se fazer. Esse é o nosso desa� o para os próximos 
anos, a incorporação de novas tecnologias, aliadas a sua aplicabilidade no domicílio, 
com o objetivo de ampliar o conhecimento e as possibilidades de ações mais e� cazes 
e seguras no domicílio.
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diabéticos) em um curto período e permitiu sistematizar esse procedimento que passa 
a ser programado anualmente para a maioria e de acordo com a necessidade para os 
demais. Conclusão: As doenças e agravos o� almológicos citados podem ser previní-
veis e/ou tratados na maior parte dos casos, por intermédio de programas de educação 
social e assistência médica. As equipes de atenção primária à saúde têm papel funda-
mental para a inclusão do idoso com problema visual no sistema de saúde ocular, 
orientando e identi� cando os idosos com doença ocular e que necessitem de atenção 
especializada. Padronizando procedimentos, monitorando e treinando pro� ssionais, 
conseguiremos um diagnóstico e intervenção precoces com redução da morbidade das 
doenças e agravos oculares.

Temário: Serviços
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Trabalho Cientí� co – 
Pôster Eletrônico

RESUMO
Introdução: O processo de envelhecimento envolve inúmeras alterações cognitivas 
e comportamentais. A doença de Alzheimer é um importante problema de saúde 
pública em todo o mundo. É a forma mais comum de demência entre os idosos, 
responsável por 50 a 60% dos casos. Cuidar de pessoas idosas com Alzheimer é 
uma tarefa difícil, que requer do cuidador, tempo, energia e até esforço físico. A 
sobrecarga do cuidador é um dos principais problemas associados à doença de 
Alzheimer. Objetivos: Capacitar cuidadores familiares de idosos portadores da 
doença de Alzheimer das Unidades de Estratégia Saúde da Família na cidade de 
Divinópolis, Minas Gerais. Metodologia ou descrição da experiência: O programa 
promoveu a capacitação dos cuidadores dos idosos portadores de Alzheimer das 
Estratégia Saúde da Família de Divinópolis. A capacitação realizada no domicílio do 
cuidador de idoso portador de Alzheimer enfocou os diversos aspectos da doença de 
Alzheimer. Foram capacitados no programa 50 cuidadores das unidades de Estra-
tégia de Saúde da Família de Divinópolis e houve a distribuição de uma cartilha 
com os módulos abordados na capacitação. Resultados: O programa promoveu a 
capacitação dos cuidadores dos idosos, por meio de educação em saúde e desen-
volvimento de material educativo sobre o processo de envelhecimento e a doença 
de Alzheimer, sintomas, alterações cognitivas, evolução, melhorando a assistência 
prestada pelo cuidador ao idoso. Conclusão ou hipóteses: A capacitação permitiu 
maior acessibilidade de informações ao cuidador sobre a doença de Alzheimer, 
contribuindo assim para uma melhor assistência e qualidade de vida tanto do idoso 
quanto o cuidador.

CAPACITAÇÃO DE CUIDADORES DE IDOSOS COM ALZHEIMER DA 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA
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RESUMO
A Úlcera por Pressão (UP) é reconhecida como um problema de saúde que envolve 
toda a equipe de profissionais, mas principalmente a enfermagem no contexto da 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que visa o atendimento integral ao paciente 

CARGA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM E OCORRÊNCIA DE ÚLCERA 
POR PRESSÃO EM PACIENTES IDOSOS EM UTI

Autores: Cleydson 
Rodrigues de Oliveira 
/ Oliveira, CR / Medi-
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EFETIVIDADE DO HOSPITAL DIA GERIÁTRICO PARA IDOSOS COM RISCO 
DE HOSPITALIZAÇÃO
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RESUMO
Introdução: O envelhecimento determina desa� os aos sistemas de saúde, em espe-
cial no Brasil onde os idosos já contabilizam mais de 30% dos gastos hospitalares. 
O maior risco de internação encontra-se nos portadores de multimorbidade com 
doenças agudas ou crônicas descompensadas. Para esses idosos, o Hospital Dia Geriá-
trico (HDG) constitui uma alternativa. Objetivo: Avaliar a efetividade do HDG no 
atendimento de idosos com doença aguda ou crônica descompensada sem a necessi-
dade do uso de hospitalização. Metodologia: Estudo observacional para análise de um 
serviço de saúde. Os critérios de inclusão foram idosos com risco de hospitalização, 
portadores de doença aguda ou crônica descompensada, encaminhados ao HDG no 
período de fevereiro de 2008 a novembro de 2013. Os participantes foram submetidos 
à Avaliação Geriátrica Ampla na admissão. Então, receberam tratamento programado 
por equipe multidisciplinar. A alta ocorreu a qualquer momento de acordo com a 
resolução do motivo de encaminhamento. O desfecho foi hospitalização ou atendi-

grave, incluindo-se o diagnóstico, intervenções e avaliação dos cuidados especí-
ficos de enfermagem. O excesso da carga de trabalho pode ser um dos fatores 
desencadeantes da UP, principalmente quando o dimensionamento da equipe de 
enfermagem não é feito conforme a demanda de cuidados de enfermagem. Este 
estudo observacional do tipo analítico com delineamento de coorte, teve como 
objetivo geral analisar associações entre carga de trabalho de enfermagem e ocor-
rência de úlceras por pressão em pacientes idosos internados em Unidade de 
Terapia Intensiva. Esta pesquisa foi desenvolvida na UTI geral de um hospital de 
grande porte de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. A coleta de dados foi reali-
zada nos meses de agosto a novembro de 2011, constituindo uma amostra de 66 
pacientes. Foi aplicado o índice Nursing Activities Score (NAS) para medida de 
horas de cuidados requeridas pelos pacientes, a Escala de Braden para medir o 
risco de desenvolvimento de Úlcera por Pressão (UP) e os pacientes foram acompa-
nhados até a alta, óbito, transferência da UTI ou ocorrência da UP. Os dados desta 
pesquisa foram obtidos por meio da análise diária dos prontuários, da visita diária 
ao leito dos pacientes e consulta aos enfermeiros assistenciais. Os dados foram 
submetidos a análise descritiva e inferencial, sendo utilizado o software R versão 
2.13.0 para análise estatística, utilizando a Equação de Estimação Generalizada 
(GEE) com matriz de trabalho simétrica composta, algorítimo de Backward e teste 
de Spearman. Os Resultados mostraram que 66,7% dos idosos desenvolveram UP 
com Odds Ratio (OR) = 1,04 (p = 0,057). O sexo masculino predominou (54,5%), 
representando 77,8% das ocorrências da UP. As mulheres apresentaram fator de 
proteção para UP com OR = 0,19 (p = 0,017). Os pacientes que evoluíram a óbito 
(14) representaram 44% dos acometidos com OR = 3,53 (p = 0,029). A elevação 
no escore de Braden mostrou fator de proteção para UP (p = 0,002). Em análise 
de regressão multivariada foi demonstrado que para cada 10 pontos acrescidos no 
escore do NAS eleva-se a chance de ocorrência de UP em 1,07 vezes (p = 0,009), 
caracterizando associação entre carga de trabalho de enfermagem e ocorrência de 
UP nos pacientes internados na UTI.
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mento no setor de emergências até a alta do HDG. Foram excluídos os casos com � cha 
de admissão e alta incompleta. Casos incluídos e excluídos foram comparados. Foi 
feita análise descritiva e comparativa com intervalo de con� ança de 95% e p < 0,05. 
Resultados: Foram avaliados 518 idosos com média de 79,4 (± 8,2) anos, sendo 68,3% 
mulheres. Os pacientes apresentaram na admissão média de 5,5 (± 2,3) doenças e uso 
de 7,1 (± 3,2) medicações. A maioria (71,7%) era independente para atividades básicas 
de vida diária. Os pacientes realizaram em média 4,3 (± 3,0) atendimentos no HDG. 
A grande maioria (74,8%) com um intervalo de admissão e alta menor que 30 dias. 
A resolução do principal motivo de encaminhamento ocorreu em 85,3% dos casos, e 
79,7% dos pacientes recebeu alta sem nenhuma necessidade de internação ou atendi-
mento no setor de emergências. Esses dados variaram conforme o principal motivo de 
encaminhamento. Na alta, os pacientes apresentaram o mesmo per� l de funcionali-
dade e melhor autopercepção de saúde (2,87 versus 2,62) com p < 0,01. Houve elevada 
satisfação dos pacientes (99%) e cuidadores (99,4%). Conclusão: O HDG apresentou 
alta efetividade no tratamento de idosos com doenças agudas ou crônicas descompen-
sadas sem a necessidade de hospitalização ou atendimento no setor de emergências. 
Houve melhora da autopercepção de saúde, manutenção da funcionalidade e elevada 
satisfação com o atendimento.

RESUMO
A avaliação neuropsicológica e o TCA-Vis são instrumentos recentes no diagnóstico 
das demências, com excelente capacidade de detecção do comprometimento cogni-
tivo, permitindo diagnóstico precoce e terapêutica desde as fases iniciais e, dessa 
forma, permitindo a compressão da morbidade para manter a qualidade de vida dos 
pacientes comprometidos. A memória imediata tem alta velocidade de transmissão 
(150 a 200 ms) dependendo seu registro da integridade da função sensorial e da 
atenção (córtex pré-frontal), enquanto a memória de longo prazo do tipo explí-
cita compreende um sistema de controle de atenção com dois sistemas de suporte: 
um de natureza visuoespacial e outro de natureza fonológica e desse modo, lobo 
frontal medial e temporal. No envelhecimento, a sequência das perdas cognitivas 
não difere daquela observada na doença de Alzheimer, cujas principais marcas 
são a diminuição da memória recente e a di� culdade de aprendizado e atenção. 
Porém, esses processos diferem na velocidade de instalação de suas perdas. É nesse 
caminho que se insere o CCL, o que nos sugere pensar que ocorram alterações não 
apenas da memória, mas também, que o processo atencional possa estar compro-
metido de forma paralela ou até precoce, de maneira que o registro da informação 
recebida estejacomprometido e que os testes que buscam identi� car tal processo 
sejam importantes na sua identi� cação precoce, pois, como grau intermediário de 
comprometimento entre a � siologia e a patologia, o CCL deverá sofrer intervenção 
terapêutica, buscando preservar a qualidade dos registros do paciente independen-
temente de sua evolução ser benigna ou não.Os principais subgrupos é que determi-
narão o tipo de demência que poderá surgir. É nesse contexto que a instrumentação 
do diagnóstico precoce possibilitará uma comunidade saudável por mais tempo e 
a qualidade de vida preservada, mantendo o indivíduo ativo e producente por um 
período maior.

ESTUDO PROGNÓSTICO DO COMPROMETIMENTO COGNITIVO LEVE
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RESUMO
Uma operadora de saúde de médio porte, com associados com média de 80 anos, 
e custo hospitalar de 70%, contratou equipe interdisciplinar, formada por geriatra, 
� sioterapeuta, assistente social e fonoaudiólogo, para atuar em dois hospitais da 
rede. A coordenação das equipes é feita por um médico, que participa das discus-
sões clínicas e que audita os procedimentos. O objetivo principal é atuação inter-
disciplinar com visita diária, otimização clínica, aderência do paciente e familiares 
e planejamento de cuidado. O tempo médio de internação hospitalar em um ano, 
foi de 4,2 e 8,4 dias e taxa de internação na UTI de 8,7 e 32% respectivamente no 
hospital A e B. O número de internações aumentou signi� cativamente. Observou-se 
uma redução nas admissões nos outros hospitais da rede. Quanto ao custo hospi-
talar, a redução foi de 43% no hospital A e 33% no hospital B. A redução dos gastos 
� nanceiros total com internação da operadora foi de 14,50%, contabilizando em 
valor absoluto líquido mais de 10 milhões de reais. A resolutividade elevada, asso-
ciada à baixa permanência dos pacientes no hospital é decorrente da intensi� -
cação dos cuidados realizados pela equipe interpro� ssional que é especializada no 
cuidado do paciente com multimorbidade, polifarmácia e fragilidade, associada ao 
contato permanente de atenção aos familiares exaustos e ansiosos. As visitas diárias 
aos pacientes com a participação de toda a equipe provoca uma reação de alívio 
e con� ança que repercute nos resultados clínicos e econômico. O índice de rein-
ternação é 5%, e os pacientes mantêm seguimento pelo ambulatório de geriatria 
pós-alta. O modelo re� etiu também na redução do número de reclamações de usuá-
rios perante os órgãos de defesa. Conclui-se que novas formas de gestão de cuidados 
do idoso internado podem além de reduzir custos, reduzir o tempo de internação 
hospitalar e suas consequências.

MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE INAPROPRIADOS PARA IDOSOS 
NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
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RESUMO
Introdução: Atualmente existem diversos instrumentos para avaliação da adequação 
da farmacoterapia para essa população, destacando-se o uso dos Critérios de Beers 
2012 e o STOPP. A RENAME reúne os medicamentos disponibilizados à população 
brasileira no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e tem grande relevância para 
a garantia de acesso aos medicamentos essenciais. Objetivos: Descrever a proporção 
de Medicamentos Potencialmente Inapropriados (MPIs) para idosos na RENAME 
2012, por componente da Assistência Farmacêutica, utilizando os critérios de 
Beers e STOPP. Métodos: Foi realizada uma análise comparativa dos medicamentos 
presentes na RENAME 2012, em três componentes (básico, estratégico e especia-
lizado) com os medicamentos (fármacos ou grupos farmacológicos) presentes na 
atualização dos Critérios de Beers de 2012 e STOPP. Para os casos em que estes 
critérios apontavam grupos farmacológicos e não especi� cavam os medicamentos 
pertencentes a estes grupos, foi consultada a Classi� cação ATC da OMS. Os dois 
critérios foram avaliados separadamente. Realizou-se o cálculo da proporção de 
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MPI em cada componente da Assistência Farmacêutica, de acordo com o critério 
aplicado, considerando-se o total de especialidades farmacêuticas do componente. 
Foram excluídos da análise os medicamentos homeopáticos. Resultados: Foram 
identi� cados 16,9 % de MPI para Idosos na RENAME 2012, utilizando-se os Crité-
rios de Beers. Por componente os percentuais encontrados foram: básico (28,1%), 
estratégico (2,1%) e especializado (14,2%). Quando se utilizou os Critérios de 
STOPP, foram identi� cados 15,0% de MPI para idosos. Por componente os percen-
tuais encontrados foram: básico (27,1%), estratégico (0,5%) e especializado (11,4%). 
Discussão: A proporção de MPI foi alta, de acordo com os dois critérios utilizados. 
Houve diferença na proporção de MPI por componentes nos dois critérios utili-
zados. Os critérios de Beers foram atualizados em 2012 por especialistas americanos 
e o STOPP foi elaborado de acordo com a experiência clínica de pro� ssionais euro-
peus. A diferença encontrada aponta a necessidade de elaboração de critérios nacio-
nais que possam subsidiar a prática clínica diária, assim como in� uenciar a seleção 
de medicamentos nas diversas esferas de governo. Conclusão: A proporção de MPIs 
na RENAME foi de 16,9% de acordo com os critérios de Beers e 15,0% segundo o 
STOPP. O componente com menor proporção de MPI foi o estratégico, segundo os 
dois critérios utilizados.

RESUMO
Introdução: A velocidade do processo de envelhecimento e de transição demográ� ca 
e epidemiológica brasileira introduz questões cruciais para a sociedade brasileira, os 
gestores, trabalhadores e pesquisadores dos sistemas de saúde. O contexto nacional de 
acentuada desigualdade social, de pobreza e de fragilidade das instituições, exige equi-
dade no acesso dos idosos ao cuidado e aos serviços de saúde primários para reduzir os 
riscos de adoecimento, de complicações e de incapacidades. Objetivos: Compreender 
a percepção do usuário idoso em relação ao serviço público de saúde; identi� car as 
demandas e expectativas do idoso em relação ao serviço de saúde e ao atendimento 
das Equipes de Saúde da Família (ESF) de Bambuí/MG. Método: Este estudo foi 
realizado no município de Bambuí/MG. A escolha dos entrevistados considerou o 
gênero, a idade, o nível funcional e o território e o critério de saturação para regular o 
tamanho da amostra. O modelo dos signos, signi� cados e ações foi utilizado na coleta 
e análise dos dados. Resultados: Foram entrevistados 57 idosos, sendo 27 homens e 30 
mulheres, selecionados nos seis territórios das ESF. Os idosos reconhecem facilidades 
e di� culdades nos serviços de saúde e valorizam a criação do Sistema Único de Saúde 
(SUS), mas a atenção à saúde deixa a desejar. Um homem casado de 82 anos a� rma: 
“Costumo. Vou ao médico diário sô, meu Doutor é o X (...) ele arranja aquele remédio 
e fala: ‘cê leva esse e vai tomando, acaba uma receita e pega outra e na hora que piorar 
mais cê volta’”. (H23); enquanto uma mulher viúva de 86 anos diz: “Consulto diaria-
mente porque não sara, mas a gente � ca naquela fé que vai sarar, mas o médico ótimo 
me desanimou: ‘que ‘isso é idade, que eu tenho que aceitar’.” (M24). Discussão: Pela 
análise dos relatos dos usuários idosos, ainda não se observam: a mudança do modelo 
de atenção à saúde pelas ESF; a inclusão da capacidade funcional como balizadora das 
ações dos serviços; o vínculo dos idosos com as ESFs e ações de saúde especí� cas para 

O SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, MINAS 
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RESUMO
Introdução: A saúde do idoso é pauta na agenda do governo brasileiro visto que 
essa é uma população que demanda cuidados especí� cos e necessita ser assistida 
por pro� ssionais quali� cados. Muitos idosos não conseguem envelhecer junto 
de suas famílias e assim chegam até uma Instituição de Longa Permanência para 
Idosos (ILPI), onde é ofertada toda a assistência à saúde para que se mantenham 
em um envelhecimento saudável. Objetivo: Identi� car o per� l de idosos de uma 
ILPI localizada no município de Castanhal/PA. Metodologia: Método quantita-
tivo por meio de aplicação de um questionário fechado sobre: nome, idade, sexo, 
escolaridade, formação pro� ssional, estado civil, quantidade de � lhos, procedência, 
doença preexistente, doenças obtidas na instituição, renda própria, se prática ativi-
dade física, tempo de institucionalização e antropometria. Realizado no período 
de janeiro de 2014. No total participaram deste evento 38 usuários, sendo 17 do 
sexo masculino e 21 do sexo feminino. Resultados: São em sua maioria do sexo 
feminino (55,27%), têm idade entre 60 e 90 anos, 57,89% são analfabetos, 71% 
não têm formação pro� ssional, 47,36 são solteiros, 86,84% tiveram procedência 
do próprio município, o maior número de doenças preexistentes: hipertensão, 
demência, diabetes, depressão, 100% deselvoveram escabiose, agravaram-se os 
quadros de demência em 36% dos idosos, 79% têm renda própria (salário mínimo), 
80% não praticam atividade física. A permanência na instituição encontra-se entre 
o intervalo de 1 a 20 anos. Em relação a antropometria geral, a maioria encontra-
se dentro dos parâmetros normais da OMS. Discussão: É relevante observar que 
os idosos pesquisados estão entre o grupo pertencente a classe C de acordo com a 
renda, sendo esses os próprios � nanciadores de sua estadia no espaço em análise, 
os cuidados ativos como atividades físicas e higiene, parecem em carência, o que 
pode agravar demais doenças preexistentes referidas, há então uma resposta que a 
instituição não realizada atividades ativas para os idosos, porém esse resultado pode 
ser em função da própria condição física deles. Conclusão: Conclui-se que há neces-
sidade de cuidados à saúde, visto que possuem doenças crônicas que afetam a capa-
cidade funcional. É necessário que haja uma reavaliação do estado geral dos idosos 
e suas necessidades, para que a equipe multipro� ssional possa atuar de maneira 
sistematizada, buscando a melhoria da qualidade de vida e assim uma velhice com 
mais bem-estar.

esse público. Conclusão: As falas dos idosos denotam o despreparo e a fragilidade do 
SUS para atuar junto ao idoso e suas famílias na área estudada. Dar voz aos idosos que 
utilizam os serviços representa uma etapa a mais no fortalecimento do SUS, apon-
tando aos trabalhadores e gestores como o outro lado do sistema − a pessoa que é 
cuidada − tantas vezes ignorada e desconhecida, percebe e avalia o que lhe é oferecido 
ou negado, na busca pelo direito à saúde e à dignidade.
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RESUMO
Demência é uma doença crônica, progressiva e incurável. No Brasil, a prevalência 
é de 7,1%, Herrera (1998, 2002). Cuidar dos idosos com demência causa impacto, 
sobrecarga, percebidos como desconforto, alteração da saúde física e emocional ,além 
de causar mudanças na rotina do lar, das relações familiares, nos relacionamentos 
sociais, no lazer e nas � nanças. O Gerenciamento Gerontológico do Cuidado (GGC) 
do IPGG (Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia) é uma linha de cuidado dife-
renciado com atendimento baseado em um tripé em que se propõe o gerenciamento 
das consultas, doenças e dos casos. Objetivo: Descrever o per� l dos idosos e cuida-
dores dos grupos com demência no GGC. Método: Foi aplicado um questionário aos 
cuidadores dos idosos e utilizadas informações existentes nos prontuários coletadas 
por toda a equipe. As variáveis foram agrupadas em características sociodemográ� cas 
e condições de saúde. Resultados: Observou-se que dos 26 idosos, 77% são mulheres; 
idades entre 69 a 91anos, 61% entre 81 a 91anos; 77% são aposentados; 46% possuíam 
ensino fundamental incompleto e 3 idosos eram analfabetos; 5 vivem sozinhos , 2 
destes têm parentes no mesmo quintal e outros 3 recebem ajuda de vizinhos e do PAI 
( Programa Acompanhante do Idoso). Em relação às condições de saúde, 77 % têm 
demência leve e/ou moderada; a maioria tem mais que quatro doenças, sendo que 
HAS é a mais frequente, 81 %, seguida de DM e dé� cit visual com 30%. Passeios com 
a família e atividades religiosas constituem o lazer desses idosos. No que diz respeito 
aos cuidadores, têm idades entre 35 e 76 anos, 88% são mulheres; 42% são � lhas, 1 
idosa tem cuidado compartilhado entre cuidadora e � lhos , 1 idosa só por cuidadora 
não familiar ;42% dos cuidadores são hipertensos e 15% são diabéticos; as maiores 
preocupações/problemas que enfrentam para cuidar são entender o dé� cit cognitivo/
alterações comportamentais e di� culdades com a alimentação. Os cuidadores, em 
sua maioria têm convívio social restrito. Conclusão: Os per� s encontrados condizem 
com a literatura. É importante identi� car as necessidades dos idosos em cada fase 
da doença. A maioria dos cuidadores é familiar sem experiência prévia do cuidado; 
se faz necessário atender as dúvidas de ordem prática dos cuidadores, entender os 
sentimentos que o cuidado desencadeia. O GGC além das orientações nos grupos/
consultas veri� cou essa demanda e formou um grupo de orientação desses cuidadores 
para instrumentalizar o cuidado.

RESUMO
Introdução e objetivo: O processo de envelhecimento é considerado um grande desa� o 
para saúde pública. Nesse sentido, ações de educação em saúde vêm sendo alternativas 
para a promoção de um envelhecimento saudável, na medida em que possibilitam 
troca de saberes e uma maior comunicação em saúde. O objetivo da proposta foi veri-
� car a in� uência de palestras educativas em geriatria no nível de conhecimento dos 
idosos. Metodologia: A amostra foi composta por 45 pessoas (média de 64,22 ± 17,22 
anos) de ambos os sexos, participantes do Programa de Extensão Universidade da 
Maturidade em Palmas, Tocantins. Inicialmente, foi feita uma coleta de dados com o 
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RESUMO
Introdução: A sociedade contemporânea vem experimentando profundas e radicais 
transformações no contexto das práticas sociais e no estilo de vida das pessoas e grupos. 
Dentre essas transformações, o envelhecimento das populações se destaca como fator 
signi� cativo no âmbito da saúde pública global (Brasil, 2007). Os programas de ativi-
dade física são considerados elementos potenciais da qualidade de vida da população 
idosa na medida em que para além dos aspectos diretamente relacionados com a saúde, 
o seu nível de independência funcional e autonomia no cotidiano com re� exos evidentes 
sobre a sua qualidade de vida, dependem de um bom desempenho motor, tornando a 
prática regular de atividade física, determinante nessa faixa etária (Carvalho, 2008). 
Os programas de atividades físicas desenvolvidos pela Secretaria de Envelhecimento 
Saudável e Qualidade de Vida (SESQV) da cidade do Rio de Janeiro, visam minimizar 
essas perdas. Objetivo: Avaliar a força funcional de idosos participantes dos Programas 
de Ginástica e da Academia da Terceira Idade (ATI) desenvolvidos pela SESQV no 
Rio de Janeiro. Metodologia: A amostra foi composta de 333 idosas, sendo separadas 
em três grupos: 159 do programa de ginástica, 75 do programa ATI e 99 do grupo-
controle (sedentárias). Para avaliar a força funcional de membros superiores e infe-
riores, foi utilizado os testes Chair stand e o Arm Curl do Senior Fitness Test (RIKLI 
E JONES,1997). A pesquisa foi � nanciada pela FAPERJ. Resultados: Houve diferença 
signi� cativa entre os três grupos para as variáveis força de membros inferiores (F = 
181,1; p = 0,0001) e de membros superiores (F = 206,2; p = 0,0001). Discussão: O trei-
namento de força tem se mostrado uma ferramenta interessante com bom potencial 
discriminador para fatores que comprometem a saúde, a exemplo de quedas, fraturas 
e hospitalizações (Kim, 2010). Em outro estudo realizado por Streit, (2011), foi reala-

objetivo de identi� car as doenças mais prevalentes nesse grupo. Após a coleta nortea-
dora, foram realizadas palestras informativas e dialogadas sobre as doenças referidas, 
primeiramente Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes mellitus (DM). 
Na dinâmica das aulas foram aplicados um pré-teste, contendo perguntas abertas e 
fechadas sobre as patologias, e um pós-teste posteriormente a palestra. O instrumento 
de avaliação abordava perguntas sobre conceitos, fatores de risco, prevenção, diag-
nóstico, tratamento e complicações das doenças. Resultados e discussão: Em relação à 
HAS houve um aumento no nível de conhecimento sobre conceitos, fatores de risco, 
prevenção e diagnóstico quando comparado o pré com o pós-teste. O que não acon-
teceu com as questões sobre tratamento e complicações. Nos testes sobre DM, também 
foi encontrado um aumento no nível de conhecimento para todas as questões, exceto 
sobre tratamento, quando comparado o pré com o pós-teste. Outro dado encontrado 
foi o alto grau de satisfação entre os participantes. Diante disso, a educação em saúde 
mostrou-se um bom instrumento de promoção de saúde na terceira idade, contri-
buindo com uma maior inclusão dos idosos nos conhecimentos sobre as doenças 
próprias de sua idade. Conclusão: Com base nos resultados observados, conclui-se 
que o acesso às informações sobre as doenças descritas nesta proposta contribuiu 
para o aumento do nível de conhecimento dos idosos, o que pode ser ampliado para 
um maior cuidado com a saúde, na prevenção de doenças e controle das já existentes.
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tado a importância do aumento da força funcional de membros inferiores para menor 
ocorrência de quedas. Conclusão: Programas de atividades físicas para idosos podem 
minimizar os efeitos do envelhecimento, tornando-os independentes por mais tempo, 
diminuindo o investimento em internações e favorecendo políticas preventivas, como 
as que vêm sendo desenvolvidas pela SESQV no Rio de Janeiro.

RESUMO
Objetivos: Realizar uma discussão sobre o processo de arteterapia, observando os bene-
fícios deste, como possível agente de estimulação cognitiva em idosos residentes em 
uma ILPI. Disponibilizar para esses idosos, vivências e atividades expressivas com dife-
rentes recursos da linguagem artística. Métodos: As práticas são realizadas em sessões 
semanais, individual ou grupal. Participam deste estudo, idosos com idades entre 75 e 
95 anos. Alguns apresentam a fragilidade dos tempos vividos, e alguns são portadores 
de Alzheimer, AVC e Parkinson. Busca-se estimular as situações desencadeadoras do 
processo criativo, bem como as experiências na linguagem plástica, corporal e musical em 
terapias expressivas. Após, realiza-se uma interface entre os pro� ssionais de arteterapia e 
psicologia da instituição. Resultados: Veri� camos que os idosos podem resgatar e abrir 
novas janelas de conhecimento, avançando a expansão da consciência, manifestando 
talvez “o indizível em formas visíveis” (SAUER, 2005). Observamos que é possível escutar 
as considerações dos idosos, estimulando a expressão criadora. O processo de adaptação 
às mudanças requer uso da imaginação criadora. Esse mecanismo criativo possibilita 
aos idosos uma estimulação, pois “anos de pesquisa revelaram que o cérebro pode sofrer 
mudanças em sua organização, principalmente por meio da localização de informações 
especí� cas, de outros fatores e da aprendizagem. A neurogênese implica o nascimento 
de novos neurônios” (GUIMARÃES, MAIA, 2007, p. 159). Então, realizar atividades em 
meios expressivos, ativa a memória, e a predisposição de criar gera o novo (IZQUIERDO, 
2002). Investir nesse processo que envolve criatividade, traz melhores investimentos 
emocionais à saúde dos idosos (JUNG, 1963), pois, a atividade lúdica da arte proporciona 
ao sujeito, desvelar seus sentimentos e emoções, contribuindo para a autoestima e reso-
lução de con� itos. (SAUER, 2005, p. 106). Discussão: Consideramos que lançar mão dos 
recursos artísticos, em um processo arteterapêutico, auxilia aqueles que têm a ventura de 
chegar à longevidade a lidarem com situações perturbadoras, bem como na reabilitação 
da saúde. Nesse envolvimento prazeroso, a frequência das ondas cerebrais são ativadas e 
propiciam processos de autorregeneração e cura, além de melhorar a qualidade de vida e 
a autoestima (SAUER, 2005). Pessoas podem ampliar o conhecimento de si e dos outros, 
e desfrutar do prazer vitalizador do fazer artístico (American Art � erapy Association).

ARTETERAPIA E ESTIMULAÇÃO COGNITIVA NOS IDOSOS EM UMA ILPI
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RESUMO
Introdução: Alterações na composição corporal de idosos mostram redução da 
massa muscular. Paralelamente, há também diminuição da força muscular. Somam-

ASSOCIAÇÃO ENTRE NÍVEIS SÉRICOS DE VITAMINA D E CAPACIDADE 
FUNCIONAL DE IDOSOS ASSISTIDOS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)
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RESUMO
Introdução e objetivo: A automedicação pode causar efeitos adversos e intoxicações e, 
quando praticada por idosos, torna-se mais preocupante. O objetivo deste estudo foi 
descrever a automedicação dos idosos participantes de grupos de envelhecimento ativo 
em Picos − PI. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, transversal com abor-
dagem quantitativa, realizado de julho a setembro de 2013. A amostra foi constituída 
por 54 idosos que participavam de grupos de promoção da saúde. A coleta de dados 
deu-se por meio de um formulário criado pelos pesquisadores. Os dados foram anali-
sados por meio do programa estatístico IBM Statistical Package for the Social Sciences 
versão 20.0. Os resultados foram analisados por meio de estatística descritiva e apre-
sentados em quadros. Resultados e discussão: Predominaram os participantes do sexo 
feminino, com faixa etária entre 71 e 75 anos, nível fundamental incompleto e viúvas. 
Quanto aos dados clínicos, 72,2% dos idosos apresentavam algum problema de saúde, 
destacando-se 66,7% com hipertensão arterial. Em relação aos hábitos de vida, 75,9% 
a� rmou praticar atividade física, sendo a caminhada a mais referida, 61%. Em relação 

se fatores de risco para hipovitaminose D com re� exos contrários à capacidade 
funcional. Objetivo: Avaliar a in� uência dos níveis séricos de vitamina D sobre a 
capacidade funcional de idosos assistidos em uma Unidade de Saúde de Maceió, 
Alagoas. Métodos: Estudo piloto, transversal, realizado com 10 idosas frequenta-
doras do Projeto de Atividade Física e Promoção à Saúde em uma Unidade Básica 
de Saúde (UBS) no período de março a abril de 2013. Coletaram-se dados sociode-
mográ� cos, Miniexame de Estado Mental (MEEM), Índice de Katz, teste POMA II 
“Performance-Oriented Mobility Assessment II” e níveis séricos da 25-hidroxi vita-
mina D. Utilizou-se o teste exato de Fisher. Diferenças foram consideradas signi� -
cativas quando p < 0,05. Resultados: A idade média foi 69,4 anos ± 8,35 anos, sendo 
50% separadas, 20% casadas e 10% solteira. Quanto à escolaridade, 60% tinham, no 
mínimo, oito anos de estudo. Todas relataram apresentar pelo menos uma patologia 
crônico-degenerativa e 80% utilizam medicamentos. Quanto ao histórico de quedas 
70% a� rmaram ter sofrido ao menos uma queda da própria altura nos últimos seis 
meses, sendo que 85,7% ocorreram em seu próprio domicílio. A pontuação média 
do POMA II mostrou alto risco de quedas em 90%. O MEEM demonstrou média de 
23,9 pontos. Os níveis séricos de vitamina D foram su� cientes em 80% e de� cientes 
em 20%. Embora todas as participantes fossem � sicamente ativas, 40% demons-
travam dependência para a realização de uma função básica de vida. Nesse grupo, 
60% praticavam algum tipo de atividade física regularmente, além das atividades 
do projeto. Não foram encontradas correlações signi� cativas entre os níveis séricos 
de vitamina D, MEEM e capacidade funcional das participantes. Não foram encon-
tradas diferenças estatisticamente signi� cativas (p ≤ 0,05) para as variáveis inde-
pendentes: MEEM, Índice de Katz, 25-hidroxi vitamina D e a variável dependente: 
POMA II. Conclusão: Nessa população não foi encontrada relação signi� cativa 
entre as variáveis analisadas, porém, diante da viabilidade da pesquisa e impor-
tância do tema, sugere-se a continuidade do estudo com os idosos usuários dos 
serviços da UBS.
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ao consumo de bebidas alcoólicas, 70,4% a� rmaram não consumir e 55,6% a� rmaram 
que nunca fumaram. Acerca da automedicação, 50% dos idosos disseram que às vezes 
consomem medicamento por conta própria, 48,9% deles a� rmaram automedicar-se 
uma vez ao dia e 53,7%, quando estão sentindo algum sintoma tentam resolvê-lo com 
o uso de alguns medicamentos. A automedicação é arriscada, independentemente da 
frequência com a qual se realiza. Por intermédio dos achados desse estudo, observa-
se que prevaleceu o consumo indiscriminado de medicamentos pelos idosos, prática 
que pode ocasionar desfechos clínicos adversos. Conclusão: Observou-se que grande 
parte dos idosos investigados pratica a automedicação. Considerando que essa prática é 
nociva à saúde, ressalta-se a importância do papel exercido pela enfermagem no acom-
panhamento dos idosos, principalmente com relação à educação da população acerca 
dos efeitos nocivos dessa prática.

RESUMO
Introdução: No Brasil e no mundo, o câncer de mama é o segundo tipo mais frequente 
entre as mulheres. O diagnóstico está correlacionado a um simbólico equivalente a 
“sentença de morte”, associado a dor, perda e mutilação. Os tratamentos, assim como 
a mastectomia afetam o estado emocional da mulher, diminuindo a autoestima. Obje-
tivo: Avaliar a autoestima antes e após a cirurgia reconstrutiva mamária em mulheres 
mastectomizadas. Metodologia: Estudo longitudinal, observacional e descritivo, com 
seguimento de pacientes. Avaliação das características psicológicas de 30 mulheres 
mastectomizadas submetidas a cirurgia de reconstrução mamária, a faixa etária oscilou 
entre 32 e 76 anos, com uma média de 54 anos, atendidas em um hospital universitário. 
Foi avaliada a autoestima das participantes por meio da aplicação da Escala de Autoes-
tima de Rosenberg Unifesp – EPM, antes e após a reconstrução. Resultado: Observou-
se que 73,3% das mulheres elevaram seus níveis de autoestima; 16,7% estavam com a 
autoestima menos elevada e 10% não tiveram mudanças na autoestima após a recons-
trução mamária. O teste t de Student, para amostras pareadas para comparação das 
médias dos escores nas duas avaliações, indicou uma média = 10,60 e um DP = 5,18 na 
primeira avaliação e uma média = 8,20 e um DP = 4,35 na segunda avaliação, logo, o 
valor de p = 0,000 evidenciando diferença signi� cativa entre as médias ao nível de 1%. 
Discussão: A mama é entendida simbolicamente como representação da feminilidade 
e a mastectomia vem descaracterizar essa imagem, gerando sentimentos de inferiori-
dade, rejeição e vergonha, seja pela falta do seio ou pelas cicatrizes. A reconstrução da 
mama devolve, parcialmente, um sentimento de integridade do corpo, melhorando 
a autoimagem e elevando a autoestima. Um estudo realizado pelo serviço de gineco-
logia do Hospital Universitário La Paz, em Madri, onde foram avaliadas 526 mulheres, 
concluiu-se que àquelas submetidas à reconstrução mamária (imediata à mastectomia, 
ou depois de alguns meses) tinham uma elevação nos níveis de autoestima e uma 
melhora da imagem corporal. Conclusão: O câncer de mama traz repercussões psicoló-
gicas para a paciente, afetando a imagem corporal e a autoestima. Após a reconstrução 
de mama, a maioria das mulheres mastectomizadas melhoraram sua autoestima em 
comparação ao momento anterior à reconstrução, com impacto positivo na qualidade 
de vida.

AVALIAÇÃO DA AUTOESTIMA EM MULHERES MASTECTOMIZADAS 
ANTES E APÓS A RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA
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RESUMO
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a osteoporose atinge mais de 75 milhões de 
pessoas na Europa, Japão e Estados Unidos da América (EUA), causando mais de 2,3 milhões 
de fraturas anualmente na Europa e EUA. Com isso o objetivo desta pesquisa foi avaliar a 
qualidade de vida por meio do questionário Osteoporosis Assessment Questionaire (OPAQ) 
em idosas que possuem osteoporose. É um estudo do tipo descritivo, pois teve como obje-
tivo principal descrever as características de determinado grupo. A população-alvo deste 
estudo foram mulheres com faixa etária entre 60 e 70 anos que apresentassem o diagnóstico 
de osteoporose. A amostra foi composta por três mulheres, oriundas de demanda espon-
tânea do local da realização da pesquisa. Em relação à qualidade de vida foram analisadas 
as respostas dadas pelas participantes de acordo com o questionário OPAQ (Osteoporosis 
Assessment Questionnaire). O questionário é composto por cinco perguntas iniciais que 
falam sobre qualidade de vida e saúde e outros 18 questionamentos sobre assuntos como 
mobilidade, dor, independência, imagem corporal, nível de tensão e trabalho. Todas as ques-
tões do OPAQ foram respondidas. A maioria das pacientes estavam satisfeitas com sua vida 
e saúde, quando comparado a saúde das pesquisadas atualmente com a saúde das mesmas há 
um ano atrás só obteve-se respostas satisfatórias, em que 66,66% da amostra respondeu estar 
muito melhor do que um ano atrás. Quanto a pergunta se � cavam na cama ou na cadeira a 
maior parte do dia, 66,66% das idosas estudadas relatavam não � car nenhum dia na cama ou 
cadeira por muito tempo. Quanto as questões de andar e inclinar-se, na pergunta que referia 
se as idosas tinham problemas para subir ou descer escadas, 66,66% tinham problemas todos 
os dias. No questionamento sobre dor nas costas, 100% responderam conseguir � car em pé 
por um longo tempo todos os dias. Todas as pacientes conseguiam realizar atividades básicas 
do dia a dia que exigiam � exibilidade. Em relação aos cuidados próprios, as pesquisadas rela-
taram não necessitar de ajuda em nenhum momento para realizar essas atividades. Quanto às 
tarefas domésticas, 66,66% não conseguiam realizar os trabalhos de casa sem ajuda nenhum 
dia. Esta pesquisa permitiu concluir que o OPAQ é capaz de avaliar aspectos gerais e especí-
� cos da qualidade de vida na população de indivíduos que possuem osteoporose.

AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DA SEXUALIDADE EM MULHERES IDOSAS 
MASTECTOMIZADAS
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RESUMO
Introdução: O câncer de mama e seu tratamento desenvolvem traumas psicológicos na 
vida das pacientes, alterando a autoimagem, gerando sentimentos de impotência, medo 
e vergonha. Muitas mulheres, após a mastectomia sentem-se envergonhadas frente aos 
seus parceiros, repercutindo na sua sexualidade. Objetivo: Avaliar a satisfação sexual em 
mulheres mastectomizadas em diferentes faixas etária. Veri� car a ocorrência da redução 
ou não da libido após a mastectomia. Metodologia: Estudo longitudinal, observacional 
e descritivo, com seguimento de pacientes. Avaliação das características psicológicas de 
30 mulheres mastectomizadas, com idade entre 32 e 76 anos, atendidas em um hospital 
universitário. A satisfação sexual, assim como a redução da libido nas mulheres, foi avaliada 
por meio de questionário aplicado no mínimo três meses após a mastectomia. Resultados: 
Com relação a satisfação sexual, pós-mastectomia, observou-se que 70% estavam insatis-
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feitas quanto a sua sexualidade e, por consequência, 53,3% delas perceberam uma redução 
na libido após a mastectomia, enquanto 46,7% não sentiram redução na libido. Na faixa 
etária compreendida entre 30 e 39 anos encontramos 83,3% das mulheres insatisfeitas; 
entre 40 e 49 anos encontramos 72,7% das mulheres insatisfeita; e na faixa etária entre 50 
e 59 anos, 78,2% estavam insatisfeitas e as idosas (mais de sessenta anos) apresentaram o 
menor índice de insatisfação, 25%. Dentre as idosas, 75% perceberam uma redução na 
libido após a mastectomia. Discussão: Com relação a sexualidade e a imagem corporal, 
após o tratamento para o câncer de mama percebe-se uma perda do potencial de excitação 
e de estimulação sexual pela remoção do seio. O presente estudo encontrou resultados 
que corroboram com essa a� rmação, pois 70% das mulheres mastectomizadas estavam 
insatisfeitas com sua vida sexual e a maioria (53,3%) perceberam uma redução na libido. 
Outros estudos descrevem uma correlação entre a imagem corporal e o funcionamento 
sexual, mulheres com imagem corporal negativa enfrentam mais di� culdades na área 
sexual. Conclusão: A mastectomia afeta a autoimagem, diminuindo a autoestima e preju-
dicando o relacionamento sexual. Mulheres jovens sentem-se mais insatisfeitas sexual-
mente do que as idosas após a mastectomia. Dentre as mulheres pesquisadas a maioria 
sentiu redução da libido após a mastectomia, sendo que as idosas em maior número.

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – 

Pôster Eletrônico

RESUMO
Este estudo objetivou avaliar o índice de adesão em 40 idosas com síndrome metabólica, 
inseridas em um programa de restrição alimentar e exercício físico. As participantes foram 
submetidas a três fases de coleta de dados que juntas tiveram uma duração total de 271 
dias, sendo 21 dias para intervenção, 90 dias para segunda etapa e 160 dias para a última 
etapa. Antes e após cada uma das fases de coleta de dados foram levantadas informações 
referentes a dados antropométricos, exames bioquímicos, informações quanto ao consumo 
alimentar e adesão à dieta prescrita. Durante a intervenção as idosas receberam um plano 
alimentar para 21 dias, prescrito com restrição calórica de 30% e participaram de palestras, 
o� cinas e de um programa de exercício físico aeróbico e anaeróbico, para as outras etapas 
as idosas foram orientadas a darem prosseguimento aos hábitos alimentares adquiridos e 
continuarem o programa de exercício físico. Analisando quantitativamente e considerando 
a adesão como não desistência do programa, ao � nal da intervenção todas as 40 (quarenta) 
idosas permaneceram até o � nal dos 21 dias propostos o que representou uma adesão 
quantitativa de 100%. Ao � nal dos 90 dias, 24 (vinte e quatro) idosas permaneceram no 
programa o que representou uma adesão de 60%, e ao � nal da última etapa do programa 8 
(oito) idosas permaneceram o que representou uma adesão de 20%. Quanto aos principais 
motivos de procura ao programa, 50% das idosas responderam saúde. Quanto ao prin-
cipal estímulo para procurarem o atendimento nutricional, 45,83% das idosas responderam 
conscientização própria. Constatou-se que, com relação ao consumo de calorias, a média 
sofreu uma redução de 1.422,81 calorias consumida no início do programa para 947,50 
calorias no � nal do programa, diferença estatisticamente signi� cativa (p = 0,016) foi encon-
trada quando comparadas as médias ao longo de todas as etapas da pesquisa. A atuação de 
vários pro� ssionais da saúde, cada um com as suas especialidades e todos voltados para um 
mesmo objetivo, foi um fator decisivo nos resultados e na qualidade de vida dessas idosas.

AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE ADESÃO DE IDOSAS COM SÍNDROME META-
BÓLICA INSERIDAS EM UM PROGRAMA DE RESTRIÇÃO ALIMENTAR E 
EXERCÍCIO FÍSICO
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RESUMO
Introdução: O declínio da aptidão física tem como fatores a diminuição da capacidade aeró-
bica, da força muscular, da � exibilidade e do equilíbrio, estão associados ao envelhecimento 
humano, em consequência das doenças e da inatividade física (Cosme, 2008). O exercício 
físico além de combater o sedentarismo, contribui de maneira signi� cativa para a manutenção 
da saúde, aptidão física do idoso e melhora das capacidades funcionais (Vila, 2013). A Secre-
taria do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida (SESQV) da cidade do Rio de Janeiro 
desenvolveu o Programa Academia da Terceira Idade (ATI) com o propósito de manter a 
independência e a autonomia dos idosos. Objetivo: O objetivo deste estudo foi comparar a 
aptidão física funcional de idosos participantes do programa Academia da Terceira Idade 
(ATI). Métodos: 582 idosos (444 mulheres e 138 homens) � sicamente ativos, participantes 
do programa ATI do município do Rio de Janeiro foram separados em três grupos de acordo 
com a faixa etária: 60 a 69 anos (256 m; 59 h), 70 a 79 anos (141 m; 52 h) e 80 a 89 anos (47 m; 
27 h). Para a avaliação da capacidade funcional foi utilizado o Sênior Fitness Test (30 s Chair 
Stand Test, 2 min. Step Test, 8-Foot Up-and-Go Test, Back Scratch, Chair Sit-and-Reach, Arm 
Curl) respectivamente além do Teste de Marcha de 10 m, Alcance Funcional e o Teste de 
Preensão Manual. A pesquisa foi � nanciada pela FAPERJ. Resultados: Os três grupos tiveram 
diferenças estatisticamente signi� cativas nas variáveis, resistência aeróbica (2 min. Step Test) 
(F = 42,5; p = 0,0001), � exibilidade de membros inferiores (Chair Sit-and-Reach) (F = 8,3; p 
= 0,0001) e de membros superiores (Back Scratch) (F = 17,2; p = 0,0001), agilidade (8-Foot 
Up-and-Go Test) (F = 60,9; p = 0,0001) e velocidade da marcha (Teste de Marcha de 10 m) (F 
= 33,8; p = 0,0001). Os grupos de 60 a 69 anos e de 80 a 89 anos tiveram diferenças estatis-
ticamente signi� cativas na força de membros inferiores (30 s Chair Stand Test) (F = 7,6; p = 
0,001), força de membros superiores (Arm Curl) (F = 10,8; p=0,0001) e na preensão manual 
(Teste de Preensão Manual) (F = 3,8; p = 0,017). Não houve diferença entre os grupos no teste 
de Alcance Funcional (F = 1,5; p = 0,217). Conclusão: Por meiode programas públicos de 
atividade física para idosos, a SESQV torna efetivos os benefícios do programa e destaca que 
embora a perda da aptidão funcional seja um panorama inerente ao envelhecimento, idosos 
� sicamente ativos tendem a postergar essas perdas, mantendo a autonomia.

CONHECIMENTO DE FAMILIARES SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS COM 
IDOSOS ACAMADOS
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RESUMO
Introdução: Os cuidados paliativos têm sido hodiernamente bastante discutidos na área 
da saúde do mundo inteiro, dado sua importância junto às pessoas doentes e em trata-
mento sem esperança de restabelecimento da saúde. O modelo de cuidados paliativos 
chegou ao Brasil no início da década de 1980, fase na qual os brasileiros ainda viviam 
o � nal de um regime de ditadura, cujo sistema de saúde priorizava a modalidade hospi-
talocêntrica, essencialmente curativa. Objetivo: Investigar o conhecimento de familiares 
de idosos acamados sobre cuidados paliativos. Metodologia: Estudo descritivo e explo-
ratório, realizado nas residências de idosos com idades entre 73 e 94 anos, em junho de 
2013, com 12 familiares de idosos acamados que assinaram o termo de consentimento 
para a pesquisa a qual obedeceu às normas éticas da resolução 466/12 de pesquisa com 
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seres humanos e os critérios de inclusão e exclusão. A investigação se deu por meio de 
uma questão norteadora que indagava o conhecimento deles sobre cuidados paliativos 
com idosos acamados. Resultados e discussão: Todos foram unânimes em dizer que não 
conhecia esse tipo de cuidado, mas reconheciam que estavam cuidando sem nenhuma 
esperança de cura. Cinco deles relataram que os cuidados eram para mantê-los limpos, 
medicados, alimentados na medida do possível. Dois deles disseram que o importante 
era deixá-los sem dor, pois o sofrimento com a doença (câncer) era muito cruel para o 
idoso e precisava ser controlado com a medicação para dor. Quatro deles não souberam 
responder, pois pelas respostas dadas percebemos que eles não sabiam de� nir os Ccui-
dados Ppaliativos, mas cuidavam paliativamente sem perceberem o que estavam fazendo. 
Uma investigada respondeu depois que havia trabalhado em um Home Care e lá falavam 
em cuidados paliativos, mas somente com os pacientes em fase terminal. Conclusões: Os 
resultados serviram para mostrar que nós os pro� ssionais da saúde ainda temos muito que 
divulgar sobre esse tipo de cuidado. Ele é importante ser conhecido, especialmente para 
pessoas que cuidam de idosos acamados com esperança de restabelecimento. Conhecendo 
melhor a � loso� a dos Ccuidados Ppaliativos os idosos acamados serão bene� ciados com 
esse tipo de assistência que visa dar qualidade de vida sem, no entanto, tentar prolongá-la. 
Deve contemplar as necessidades físicas, psíquicas, sociais e espirituais não só do paciente, 
mas também, da própria família cuidadora. Se necessário atendê-la no processo de luto.

RESUMO
A hospitalização pode representar uma situação de sofrimento para o idoso devido a 
ruptura do cotidiano e a desestruturação de seus papéis sociais. Essa situação pode se 
agravar quando há uma di� culdade comunicativa. Dessa forma, o uso de recursos de 
Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) caracteriza-se como uma importante 
estratégia de intervenção. A CAA é uma área da prática clínica que tem como objetivo 
compensar temporária ou permanentemente a incapacidade de desempenhar a função 
comunicativa. O objetivo deste trabalho é descrever a experiência obtida pelo grupo de 
residentes de Tterapia Oocupacional no projeto “Implementação da comunicação alter-
nativa para os pacientes com di� culdade de fala em um hospital universitário” ao intervir, 
com uma paciente idosa, utilizando recursos de baixa e alta tecnologia de CAA. O projeto 
teve aprovação do CEP, sob o parecer de nº 66/11. Ao todo foram realizados 20 atendi-
mentos. Rosa (nome � ctício) é uma mulher de 61 anos, solteira, tem quatro � lhos, alfa-
betizada, com diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica, restrita ao leito e com 
necessidade de auxílio para realização das suas atividades de vida diária. Devido a piora 
no seu quadro clínico, foi traqueostomizada e apresentou di� culdades de fonação. Para 
confecção dos recursos levou-se em consideração as possibilidades cognitivas, visuais, 
motoras e sensoriais da idosa, assim como as suas principais necessidades clínicas, desejos 
e interesses. A partir dessas informações, foram confeccionadas pranchas em papel com 
as letras do alfabeto, pranchas com suas necessidades básicas na situação de internação, e 
opções de atividades e conversas que foram utilizadas em um comunicador de voz com sete 
opções. O uso da CAA permitiu o atendimento de suas necessidades básicas; a expressão 
de suas opiniões; a interação com os pro� ssionais de saúde; a participação efetiva no seu 
tratamento, e os relatos das frustrações ocasionadas pela dependência na realização de suas 

CONTRIBUIÇÕES DA COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA NA INTERVENÇÃO 
DE UMA IDOSA HOSPITALIZADA
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RESUMO
Introdução: Osteoartrite (OA) é caracterizada por presença de rigidez matinal menor que 30 
minutos, geralmente após período de inatividade; dor articular, tipicamente agravada com 
o movimento e aliviada com o repouso; aumento de volume; crepitação ao movimento e/ou 
limitação ao movimento e presença de osteó� tos. Pacientes com OA joelho perdem progres-
sivamente a função durante a caminhada, subir e descer degraus, e outras atividades com 
os membros inferiores. Objetivo: Investigar a funcionalidade em idosos com OA no joelho, 
correlacionando com idade, gênero, IMC, tempo de doença e função. Método: Quarenta e 
um idosos com OA no joelho foram avaliados nos aspectos clínicos e demográ� cos (idade, 
gênero, IMC e tempo de doença) e funcionais (teste sentar e levantar, TUGT (Timed up 
and go test), teste da caminhada de seis minutos (TC6´), WOMAC (Western Ontario and 
McMaster Universities Osteoarthritis Index) e Lequesne de joelho (Lequesne´s algofuncional 
questionnaire)). Os dados clínicos e demográ� cos foram correlacionados com os testes 
funcionais, assim como os dados funcionais entre si. Resultados: A maioria dos idosos era 
do gênero feminino (73,2%), com idade média de 71,6 anos, IMC de 30,47 kg/m2 e tempo de 
doença 10,4 anos. Nos aspectos funcionais apresentaram as médias: teste sentar e levantar de 
20,4 segundos, TC6´ com média de 358 metros percorridos, TUGT de 13,6 segundos, escore 
de 13,3 no questionário Lequesne para joelhos e 47,6 pontos no questionário WOMAC. Os 
coe� cientes da correlação de Pearson entre os questionários Lequesne/WOMAC e as variá-
veis dos testes sentar e levantar, TC6´ e TUGT foram estaticamente signi� cantes: r = 0,416 
(0,007) / r = 0,352 (p = 0,024), r = -0,478 (p = 0,002) / r = -0,428 (p = 0,005), r = 0,537 (p = 
0,000) / r = 0,510 (p = 0,001), respectivamente. Para variável tempo/doença houve corre-
lação estatisticamente signi� cante para o Lequesne de somente r = -0,341(p = 0,029). Não 
houve correlação estatisticamente signi� cante dos dados idade e IMC com os questionários 
e testes funcionais. Conclusão: Idosos com OA de joelho que apresentam maior tempo de 
doença, têm pior funcionalidade. A piora funcional relatada nos questionários Lequesne e 
WOMAC correlaciona com a piora apresentada nos testes funcionais sentar e levantar, TC6` 
e TUGT. Idade e IMC não foram indicadores de piora funcional.

ESTIMULAR O CÉREBRO COM ARTETERAPIA EM UMA ILPI
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RESUMO
Objetivos: Investigar os benefícios da arteterapia. Tivemos como meta, saber escutar e 
estimular as situações do processo criativo. Métodos: Desenhar, pintar, recortar, costurar, 
cantar, escrever, ler e executar músicas são atividades expressivas facilitadas pela arte-
terapeuta. Nessa interface, o processo arteterapêutico com essas linguagens artísticas, 
é possibilitado há oito anos em uma ILPI no Rio Grande do Sul. Os atendimentos são 

atividades de vida diária e pela ausência dos � lhos. Além disso, possibilitou a participação 
em atividades signi� cativas que proporcionaram seu bem-estar. A partir dessa experiência, 
observou-se que o uso da CAA, favoreceu sua participação ativa, não somente na realização 
de suas atividades, mas também, em seu tratamento e escolhas, ressigni� cando vivências 
e criando caminhos possíveis para lidar com as novas condições ocasionadas pela doença.



262

Santos, G / Lar Dona Olga 
Lauck Geriatria e Hote-

laria LTDA
Área: Gerontologia

Temário: Ciências Básicas
Modalidade aprovada: 

Trabalho Cientí� co – 
Pôster Eletrônico

semanais, em grupos ou individuais, para idosos entre 75 e 95 anos. Estes enfrentam 
modi� cações corporais, biológicas e psicológicas desse tempo vivido. Esta pesquisa faz 
parte do trabalho de conclusão da autora. Salientamos, neste estudo, uma das partici-
pantes, que canta e executa no teclado, canções do folclore alemão e português. Resul-
tados: Neste caso, a participante que salientamos, utiliza o recurso da música como 
processo terapêutico. Usa a audição para tocar, tem di� culdade visual. Sentada em uma 
cadeira de rodas, realiza a experiência sonora, facilitada pela arteterapeuta. Verbaliza 
estar “rememorando a infância”. Muitas memórias são adquiridas por meio da associação 
de um estímulo a outro, ou a uma resposta (IZQUIERDO, 2011). No seu depoimento, a 
idosa fala: “a cabeça escuta e vai tocando”, “só tem que ter a ideia e um pianinho”. “Ainda 
que o cérebro envelheça, não existe diminuição da capacidade criativa” (GUIMARÃES, 
MAIA, 2007, p. 161). Discussão: Analisando essa construção de expressividades, vemos 
os idosos estimulados no processo criativo (SAUER, 2005). Eles gostam e querem fazer 
sempre algo novo. “As atividades ativam centros de prazer, que geram no cérebro, sensa-
ções prazerosas. As funções cerebrais são o exemplo característico de que a função faz o 
órgão” (IZQUIERDO, IVAN, 2011, p. 44). Possibilitar arteterapia na longevidade, pode 
estimular as funções cerebrais e promover um envelhecimento saudável.

RESUMO
Introdução: Os óbitos causados por doenças crônicas progressivas preocupam bastante 
as autoridades de saúde pública, por sabermos que doenças cardiovasculares como a 
hipertensão e diabetes são as mais prevalentes e causadoras de danos irreparáveis. Assim 
mostramos a importância da equipe de Saúde da Família no programa Hiperdia para 
idosos hipertensos e diabéticos. Objetivos: Analisar e intervir na terapêutica de idosos com 
hipertensão; identi� car di� culdades para a adesão aos medicamentos com ações educa-
tivas. Metodologia: Trata-se de um estudo de caso, realizado no período de maio a junho 
2013 em um Posto de Saúde de Fortaleza/CE, com uma idosa de 83 anos atendida na 
consulta de hipertensão acompanhada de sua � lha cuidadora que a auxiliava em todas as 
suas necessidades. O instrumento de coleta foi um cheklist contendo itens que íam sendo 
checados à medida que íamos investigando as di� culdades da idosa durante a consulta de 
enfermagem. Resultados: Realizamos a consulta Hiperdia com a idosa com hipertensão 
descontrolada. Relatou não tomar a medicação direito, por esquecer, por preguiça de 
acordar cedo e por atrapalhar-se com os rótulos. Foram analisadas as respostas da idosa 
e proposto intervenções de enfermagem de acordo com os diagnósticos obtidos, pois 
foram considerados importantes para o processo de um trabalho de adesão ao tratamento. 
Discussão: Idosa e � lha ouviram atentas as orientações como: separar medicamentos em 
três sacos de cores diferentes para facilitar o entendimento delas; amarelo para medica-
mentos da manhã; vermelho para os da tarde; preto para os da noite; dessa maneira todos 
os sacos foram rotulados na frente, com horários e nomes dos fármacos, � cando com 
maior visibilidade para facilitar o consumo sem causar estresse e desorganização. Assim, 
a idosa associava a medicação com o dia e a noite, além de acomodar em local arejado, 
sem umidade, de fácil visualização e impedindo o esquecimento das tomadas. Orien-
tamos também quanto a dieta especí� ca e a prática de exercícios, pois antes não tinha este 
hábito. Conclusão: Acompanhando a idosa nesses dois meses e o seu retorno na unidade 
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RESUMO
O envelhecimento é um processo biológico, individual e suas características variam entre 
indivíduos na larga faixa etária que varia a partir dos 60 anos, chegando alguns e muitos 
mais na atualidade a 100 anos ou mais. Pode também ser entendido como um processo 
psicológico, cultural e social, in� uenciado pelas condições de vida e alterações metabólicas 
decorrentes da idade. Estilo de vida e alimentação adequada são promotores à qualidade 
de vida em todas as faixas etárias, porém em idosos observam-se fatores que interferem 
na ingestão alimentar, que vão desde o acesso ao alimento à capacidade de metabolizá-lo, 
predispondo à desnutrição e consequente vulnerabilidade orgânica. Este estudo obje-
tivou observar a prevalência desses fatores em idosos voluntários de um grupo interdis-
ciplinar de estudos sobre envelhecimento e com atividades sociais. O estudo transversal, 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Potiguar, sob protocolo n° 
06017912.90000.5296t, foi realizado com 44 idosos por meio de questionário validado, 
com questões sobre dados sociais, patologias e condições físicas que interferem na ingestão 
alimentar do idoso, indicadas na literatura e os dados tabulados em planilha eletrônica 
do Excel. Os resultados apontaram que 93% dos entrevistados moram em companhia 
parentes, 57% responderam não sentir solidão, 87% apresentam doenças que são signi-
� cantes para interferência na ingestão alimentar por levarem redução de alimentos com 
teores elevados de sódio e/ou carboidratos re� nados entre outros nutrientes, sendo 35% 
hipertensos, 32% de outros tipos de doenças correlacionadas e 20% diabéticos. Outra 
interferência observada foi em relação à dentição: 52% usam prótese parcial, 36% usam 
prótese total, 2% apresentam edentulismo, di� cultando a mastigação e deglutição. 
Também foi observada em 2% do grupo a falta de apetite por decorrência de doença, alte-
rações emocionais (depressão), interação droga nutriente, disgeusia e asnomia. Apesar de 
presentes, os fatores limitantes para alimentação não causaram impacto nesse grupo, pois 
relataram realizar substituições alimentares em relação à qualidade e consistência, além 
da motivação a praticar hábitos de vida saudáveis. Esse fato foi atribuído à educação em 
saúde e encontros regulares para atividades sociais, benefício que recomenda-se que seja 
extendido à população, suscitando que a mesma pesquisa seja realizada em idosos que 
não participem de grupos para que os dados sejam comparados.

ÍNDICE TORNOZELO BRAQUIAL COMO DIAGNÓSTICO PRECOCE À 
DOENÇA ARTERIAL OBSTRUTIVA PERIFÉRICA EM IDOSOS
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RESUMO
Introdução: A doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) é caracterizada por dimi-
nuição gradual do � uxo sanguíneo para os membros inferiores, sendo que 95% de origem 
aterosclerótica, resultando na diminuição da autonomia funcional. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) considera que o idoso, decorrente das alterações próprias do 

juntamente com sua � lha percebemos que as orientações dadas serviram para a adesão ao 
tratamento medicamentoso e os recursos educacionais auxiliaram na prevenção de conse-
quências malé� cas para a idosa. Houve estabilidade da hipertensão que antes era instável e 
continuidade da prática de exercícios, caracterizando assim a adesão ao tratamento.
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envelhecimento estaria mais propenso às doenças vasculares. Objetivo: Avaliar o índice 
tornozelo/braquial para o diagnóstico precoce da doença arterial obstrutiva periférica 
em idosos. Método: A pesquisa foi aprovada pelo CEP da Universidade da Amazônia 
– Unama n° 308.676/09. Caracterizada como observacional e descritivo. Utilizando o 
teste de Miniexame Mental e a avaliação do Índice Tornozelo/ Braquial (ITB) em idosos 
de ambos os sexos na faixa etária de 60 a 85 anos, para avaliar o comprometimento da 
DAOP para testar hipótese de nulidade p = 00,5. Resultado: No total foram avaliados 99 
idosos na faixa etária de 60 a 85 anos, sendo 53 do sexo feminino (53,5%) e 46 do sexo 
masculino (46,5%), média 69,3anos, idade mais frequente de 65 anos (9,4%), variando 
de 60 a 81 anos. Na pesquisa não foram observados signi� cância entre o gênero, raça e 
quanto ao fumo (tabagistas e ex-tabagistas) à DAOP. Os idosos que apresentaram diabetes 
mellitus tipo II e os etilistas houve diferença signi� cativa para a doença arterial obstru-
tiva periférica. Dos 40,4% idosos etilistas, apresentaram o ITB diminuído, sugerindo uma 
forte relação para a DAOP e os 48,5% com hipertensão arterial sistêmica, não apresentou 
ITB signi� cativo para a doença. Discussão: Em estudos realizados por Lu e colaboradores 
(2004), sobre tabagismo e doença arterial periférica, apontam o tabagismo como um fator 
de risco importante para doença arterial coronariana e DAOP, o que difere do resultado 
encontrado em que os idosos tabagistas e ou ex-tabagistas não apresentaram valores do 
ITB signi� cativo à doença. Entre os diabéticos e etilistas apresentaram comprometimento 
à DAOP nos membros inferiores, em que os resultados exibiram uma diferença signi� -
cativa à doença arterial, vem con� rmar os achados na pesquisa. Conclusão: Na avaliação 
do índice tornozelo/braquial, não foram observados signi� cância entre o gênero, raça e 
quanto ao fumo à DAOP. Mas os idosos que apresentaram diabetes mellitus tipo II e os 
etilistas houve diferença signi� cativa para a doença arterial obstrutiva periférica.

RESUMO
Introdução: A atenção à saúde do idoso no âmbito das Instituições de Longa Permanência 
(ILPI’s) é uma das necessidades na assistência ao envelhecimento saudável. A “Casa do 
Amor” localizada em Recife, PE é um asilo de senhoras idosas que surgiu com a inicia-
tiva de Daniel Rolim (ex-participante do Big Brother Brasil 2011), que teve repercussão na 
mídia. Objetivo: Relatar a experiência vivenciada em abril de 2011, apresentando o per� l 
epidemiológico, as condições de saúde das moradoras e as mudanças devido à exposição 
midiática. Metodologia: A pesquisa deu-se por meio da aplicação de um questionário com 
informações sobre dados pessoais, trabalho em grupo, saúde, atividades promovidas pela 
casa e hábitos de vida. Participaram do estudo cinco idosas, de um total de 24, conside-
rando as exigências da pesquisa. A identi� cação foi por meio de numeração. Resultados 
e discussão: Geral (24 idosas): a média de idade é de 80 a 89 anos; 25% têm familiares; 
17% assumem adequadas atividades. Especí� co (5 idosas): 80% segue o catolicismo; 40% 
estudaram de um a quatro anos. Os principais motivos que levaram ao asilo foram, respec-
tivamente, abandono familiar/não ter familiares e sedentarismo/isolamento. A depressão e 
a hipertensão arterial sistêmica são as doenças mais comuns; 80% com padrão de sono de 4 
a 6 horas/dia; os analgésicos são mais prevalentes; 75% não conhece o Estatuto do Idoso. A 
participação das idosas em atividades como festas, jogos, celebrações, palestras, faz com que 
promovam o envelhecimento saudável por meio de educação em saúde. Houve relatos de 

INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA NO APOIO A SAÚDE DO IDOSO: 
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RESUMO
Introdução e objetivo: A saúde da pessoa idosa é in� uenciada por fatores externos que 
podem ampliar ou reduzir sua capacidade de autocuidado, dentre eles destaca-se o Letra-
mento em Saúde (LS), ou alfabetização em saúde, requisito importante para mudanças 
positivas no que diz respeito ao acesso e compreensão das informações em saúde e quali-
dade de vida. Objetivou-se, neste estudo, identi� car o letramento em saúde de idosos com 
doenças crônicas, em acompanhamento na atenção primária. Metodologia: Trata-se de 
estudo descritivo, com abordagem quantitativa, realizado no período de novembro de 2013 
a janeiro de 2014, em uma unidade da Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Picos/PI, 
selecionada por sorteio. Participaram do estudo 26 idosos com cadastro na unidade que 
possuem alguma doença crônica. Os dados foram coletados a partir de um instrumento 
validado para uso no Brasil que contém questões abertas e fechadas. A análise dos achados 
deu-se a partir de estatística descritiva e os resultados foram apresentados em quadros. 
Resultados e discussão: Constatou-se que mais da metade dos idosos era do sexo feminino, 
com média de idade de 70,5 anos. Prevaleceu entre os participantes o nível fundamental 
incompleto e o analfabetismo. Havia 11 idosos aposentados, 16 casados, 12 com renda 
mensal de um salário mínimo e 18 residiam com quatro a seis pessoas. Em relação à busca 
por informações em saúde, percebeu-se que a maioria dos idosos mostrou-se satisfeita com 
a informação adquirida do pro� ssional de saúde, sendo que 13 deles relataram procurar 
uma segunda fonte de informação. A informação recebida de outro pro� ssional foi classi� -
cada como satisfatória por sete participantes. Acerca da compreensão dessas informações, 
14 idosos as consideraram fáceis de entender, sendo que 11 sujeitos nunca ouviram palavras 
que não entenderam. Apesar da elevada média de idade e baixa escolaridade, os resultados 
mostraram um bom letramento em saúde dos idosos, os quais buscavam as informações 
e as compreendiam, são achados com prováveis implicações positivas na adesão ao trata-
mento das condições crônicas de saúde. Conclusão: O letramento em saúde adequado 
torna o idoso capaz de fazer decisões maduras sobre a saúde em diferentes contextos da 
vida e o pro� ssional que o acompanha no serviço de saúde deve conhecer essas capacidades 
nos usuários a � m de programar atividades compatíveis e estimular o seu desenvolvimento.

O QUE OS IDOSOS DESEJAM NOS ANOS VINDOUROS? RELAÇÃO ENTRE 
PERSPECTIVA DE FUTURO E SENTIDO DE VIDA

Autores: Natália Nunes 
Scoralick Lempke / 

RESUMO
O envelhecimento é uma experiência singular largamente in� uenciado pela subjeti-
vidade e referenciado a sistemas de valores históricos e culturais. Dentre os fatores 

maior aporte � nanceiro por doações após exposição da mídia dessa instituição. Conclusão: 
Por intermédio da realização das entrevistas como estratégia para subsidiar os resultados 
da pesquisa, foi possível identi� car que a ação docente vai além de conhecimentos teóricos 
e práticos. Este trabalho pode contribuir para discussões e re� exões visando à melhoria da 
vida do idoso e a importância do asilo na assistência ao envelhecimento saudável.
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que contribuem para o envelhecimento positivo está o Sentido de Vida. Este se refere 
à percepção de ordem e coerência na própria existência, aliada à busca e ao cumpri-
mento de objetivos signi� cativos, que resultam na sensação de realização e/ou felici-
dade. Na velhice, ter um sentido para a vida e para as experiências contribui, ainda, 
para o enfrentamento das perdas, que aumentam com o avançar da idade. Sendo assim, 
este estudo teve como objetivo, analisar as perspectivas futuras de um grupo de idosos 
e associá-las ao construto Sentido de Vida. Para isso, recorreu-se à análise de conteúdo 
dos textos produzidos por dez anciãos. Esses documentos foram elaborados por eles 
durante a participação em um projeto de reconstrução de histórias de vida que previa, 
além da elaboração de textos sobre a história pessoal e objetivos futuros, a sua publi-
cação em blogs. Dentre os participantes, 70% (n = 7) eram do sexo feminino; a média 
de idade foi de 65,5 anos (DP = 3,5) e a de anos estudados foi de 7,8 (DP = 4,0). Da 
análise dos textos emergiram quatro categorias: 1) Manter relações sociais e/ou fami-
liares (80%); 2) Participar de atividades (60%); 3) Ter boa saúde física (60%) e; 4) Ser 
feliz (50%). Veri� ca-se que a expectativa para fazer novas amizades, continuar convi-
vendo harmonicamente com o círculo social atual, participar de atividades educacio-
nais, físicas, de lazer e/ou de trabalho, bem como ser independente e ter qualidade de 
vida constituem aspectos de grande valia para os idosos. Especialmente, a manutenção 
dos vínculos sociais caracteriza um dos aspectos ideais para se viver bem nessa fase, o 
que corrobora a literatura cientí� ca, que demonstra que o Sentido de Vida na velhice 
está associado à natureza do suporte social que eles recebem de familiares e amigos 
próximos. Destaca-se que a percepção positiva do futuro demonstrada pelos partici-
pantes pode ter relação com as características da amostra, bem como com o momento 
que eles estavam vivenciando. A participação em atividades em grupos, a aprendi-
zagem e a reconstrução das histórias de vida podem ter contribuído para a construção 
dos objetivos de vida dos participantes. Considerando que o Sentido de Vida é impor-
tante para a manutenção da saúde, mais iniciativas devem ser pensadas para atender as 
necessidades dessa população.

RESUMO
Introdução: No Brasil o envelhecer ocorre em um contexto de desigualdades. A auto-
nomia funcional e a moradia atuam como facilitadores na qualidade de vida. Obje-
tivo: Traçar o per� l da autonomia funcional e qualidade de vida de idosos institucio-
nalizados. Método: Estudo prospectivo de coorte transversal, aprovado pelo CEP do 
Hospital das Clínicas Gaspar Viana nº 082∕2011. Amostra: Foi composta de sete idosas 
institucionalizadas em um abrigo na cidade de Belém/PA. Procedimentos: Foram 
utilizados os protocolos de avaliação da autonomia funcional do Grupo de Desenvol-
vimento Latino-Americano para a Maturidade (GDLAM) constituído dos seguintes 
testes: caminhar 10 m (C10 m), levantar-se da posição sentada (LPS), levantar-se da 
posição decúbito ventral (LPDV), levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa 
(LCLC) e vestir e tirar uma camiseta (VTC); a seleção de testes está relacionada com 
a realização das atividades de vida diária (AVD) e o WHOQOL-OLD, para avaliação 
de qualidade de vida, dividido em seis facetas, entre elas a habilidades sensoriais, auto-
nomia, atividades passadas, presentes e futuras, participação social, morte e morrer e 

PERFIL DA AUTONOMIA FUNCIONAL E QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS
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RESUMO
Introdução e objetivo: O envelhecimento é um processo natural que pode associar-se à 
ocorrência de condições crônicas de saúde, as quais interferem na qualidade de vida do 
idoso e requerem mudanças no estilo de vida. O diabetes mellitus é uma doença crônica 
frequente nessa faixa etária e, se não tratado de forma adequada, pode acarretar sequelas 
incapacitantes. Objetivou-se, avaliar a qualidade de vida de idosos com diabetes melitus 
assistidos na Estratégia Saúde da Família. Metodologia: Trata-se de estudo descritivo, 
de corte transversal e abordagem quantitativa, realizado em uma unidade da Estratégia 
Saúde da Família (ESF), no município de Picos,em Piauí, com uma amostra de 29 idosos. 
Os dados foram coletados no período de fevereiro a março de 2013, a partir de um formu-
lário composto por dados sociodemográ� cos e clínicos, além de um questionário de quali-
dade de vida para idosos. Para análise utilizou-se estatística descritiva, sendo os dados 
organizados no programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 17.0. 
O estudo foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí, 
nº protocolo: 05345212.80000.5214. Resultados e discussão: Predominaram as mulheres, 
com idade média de 71 anos e casadas, ensino fundamental incompleto, renda familiar 
mensal de um salário mínimo, aposentadas. A maioria possuía o diabetes mellitus entre 
5 a 10 anos, prevalecendo o tratamento medicamentoso entre os idosos. Acerca da tera-
pêutica não farmacológica, a maioria seguia dieta, porém não praticava atividade física. 
Na avaliação da qualidade de vida, a maioria avaliou como boa, sendo os fatores como a 
não realização de atividades físicas e hábitos alimentares inadequados aqueles que mais 
alteravam a rotina e qualidade de vida dos idosos. Conclusão: O estudo demonstrou que 
a qualidade de vida dos idosos com diabetes é afetada por fatores ligados à atividade e 
alimentação, os quais podem aumentar a predisposição às doenças cardiovasculares e 
diminuir os anos de vida. As atividades preventivas como automonitorização glicêmica 
e dieta apropriada, além do estímulo a mudanças de hábitos ligados à alimentação, são 
necessárias para a promoção da qualidade de vida dos idosos investigados.

intimidade. Análise estatística: Foi processada utilizando-se o programa Epi Info versão 
3.5.1, calculada a média e desvio-padrão. Resultados: A faixa etária foi 60 a 90 anos 
com média de 79,8 anos. Na avaliação da autonomia funcional a maior di� culdade foi 
na realização de C10 metros, tendo um escore fraco, LPDV considerado regular. Os 
demais testes tiverem desempenho muito bom. No WHOQOL-OLD a média encon-
trada nas seis facetas, � cou abaixo da mediana, levando um escore regular e ruim. A 
média variou de 8,1 a 11 em um total de 58, abaixo do nível satisfatório de qualidade de 
vida. Discussão: Os resultados apontaram nível de autonomia funcional caminhada de 
10 m fraco, LPDV regular e muito bom para as atividades de LPS, VTC e LCLC contra-
pondo Vale (2005) em que as idosas apresentaram nível fraco de autonomia funcional. 
Para Abreu e colaboradores (2002) e Guimarães e colaboradores (2004) acrescentam 
que a dependência funcional repercute em piora na qualidade de vida. Em relação 
a qualidade de vida identi� cou baixo índice em todos os domínios, demonstrando, 
assim, piora na qualidade vida das idosas na institucionalizadas. Para Santos e colabo-
radores (2002) identi� cou insatisfação com a vida e a qualidade de vida variando de 
pouca a moderada. Conclusão: Na autonomia funcional a maior di� culdade na cami-
nhada de 10m. Em relação da qualidade de vida identi� cou um escore regular e ruim.
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RESUMO
Introdução: O aumento da expectativa de vida e a mudança nos padrões das doenças 
contribuem para a alteração nos cenários demográ� cos e epidemiológicos em todo o 
mundo. O declínio � siológico-funcional inerente ao processo do envelhecimento traz 
um novo desa� o para a saúde pública, que deve ter como � nalidade a preservação da 
qualidade de vida. Nesse contexto, é imperativo que o conhecimento sobre as necessi-
dades da população idosa esteja adequado às suas demandas. Neste cenário, nota-se um 
aumento no número de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), nas quais 
se veri� ca maior declínio das capacidades cognitivas, físicas e funcionais dos idosos, 
quando comparados aos que vivem na comunidade. Com essa probabilidade, veri� ca-se 
maior incidência da ocorrência de eventos incapacitantes como as quedas. Dessa forma, 
este trabalho teve como objetivo descrever e analisar as associações do tempo de insti-
tucionalização com o risco de quedas, por meio da avaliação do equilíbrio de idosos 
residentes nas ILPIs. Método: Pesquisa descritiva, de delineamento transversal das asso-
ciações do tempo de institucionalização em ILPI sobre o equilíbrio e o risco de quedas. 
A amostra foi constituída pelos idosos residentes em duas ILPIs selecionados de forma 
não probabilística, atendendo aos critérios de elegibilidade. Os idosos foram submetidos 
aos testes funcionais e estabilométricos de equilíbrio postural. Foram aplicados testes de 
associação e de comparação intrasubgrupos e intergrupos. O tratamento estatístico foi 
feito por meio do so� ware SPSS 21. Foram realizadas as análises de distribuição por meio 
do teste Shapiro-Wilk a � m de designar testes paramétricos e não paramétricos. Adotou-
se como nível de signi� cância α ≤ 0,05. Resultados: Os testes funcionais do equilíbrio 
postural não se associaram com o tempo de institucionalização, como também não se 
diferenciaram nos comparativos intrasubgrupos e intergrupos, porém mostrando alta 
prevalência para o risco de quedas, como também diferença signi� cativa entre idosos 
caidores e não caidores. Na avaliação estabilométrica, observou-se uma redução da área 
e da velocidade do centro de pressão, conforme o aumento do tempo de residência nas 
ILPIs, mostrando uma correlação “inversa” nos parâmetros estabilométricos.

RESUMO
Introdução: O treinamento de força (TF) de alta intensidade mostra-se de grande 
importância para a promoção da saúde de idosos, devido ao aumento de força e massa 
muscular, que reduzem efeitos deletérios atrelados a comorbidades como a sarcopenia. 
No entanto, o TF pode reduzir a complacência arterial central (CAC), um fator de risco 
para a mortalidade. Por outro lado, estudos recentes mostraram que o TF de baixa 
intensidade associado à restrição do � uxo sanguíneo (TF-RFS) é um método e� ciente 
para aumento de força e massa muscular, e não provoca alterações na CAC. Bem 
como o TF-RFS, o treinamento combinado (TC) (TF + treinamento aeróbico − TA) 
promove aumento de força e massa muscular e também não altera a CAC. Contudo, até 
o presente momento, nenhum estudo avaliou o TC, de forma que o TF seja realizado 
com restrição do � uxo sanguíneo (TC-RFS), para veri� car seus efeitos sobre a CAC. 

TEMPO DE RESIDÊNCIA EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA: 
CONTROLE POSTURAL E RISCO DE QUEDAS
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RESUMO
Com o envelhecimento da população e os avanços tecnológicos em saúde, emergem novas 
discussões no âmbito ético, � nanceiro e de níveis de suportes destinados aos pacientes com 
limitação de esforços terapêuticos. A partir do relato de um caso de um paciente diagnos-
ticado com Esclerose Lateral Amiotró� ca atendido em um hospital público de Belo Hori-
zonte, busca-se discutir a concepção da psicologia no trabalho em equipe multipro� ssional 
de Cuidados Paliativos (CP). O CP é um modelo de cuidado, de posições humanitárias e 
também um dispositivo institucional, que segue e esbarra no previsto pelas políticas de 
saúde nos diversos âmbitos. Utilizou-se como intervenção uma abordagem terapêutica, 
de modo a integrar os sinais de desconforto e de limitações decorrentes da doença, aos 
aspectos subjetivos elucidados com a escuta clínica. O paciente manifestou suas angústias, 
tristezas e medos diante do processo de adoecimento e das perdas vividas ao longo da vida, 
por meio da movimentação labial, expressões faciais e gestos, quando possível, enfatizando 
o desejo de preservação dos seus papéis sociais. De maneira geral, a inclusão dos pacientes 
hospitalizados em uma equipe de CP nomeia a fase � nal de vida, e traz à tona o tema da 
� nitude, que é socialmente velado, com repercussões emocionais tanto para os pacientes 
quanto para os familiares. Nesse sentido, é papel do psicólogo manejar os con� itos e os 
imaginários construídos em torno desse contexto de cuidado, prezando pela autonomia 
dos sujeitos envolvidos no processo de saúde e doença. No caso em questão, foi possível 
observar os ganhos do paciente em termos de qualidade de vida devido a sua inserção na 
equipe de CP em vários aspectos clínicos, incluindo a progressão da dieta, a otimização 
do banho no chuveiro e os treinos com a válvula de fala. Em CP os desa� os encontrados 
são no sentido de aliviar as dores que atravessam o processo de morte, de atualizar cons-
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Objetivo: Comparar as respostas da CAC após 12 semanas de TC tradicional (TF + TA) 
e de TC-RFS (TF-RFS + TA). Metodologia: Neste estudo-piloto, 10 idosos saudáveis 
(64 ± 3,7anos) foram alocados em Grupo TC (n = 5) e o grupo TC-RFS (n = 5). Antes 
e após a intervenção a CAC foi calculada por meio da diferença do diâmetro carotídeo 
máximo e mínimo, obtidos por imagens de ultrassom, considerando a pressão arterial 
braquial no momento de coleta. Os dois grupos realizaram 40 a 50 minutos de TA por 
sessão, a 50-85% do VO2 máx., caminhando e/ou correndo, duas vezes por semana, em 
dias alternados com o TF que também ocorreu duas vezes por semana. O grupo TC 
realizou o TF a 70-80% de uma repetição máxima, enquanto o grupo TC-RFS realizou 
o TF a 20-30% de uma repetição máxima, com 50% de restrição do � uxo sanguíneo, 
ambos utilizando o equipamento de TF leg press. Resultados e discussão: A análise 
ANOVA two-way para medidas repetidas, não mostrou diferenças da CAC intra e 
intergrupos (F = 0,017 e p = 0,898). Embora fosse possível hipotetizar o aumento da 
CAC com o TC-RFS, esse resultado não foi observado. Isso pode ter ocorrido devido à 
heterogeneidade da pequena amostra deste estudo, ou ao fato da somatória dos efeitos 
nulos de TF-RFS e TC sobre a CAC, já demonstrados em outras populações, real-
mente não promover benefícios adicionais sobre a CAC. Conclusão: Doze semanas de 
TC-RFS e TC não induziram a alterações na Complacência Arterial Central no grupo 
de idosos estudado. Estudos futuros com amostras maiores devem ser conduzidos para 
con� rmação dos atuais achados.
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RESUMO
Introdução: O programa acompanhante de idosos é uma Política Pública Municipal 
efetiva de baixo custo de investimento, que disponibiliza pro� ssionais para realizar aten-
dimento domiciliar a pessoas idosas em situação de fragilidade e vulnerabilidade social 
e tem como principal objetivo melhorar a qualidade de vida e muitas vezes resgatar a 
autonomia e independência. Objetivo: Relatar o caso de uma idosa atendida pela equipe 
multidisciplinar desse serviço, portadora de úlcera crônica em membros inferiores, em 
que sua cuidadora era sua � lha que apresentou certa resistência em seguir as orienta-
ções da equipe. Neste relato queremos mostrar como foi a nossa atuação. Metodologia: 
As informações foram obtidas por meio de revisão do prontuário, entrevista com a 
paciente e sua cuidadora, registro fotográ� co da evolução da úlcera e revisão da lite-
ratura. Resultado e discussão: Com a atuação interdisciplinar e a aderência da cuida-
dora familiar às orientações da equipe, foram possíveis alcançar os principais objetivos: 
cicatrização total da úlcera e consequentemente melhoria da capacidade funcional e 
qualidade de vida da idosa. Conclusão: Foi uma experiência positiva vivenciada pela 
equipe, em que � cou evidente a importância do Programa Acompanhante de Idosos 
para essa idosa, enfatizamos para a cuidadora familiar a importância do seu papel nos 
cuidados diários e com perseverança e persistência da equipe, foi possível convencê-la 
para aderir à mudança no plano terapêutico fundamental para um resultado exitoso.

tantemente a percepção e a direção da equipe para o tratamento, buscando a centralidade 
do cuidado no paciente e a inclusão da atenção à família. Além disso, torna-se importante 
considerar as angústias frente às limitações institucionais. No caso exposto, sustentou-se 
como manejo de conforto e dignidade, a permanência do paciente no hospital, em conso-
nância com o desejo e a compreensão da família e do próprio paciente.

RESUMO
Introdução e objetivo: Contemporaneamente considera-se a velhice improdutiva, feia, 
sem perspectivas pessoais ou sociais. Esta pesquisa visa compreender o envelhecimento, 
e a imagem corporal autopercebida, o estado geral de saúde, mediados por fatores 
comportamentais, culturais e sociodemográ� cos. Método: Pesquisa quantitativa, 
descritiva correlacional de amostra por conveniência de 60 mulheres na faixa etária de 
60 a 72 anos assistidas pela atenção médica de uma operadora de atenção suplementar 
no Distrito Federal. Os dados foram coletados com o respeito à resolução 466 de 2012 
do Comitê de Ética em Pesquisa. Utilizou-se questionário individual. Aplicou-se a 
Escala de Figuras de Stunkard (FRS), escala de nove silhuetas, associando aos resul-
tados de Índice de Massa Corpórea (IMC) obtidos por peso e estatura autorreferidos. 
Resultados e discussão: A média de idade das mulheres idosas entrevistadas foi de 66 
anos. Viúvas (53%), aposentadas (100%), residem sozinhas (38,1%), graduadas (84%), 
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RESUMO
No início da constituição da clínica psicanalítica, Freud acreditava ser impossível a aplicação 
do método psicanalítico a pessoas que já fossem consideradas idosas. Seus argumentos 
eram fundamentados na crença de que o envelhecimento poderia provocar um enrijeci-
mento egoico e que este inviabilizaria o processo analítico. Havia também a ideia de que 
uma análise deveria ser longa e que pessoas com idades avançadas não teriam um tempo 
de vida hábil para tratarem de suas neuroses. Outro entendimento que se pode ter da pouca 
ligação que foi feita neste momento histórico entre a psicanálise e o idoso se dá a partir da 
constatação de que a média de vida da população no início do século XX era muito baixa. 
Entretanto, com o desenvolvimento de sua teoria, por intermédio de sua prática clínica, 
Freud constatou que o inconsciente não envelhece contendo em si registros primitivos e 
que, independentemente da idade, o que vai viabilizar uma análise é a relação do sujeito 
com o seu desejo. Sendo assim e considerando-se, também, que a longevidade da população 
cresce a cada dia, esse trabalho tem como objetivo recolocar a relação entre a psicanálise e 
a velhice, apontando o quanto o dispositivo analítico pode ser uma importante ferramenta 
nessa fase da vida. A metodologia adotada para a consecução do objetivo proposto carac-
teriza uma pesquisa de cunho qualitativo, na qual o referencial teórico dialoga com o relato 
das experiências clínicas das próprias autoras. A prática clínica com pessoas idosas tem se 
mostrado bastante e� ciente, desde que haja um reconhecimento, por parte desses sujeitos, 
de um sofrimento psíquico. É fato que o processo de envelhecimento traz em si situações da 
ordem do real que podem levar o idoso a um sofrimento agudo, tendo em vista a necessi-
dade do enfrentamento de temáticas como aposentadoria, viuvez, patologias, � nitude, entre 
outros. Porém, para que se estabeleça uma relação analítica é necessário mais do que a dor 
provocada por uma realidade que impera. É necessária a crença, mesmo que minimamente, 
em um eu inconsciente que carrega consigo inscrições de con� itos psíquicos acumulados 
no decorrer da existência. Pode-se concluir, então, que o sofrimento psíquico é inerente à 
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renda mensal média de 10 salários mínimos (60,3%) e pertencem à classe econômica A 
(68,8%). Indicadores de saúde: 65,3% têm uma percepção de saúde positiva, 97,4% refe-
riram como a principal presença de problemas de saúde a necessidade de realização de 
intervenções cosmético-cirúrgicas, 84% realizaram algum procedimento desse talhe, e 
o mais predominante foi a aplicação de toxina botulínica (40%). Quanto à insatisfação 
sobre a imagem corporal, especialmente ao peso referido, classi� cada por meio da 
FRS, 54% das pesquisadas estavam insatisfeitas, principalmente pelo excesso ponderal 
(35,1%) que estava associado ao IMC; o aumento da categoria desse índice elevava o 
percentual de mulheres idosas insatisfeitas. Entre as satisfeitas e insatisfeitas não houve 
diferenças em relação à idade e estatura, evidenciaram-se diferenças na massa corporal 
e no IMC, nos quais as satisfeitas apresentaram uma mediana menor que as insatis-
feitas. Em geral, a insatisfação estava associada ao IMC, não à idade, à escolaridade, 
ao arranjo familiar, à classe econômica, à renda familiar, à percepção de saúde ou aos 
problemas de saúde autorreferidos pelas pesquisadas, associando a promoção da saúde 
a um corpo belo, como se beleza e saúde fossem. Concluindo, observou-se um grupo 
de pesquisadas com peso aparentemente adequado, descontentes com sua imagem 
corporal, desejando alterá-la para adequar-se aos modelos esteticamente bem-suce-
didos mesmo autorreferindo sua saúde geral como positiva.
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condição de sujeito e que, para todas as pessoas, independente da faixa etária e dos con� itos 
pertinentes a cada uma delas, a clínica psicanalítica pode ser fundamental, pois traz em si a 
ideia de que ao se tratar o inconsciente é sempre de uma criança que se trata.

A INFLUÊNCIA DA SARCOPENIA E DA FORÇA MUSCULAR NA QUALI-
DADE DE VIDA DOS IDOSOS
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RESUMO
Introdução e objetivo: Na tentativa de promover qualidade de vida à população idosa 
em crescente ascensão, faz-se necessário analisar a in� uência dos fenômenos naturais do 
envelhecimento, principalmente no quesito perda de massa e força muscular e suas even-
tuais consequências danosas. Sabe-se que a perda de força e massa muscular leva a uma 
deterioração da função física e motora, e têm como agravantes a perda da independência, 
podendo desencadear a depressão, além de aumentar o risco de quedas e fraturas nos 
idosos. O objetivo do estudo foi veri� car a associação entre sarcopenia e força muscular 
com variáveis relacionadas à qualidade de vida. Metodologia: A amostra foi composta por 
56 voluntárias do sexo feminino que se submeteram à análise de composição corporal 
(IMC e absortometria de raios X de dupla energia DXA). Para sarcopenia o ponto de corte 
foi proposto por Baumgartner e colaboradores (1998). A Força de preensão palmar (FPP) 
foi mensurada utilizando o dinamômetro Jamar. Para análise de qualidade de vida foi utili-
zado o questionário SF-36. Para análise estatística os dados foram apresentados por meio 
da estatística descritiva, coe� ciente de correlação de Pearson, o so� ware SPSS versão 15.0 
foi utilizado para a realização de todas as análises. Resultados e discussão: As idosas apre-
sentaram média de idade de 64,92 ± 5,74 anos. Para sarcopenia nas voluntárias foi encon-
trado 13 (23,21%) classi� cadas como sarcopênicas. Os principais achados do presente 
estudo demonstraram que embora não fosse encontrada signi� cância estatística entre os 
parâmetros estudados em idosas classi� cadas com sarcopenia com as dimensões de quali-
dade de vida, os valores médios foram inferiores nas acometidas. De forma interessante, a 
variável força de preensão palmar se correlacionou positiva e signi� cativamente com todos 
os domínios do SF-36, com exceção de VIT (P = 0,08) e SM (P = 0,25). Conclusão: A 
FPP é um fator determinante nos aspectos relacionado à qualidade de vida na população 
estudada, o rastreamento e a identi� cação de pequenas alterações funcionais por meio de 
medidas clínicas simples, como a FPP, podem favorecer a intervenção precoce e prevenir 
incapacidades. Em contraste, sarcopenia não foi associada à qualidade de vida.

RESUMO
O idoso geralmente tem pré-disposição à lombalgia, devido os mecanismos � siológicos 
do envelhecimento, dentre eles a degeneração estrutural, perda de massa óssea e modi-
� cações discais e ligamentares, etc. O tratamento da lombalgia requer muitos detalhes, 
sendo a � sioterapia essencial para a melhora da sintomatologia. Por isso, o estudo apre-
sentou como objetivo veri� car os efeitos do infravermelho em um programa de alonga-
mento em idosos com lombalgia crônica comparando os dois grupos, por meio da Escala 
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RESUMO
Introdução: O lactato é produzido no músculo e sua concentração no sangue depende do 
grau de energia e metabolismo utilizados para contração muscular. Concentrações sanguí-
neas desse biomarcador re� etem sobre a função e desempenho muscular, mas têm sido 
pouco investigadas na população idosa. Objetivo: Caracterizar e comparar a produção de 
lactato em idosas antes, durante e após contrações isocinéticas dos membros inferiores 
(MMII). Metodologia: Foram coletadas amostras de sangue antes, durante e imediata-
mente após as contrações isocinéticas. Foram utilizados capilares heparinizados, cali-
brados e o sangue armazenado em tubos Eppendorf com 30 μL de � uoreto de sódio (NaF 
1%), a 20ºC. As contrações musculares dos extensores e � exores de ambos os joelhos foram 
produzidas por meio do dinamômetro isocinético Biodex System 3 Pro®, nas velocidades 
de 60º/s (5 repetições), 180º/s (15 e 21 repetições). As concentrações sanguíneas de lactato 
(lactatemia) foram determinadas por meio do método eletroenzimático utilizando lactí-
metro YSI 1500 SPORT Yellow Springs Instrumens®. Estatística descritiva, correlação de 
Spearman e ANOVA foram usadas para análise dos dados, com signi� cância de 5%. Resul-
tados: Participaram do estudo 52 idosas da comunidade, com média de idade de 71,4 ± 5,3 
anos; IMC médio de 28,4 ± 4,6; escolaridade média de 5,8 ± 4,1 anos e média de 2,9 ± 1,7 
comorbidades. A lactatemia foi estatisticamente diferente nos três momentos: antes (1,65 
± 0,52 mM), durante (3,12 ± 1,02 mM) e após (3,82 ± 1,18 mM) as contrações isocinéticas 
(p < 0,001). Houve correlação negativa entre a lactatemia e idade durante (rho = -0,477; p < 
0,001) e após (rho = -0,461; p < 0,001) as contrações isocinéticas. Discussão: As alterações 
neuromusculares do envelhecimento que cursam com diminuição das � bras musculares 
tipo II em relação às � bras tipo I, menor produção de força muscular e maior utilização 
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Visual Analógica EVA), questionário de McGill, Índex de Katz e Banco de Wells. O estudo 
foi do tipo quantitativo comparativo randomizado, tendo como público-alvo idosos com 
lombalgia crônica por artrose sem outras alterações associadas, na faixa etária entre 60 
e 80 anos. Após aprovação do comitê de ética, a pesquisa constituiu uma amostra de 12 
pacientes, porém devido a desistências ou abandonos do tratamento, a amostra � nal foi de 
seis pacientes, os quais foram distribuídos três no grupo A e três no grupo B. No grupo A 
foi utilizado o infravermelho como recurso de aquecimento e alongamentos, e no grupo 
B foi aplicado apenas as técnicas de alongamento. Como resultados, identi� cou-se uma 
média de 70,5 anos. Foi realizada a comparação das variáveis investigadas (antes e após 
tratamento) quando comparada a dor por meio da EVA, o grupo A obteve melhora signi-
� cativa na média da dor, 5 ± 2,6 inicial e a média � nal foi de 0,33 ± 0,57 (p = 0,046), porém 
a variável de dor ao ser analisada pelo questionário de McGill não apresentou mudança 
signi� cativa, em nenhum dos grupos. Quanto ao Índex de Katz e Banco de Wells também 
não houve signi� cância estatística, entretanto, na análise descritiva observou-se melhora 
na realização das tarefas em ambos os grupos. Diante do exposto, o estudo conclui que 
apesar de não ter signi� cância estatística na comparação entre os grupos na maioria das 
variáveis, o aquecimento prévio ao alongamento tem grande relevância clínica, em espe-
cial minimizando a ocorrência de lesões ou desconfortos nos indivíduos idosos. Novos 
estudos devem ser feitos, com amostras maiores para análise da interferência do infraver-
melho pré-alongamento no tratamento direcionado à lombalgia crônica.
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do metabolismo aeróbico para contração muscular apoiam nossos resultados. No presente 
estudo a lactatemia foi inversamente correlacionada com o aumento da idade e apresentou 
concentração máxima inferior ao limiar anaeróbio de 4 mM, sugerindo predominância 
do metabolismo aeróbio para contração muscular e modi� cações neuromusculares mais 
intensas com aumento da idade. Conclusão: Contrações musculares isocinéticas de MMII 
aumentam a lactatemia de idosas da comunidade, no entanto esse aumento foi menos 
pronunciado com o aumento da idade. Apoio � nanceiro: CNPq, Capes e Fapemig.
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RESUMO
Introdução: A avaliação nutricional em idosos para detectar desnutrição ou risco nutricional 
pode ser decisiva para a sobrevida do paciente. Deve-se eleger na prática clínica hospitalar 
o método mais prático, sensível, reprodutível e aplicável. O uso da CTL como marcador 
de estado nutricional ainda é bastante controverso. Enquanto alguns autores relacionaram 
redução na CTL com a desnutrição, outros autores relataram fraca associação entre CTL e 
estado nutricional. Entretanto, a CTL pode ser um indicador útil de risco de complicações 
infecciosas em idosos. Objetivo: O objetivo deste estudo foi analisar a concordância entre os 
diagnósticos nutricionais obtidos por meio dos parâmetros antropométricos Índice de Massa 
Corporal (IMC), Circunferência Muscular do Braço (CMB) e Circunferência da Pantur-
rilha (CP) com o realizado pela Contagem Total de Linfócitos (CTL) em paciente idosos 
internados em um hospital universitário. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal 
analítico realizado entre os pacientes idosos (≥ 60 anos) de ambos os sexos, internados em 
um hospital universitário. A análise estatística foi realizada pelo programa BioEstat, versão 
5.3. O teste Kappa foi utilizado para avaliar a concordância entre o diagnóstico nutricional 
obtido pelo CTL com os dos parâmetros antropométricos (IMC, CMB e CP). Para veri� car 
a normalidade da amostra utilizou-se o teste D’Agostino e para a análise de correlação, a 
Correlação de Person. Foi considerado em todos os testes estatísticos nível de signi� cância 
de 5%. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição (nº 1.312/11). 
Resultados: Dos pacientes que apresentaram CTL baixo, 39,13, 50,00 e 36,95%, apresen-
taram desnutrição de acordo com o IMC, a CMB e a CP, respectivamente. Observou-se 
também que não houve concordância entre os diagnósticos nutricionais obtidos pelas variá-
veis antropométricas e o observado pela CTL (p > 0,05). No entanto, veri� cou-se correlação 
positiva entre a CTL e a CMB (p = 0,02). Conclusão: Observou-se que não houve concor-
dância entre os diagnósticos nutricionais obtidos pelas variáveis antropométricas e o obser-
vado pela CTL, conclui-se também que apesar de encontrar uma correlação positiva entre a 
CTL e a CMB, não se pode usar CTL de forma isolada para diagnóstico nutricional.

RESUMO
Com o avançar da idade, o desempenho funcional orgânico sofrem deterioração, carac-
terizando o processo de envelhecimento. Um dos aspectos mais valorizados para quem 
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RESUMO
Com o aumento da expectativa de vida, a incidência de condições patológicas tende 
também a aumentar, repercutindo na manutenção de um estilo de vida independente e 
autônomo. O objetivo deste estudo foi comparar o equilíbrio postural entre envelhecentes 
praticantes de atividade aquática e indivíduos socialmente ativos. Trata-se de uma coorte 
observacional com amostra intencional composta por 11 indivíduos participantes de um 
projeto de extensão de atividade aquática para a terceira idade, representando o grupo 
1 (3 homens e 8 mulheres) e, como grupo de comparação, sete indivíduos socialmente 
ativos (5 homens e 2 mulheres), que não realizavam qualquer tipo de atividade física. O 
instrumento de pesquisa adotado foi a baropodometria computadorizada com avaliação 
estabilométrica aplicada em dois momentos: na avaliação inicial e � nal, após um mês de 
acompanhamento. A análise de resultados foi feita a partir do teste de Student para amos-
tras pareadas com intervalo de con� ança de 95%. Os dados foram analisados em relação 
à pressão plantar na região do antepé e retropé no apoio unipodal e a avaliação estabilo-
métrica A/P e L/L em apoio bipodal e unipodal. Os resultados apresentaram valor de p 
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vivencia esta etapa é possuir um nível de independência funcional e possuir capacidade 
de se locomover, já que a marcha exige interações complexas e coordenação entre arti-
culações do corpo, particularmente dos membros inferiores, depende da capacidade de 
vários órgãos, principalmente dos sistemas músculo-esquelético, neurológico e cardio-
vascular. Com isso, o estudo teve o objetivo de analisar qualitativamente a marcha de 
idosos residentes em uma ILP. Foi realizada avaliação cinemática qualitativa por meio 
da observação do corpo inteiro, bem como uma ponderação do método OGA (Obser-
vational Gait Analysis) do Rancho Los Amigos Medical Center que consiste em uma 
avaliação sistemática dos padrões de movimento dos segmentos do corpo em cada 
ponto do ciclo da marcha: tornozelo, pé, joelho, quadril, pelve e tronco. A amostra 
da pesquisa foi composta por 18 pacientes idosos, sendo 78% do sexo feminino, com 
faixa etária variável de 65 a 97 anos. A observação mostrou algumas posturas � xas, 
nomeadamente, inclinação da cabeça para frente em 78% da amostra, seguidos dos 
55% que apresentaram inclinação do tronco para frente e dos 50% que apresentaram 
inclinação anterior da pelve. Para o quadril, viu-se a presença de abdução bilateral em 
39% da amostra, ao passo que no joelho, 22% apresentaram � exão bilateral e 11% têm 
valgismo no membro inferior direito. Os dados encontrados na investigação sobre os 
desvios no tronco dos indivíduos durante o ciclo da marcha, 83% adotam inclinação 
anterior durante a fase de apoio, já para a pelve, viu-se que 11% dos idosos realizam 
inclinação anterior da pelve durante a fase de apoio. Ao analisar o quadril, na fase 
de balanço, 39% deles apresentaram limitações na � exão do membro inferior direito. 
Para tornozelo e pé, observou-se que 50% dos gerontes realizam contato da planta 
do pé na subfase apoio plantar da fase de apoio, no membro inferior esquerdo. Com 
isso, conclui-se que os indivíduos da amostra possuíam dé� cit consideráveis no padrão 
funcional da marcha, devendo-se considerar a in� uência do decaimento cognitivo em 
alguns dos participantes da amostra. Tal conclusão torna evidente a necessidade de 
um treinamento, aplicado pela � sioterapia, com ênfase no padrão de marcha para essa 
população, sendo endossado por toda equipe de saúde e cuidado direto ao idoso.
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estatisticamente signi� cativo apenas na avaliação da pressão plantar na região do retropé, 
p = 0,0477 no grupo 1 e p = 0,1003 no grupo comparação, enquanto que a análise de p 
para o ponto de pressão no antepé em apoio unipodal foi de 0,1636 para o grupo 1 e no 
grupo comparação foi de 0,4935. Para a estabilometria foram avaliados o deslocamento 
A/P e L/L, em apoio unipodal e bipodal, com os seguintes resultados: a variável A/P em 
apoio bipodal no grupo 1 foi de p = 0,165 e no grupo comparação p = 0,4998 e no apoio 
unipodal p = 0,5995 no grupo 1 e p = 0,1902 no grupo comparação. Para o deslocamento 
L/L em apoio bipodal obteve-se p = 0,3087 no grupo 1 e p = 0,2707 no grupo compa-
ração. A última variável analisada foi em apoio unipodal, com resultado de p = 0,6867 
para o grupo 1 e p = 0,2728 no grupo comparação. Por intermédio do presente estudo 
não foi possível constatar que a atividade aquática seja um recurso � sioterapêutico e� caz 
na melhora do equilíbrio estático em apoio unipodal ou bipodal dentro da metodologia 
utilizada. Entretanto, percebe-se que apresenta papel signi� cativo no processo de controle 
das características deletérias do envelhecimento, proporcionando qualitativamente uma 
melhor qualidade de vida, autonomia e independência funcional entre os praticantes.
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RESUMO
As posturas de trabalho adotadas inadequadamente por cuidadores, além de outros 
fatores, podem afetar a sua saúde e qualidade de vida, o que trará resultados indi-
retos sobre os idosos a quem lhe foi delegado o cuidado. O presente trabalho teve 
como objetivo analisar as posturas adotadas pelos cuidadores de idosos, bem como a 
frequência de queixas álgicas entre os mesmos, em uma Instituição de Longa Perma-
nência (ILP). Para alcançá-los, foi utilizado o diagrama modi� cado de Corlett e Mane-
nica (1980), que indica o segmento corporal com dores, e a Escala Visual Analógica 
– EVA (AGNE, 2005), para veri� car sua intensidade. Para o registro das posturas, 
foram realizadas imagens fotográ� cas das cuidadoras durante o seu trabalho e estas 
foram analisadas por intermédio do so� ware REBA (Rapid Entire Body Assessment), 
que fornece identi� cação de posturas críticas adotadas durante o trabalho, bem como 
ao � nal da análise, um nível de ação, indicando a urgência de intervenção e calculando 
o risco inerente a cada postura incorreta. No estudo, a amostra foi composta por 22 
cuidadoras, com média de idade de 34,5 anos e mais da metade (54,5%) exercem tal 
atividade a mais de cinco anos. Todas as cuidadoras (100%) relataram sentir dores em 
alguma região do corpo, sendo as regiões mais citadas a coluna lombar, com 40,9%, e 
o ombro direito, na mesma proporção. Quanto à frequência da sintomatologia, 50% da 
amostra sente dores diariamente, seguido das 27,2% que sentem dores semanalmente, 
e esporádica ou raramente, com 9% cada um. Das 35 posturas adotadas pelas cuida-
doras durante seu cotidiano laboral e analisadas pelo REBA, mais da metade (51,4%) 
tiveram escores entre 11 e 15, com nível de risco postural muito alto e necessidade de 
intervenção imediata e 40,0% delas tiveram escores entre 8 e 10, com alto nível de risco 
e necessidade de intervenção em breve. Por meio desses dados, pôde - se con� rmar a 
necessidade emergente de uma intervenção ergonômica junto à cuidadoras, no âmbito 
de treiná-las para o exercício de suas ações laborais com a máxima adequação postural 
possível, a � m de minimizar os desconfortos, dentre os quais as dores, decorrentes do 
trabalho e consequentemente melhorar o cuidado prestado aos idosos.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE CINESIOFOBIA, CAPACIDADE FÍSICA E DESEM-
PENHO FUNCIONAL EM IDOSOS COM DOR LOMBAR

ASSOCIAÇÃO ENTRE O ESTADO NUTRICIONAL E A CAPACIDADE 
FUNCIONAL EM IDOSOS HOSPITALIZADOS
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RESUMO
Introdução: A avaliação da capacidade funcional do idoso hospitalizado busca veri� car 
em que nível as doenças ou agravos impedem o desempenho das atividades cotidianas 
de forma autônoma e independente. Um dos fatores que podem interferir na capacidade 
para a realização de tais atividades é o estado nutricional, visto que com a desnutrição, a 
síntese proteica é afetada, repercutindo na força e e� ciência musculares necessárias à sua 
execução. Objetivo: Veri� car se há associação entre o estado nutricional pela Miniava-
liação Nutricional e a capacidade funcional para a realização de Atividades Instrumen-
tais de Vida Diária. Metodologia: Estudo transversal analítico realizado em um hospital 
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RESUMO
Introdução e objetivo: Dentre as queixas relacionadas ao sistema locomotor, destaca-se 
a dor lombar como altamente prevalente entre os idosos. É reconhecida a associação 
entre dor lombar e fatores psicossociais, dentre os quais a cinesiofobia (medo do movi-
mento). A associação entre cinesiofobia, capacidade física e desempenho funcional 
não está elucidada no contexto do envelhecimento. O objetivo foi de investigar a 
presença e a relação entre cinesiofobia, capacidade física e desempenho funcional 
em idosos da comunidade com dor lombar agudizada. Metodologia: Trata-se de um 
estudo transversal com subamostra de estudo longitudinal multicêntrico em anda-
mento entre Brasil, Austrália e Holanda (Projeto BACE). Foram recrutados 150 idosos 
com dor lombar agudizada no Centro de Especialidades Médicas do IPSEMG. Foram 
incluídos os idosos que apresentassem queixa de dor de, no máximo seis semanas, não 
tendo comparecido a serviços de saúde devido à dor lombar nos últimos seis meses. 
Foram excluídos os idosos que não obtiveram a pontuação mínima no Miniexame do 
Estado Mental ou não apresentaram condições físicas para realizar o teste funcional. 
Os instrumentos utilizados foram: Escala Tampa de Cinesiofobia para mensuração 
do nível de cinesiofobia, a Short Performance Physical Battery para capacidade física e 
Questionário de Incapacidade de Roland Morris para desempenho funcional. Foi reali-
zada estatística descritiva para caracterização da amostra. A normalidade dos dados 
foi veri� cada pelo Teste Kolmogorov Smirnov e correlação pelo Coe� ciente de Corre-
lação de Spearman considerando nível de signi� cância de 0,05. Resultados: A amostra 
constitui-se de idosos com média de idade de 66,8 ± 6,9 anos, sendo 92,5% do sexo 
feminino. Foi encontrada correlação estatisticamente signi� cativa entre cinesiofobia 
e capacidade física (r = 0,23; p = 0,005), e entre cinesiofobia e desempenho funcional 
(r = 0,38; p < 0,01). Discussão: Segundo os modelos biopsicossociais, o medo exces-
sivo do movimento está associado à inatividade, prejudicando a capacidade física e 
desempenho funcional, aumentando as chances de reincidência de lesão e gerando 
um ciclo vicioso. Conclusão: Os dados encontrados corroboram a importância de uma 
abordagem psicossocial na dor lombar. Há evidências de que a persistência da dor não 
pode ser explicada apenas por achados clínicos objetivos, o que seria insu� ciente para 
o sucesso da terapêutica. Apoio � nanceiro: CNPq, Capes e Fapemig.
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universitário na cidade de Belém, PA. Os indivíduos idosos (≥ 60 anos) que aceitaram 
participar da pesquisa, assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido e encon-
travam-se aptos física e cognitivamente, foram submetidos à avaliação antropométrica e 
responderam ao questionário da Miniavaliação Nutricional (MAN) e ao teste de capaci-
dade funcional para a execução de atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVDs). O 
Teste de Contingência C realizado no programa BioEstat 5.3 foi utilizado para veri� car se 
havia associação entre o estado nutricional e a capacidade funcional. O estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição sob o n.º 1.312/11. Resultados e discussão: 
Foram avaliados 104 indivíduos, dos quais 18,26% tinham estado nutricional adequado de 
acordo com a MAN, 63,46% estavam em risco nutricional e 18,27% estavam desnutridos. 
Em relação à capacidade funcional, 48,08% eram independentes para a realização de 
AIVDs enquanto que 51,92% eram parcialmente ou completamente dependentes. O teste 
de Contingência mostrou associação signi� cativa (p = 0,04) entre o estado nutricional e a 
capacidade funcional pelas ferramentas utilizadas. Conclusão: O fato de haver associação 
entre o estado nutricional pela MAN e a capacidade funcional para as AIVDs na amostra 
avaliada sugere que quanto maior o comprometimento do estado nutricional, maior o 
grau de dependência dos indivíduos para a realização das atividades instrumentais.

ASSOCIAÇÃO ENTRE O TESTE SENTA-LEVANTA E A FORÇA DE PREENSÃO 
PALMAR EM IDOSOS DA ATENÇÃO BÁSICA
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RESUMO
Introdução e objetivo: A diminuição da força e função muscular é um fenômeno bem 
conhecido em idosos e está associada a vários efeitos adversos. A força de preensão 
palmar (FPP) tem sido utilizada para avaliar a força muscular e é fortemente relacio-
nada com a potência de músculos de membros inferiores, medida tanto pela � exão 
e extensão do joelho como pela área transversal do músculo da panturrilha. Estudos 
também sugerem o teste senta-levanta em 30 segundos (TSL-30s) como um indicador 
de força de membros inferiores de idosos. Por tratar-se de um teste mais simples de 
executar, o objetivo foi descrever a associação entre a força da musculatura de membros 
inferiores por meio do TSL-30s e a medida da FPP em idosos atendidos pela Estra-
tégia da Saúde da Família (ESF). Metodologia: Foi realizado um estudo transversal, com 
amostra composta por idosos de 60 anos ou mais, atendidos pela ESF. A força muscular 
de membros inferiores foi avaliada por meio do TSL-30s, com o idoso sentado, tronco 
ereto, pés apoiados no chão e braços cruzados sobre o peito e orientado a levantar e 
sentar o máximo de vezes possíveis durante 30 segundos. A FPP foi medida com dina-
mômetro Crown, com o idoso sentado, costas eretas, pernas apoiadas no chão, ombro 
posicionado em adução e rotação neutra, cotovelo � etido a 90o com o antebraço em meia 
pronação. O braço mantido suspenso no ar com a mão colocada sobre o dinamômetro, 
apoiado pelo avaliador. Três medidas foram realizadas com um intervalo de 60 segundos 
entre elas, alternando entre a mão dominante e não dominante. Foi utilizada a média de 
três medidas realizadas com a mão dominante. Medidas de tendência central, dispersão 
e proporção foram usadas na análise descritiva dos dados, e para avaliar a associação 
entre as variáveis foi utilizado o coe� ciente de correlação de Spearman. Resultados e 
discussão: Foram avaliados 583 idosos (63,6% mulheres), com idade média de 68,5 ± 
7,1 anos (intervalo de 60-103 anos). A média da FPP foi 27,18 ± 11,88 kgf e o tempo 
médio para realização do TSL-30s foi de 8,1 ± 3,8 s. As medidas mostraram correlação 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE VELOCIDADE DA MARCHA E ESCORE COGNITIVO 
EM IDOSOS

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO SOB SEDAÇÃO VENOSA PARA IDOSOS 
EM ESTÁGIOS AVANÇADOS DA DOENÇA DE ALZHEIMER

Autores: Almir Oliva Filho 
/ Oliva Filho, A / SBGG 

RESUMO
Portadores da doença de Alzheimer em estágios avançados da doença apresentam 
muitas di� culdades em manter um padrão de higiene oral adequado. Dentes 
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RESUMO
Introdução e objetivo: A avaliação clínica da velocidade da marcha (VM) é um impor-
tante parâmetro do estado de saúde de populações idosas. Reconhecida como medida 
de desempenho da mobilidade, a VM tem sido diretamente relacionada às habilidades 
cognitivas de um indivíduo, e considerada como indicador de idosos com alto risco de 
declínio cognitivo. Desse modo, o objetivo do estudo foi investigar a associação entre 
velocidade da marcha e o escore cognitivo de idosos cadastrados em uma Unidade 
Básica de Saúde de Curitiba, Paraná. Metodologia: Estudo quantitativo transversal 
realizado no período de janeiro a abril de 2013, com uma amostra de 203 idosos, 
calculada com base na estimativa da proporção populacional. Os dados foram cole-
tados mediante questionário sociodemográ� co e clínico, teste de Velocidade da Marcha 
e aplicação do Miniexame do Estado Mental (MEEM). Foram respeitados todos os 
preceitos éticos e legais, conforme Resolução 196/96, vigente à época do estudo, com 
parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, sob Registro 
CAAE: 0023.0.091.000-10. Resultados e discussão: Dos 203 idosos, 123 (60,5%) deles 
eram do sexo feminino e 80 (39,5%) masculino; (13,3%) eram analfabetos, 172 (84,7%) 
com baixa e média escolaridade e 3 (2%) com ensino superior. A VM média foi de 0,9 
m/s (mín. = 0,11 m/s; máx. = 1,72 m/s), sendo a média entre as mulheres e os homens 
de 0,85 e 0,98 m/s, respectivamente. A pontuação média no MEEM foi de 24,64 (± 
3,62) pontos. Os idosos analfabetos obtiveram média no MEEM = 19,33 (± 3,7) e VM 
= 0,76 m/s (± 0,3); os de baixa/média escolaridade MEEM = 25,43 (± 2,8) e VM = 0,92 
m/s (± 0,2); e os que possuíam ensino superior MEEM = 27,33 (± 2,9) e VM = 1,12 m/s 
(± 0,3). Para o escore cognitivo houve signi� cância estatística (p < 0,001), com dife-
rença signi� cativa entre os analfabetos e os com baixa/média escolaridade (p < 0,001), 
e entre analfabetos e idosos com ensino superior (p < 0,001). Os resultados apontaram 
associação média (R-squared = 0,0354) entre velocidade da marcha e escore cognitivo, 
com signi� cância estatística (Prob > F = 0,0072) e tendência linear positiva. Conclusão: 
Quanto melhor o escore cognitivo, maior a velocidade de marcha; portanto, os idosos 
analfabetos são os que possuem menor velocidade da marcha, o que indica pior desem-
penho físico.

direta moderada (P < 0,001; r = 0,36), associação de menor intensidade que a observada 
em estudos prévios. Conclusão: A medida do TSL-30s mostrou uma associação de grau 
intermediário com a medida da FPP, sugerindo ser um teste moderadamente con� ável 
para avaliar a força muscular de membros inferiores em idosos atendidos pela ESF.
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cariados, doença periodontal e dentes fraturados são encontrados com muita 
frequência e são muito difíceis de serem tratados pela di� culdade do paciente em 
colaborar com o tratamento. Apresentamos uma alternativa de sedação venosa 
realizada por médico anestesista com o uso de Midazolan. Com essa sedação é 
possível realizar os procedimentos clínicos e cirúrgicos com segurança, promo-
vendo uma condição adequada de saúde oral. Objetivo 1: Apresentar a sedação 
venosa feito pelo anestesista como um forma segura de atender pacientes com di� -
culdades de controle de comportamento. Objetivo 2: Discutir as di� culdades em 
promoção de saúde bucal em idosos demenciados. Objetivo 3: Apresentar nossa 
experiência clínica.

ATIVIDADE DE REACREAÇÃO DEFICIENTE EM IDOSOS ATENDIDOS EM 
UM CENTRO DE REFERÊNCIA À SAÚDE DO IDOSO
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RESUMO
Introdução: O lazer, definido como conjunto de ocupações que o indivíduo 
pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar-se, divertir-se, recrear-se 
ou entreter-se proporciona desenvolvimento pessoal e está relacionado à maior 
satisfação interior. Quando praticado de forma intensa, pode promover a saúde 
e o bem-estar geral. Apesar de diversas medidas governamentais que otimizam o 
acesso do idoso à recreação, autores defendem que a falta de recreação está presente 
em grande número nessa população. Atividade de recreação deficiente é definida 
segundo a Taxonomia II da NANDA I 2012-2014 como estimulação, interesse e 
engajamento diminuído em atividades recreativas ou de lazer. Objetivo: Avaliar a 
prevalência atividade de recreação deficiente nos idosos atendidos em um Centro 
de Referência do Idoso, no município de Belo Horizonte, MG, por meio do levan-
tamento do título diagnóstico de enfermagem (DE): Atividade de Recreação Defi-
ciente. Método: Trata-se de um estudo com enfoque quantitativo, descritivo, com 
componente prospectivo. A população constitui-se de 26 pacientes. Os critérios 
de inclusão foram possuir 60 anos ou mais e aceitarem participar da pesquisa 
mediante assinatura do TCLE. Não foi excluído nenhum paciente da pesquisa, 
pois todos preencheram os critérios de inclusão. Os dados foram coletados por 
meio da consulta de enfermagem, em que os pacientes tiveram identificados DE 
Atividade de Recreação Deficiente de acordo com a Taxonomia II da NANDA I 
2012-2014. Os dados foram registrados em um impresso próprio desenvolvido 
pelas autoras. Em seguida os dados foram compilados em uma planilha do Micro-
soft Excel 2007 e realizado a análise descritiva de frequência simples para variáveis 
nominais ou categóricas e de tendência central (média). Resultado: Dos 26 idosos 
atendidos por meio da consulta de enfermagem, 85% destes pertencem ao sexo 
feminino e 15% ao sexo masculino. Da população total, 13 idosos (52%) apresen-
taram atividade de recreação deficiente. Conclusão: Uma parcela significativa dos 
idosos (52%) apresentou atividade de recreação deficiente, nos fazendo refletir 
sobre a importância do incentivo e orientação do idoso sobre os meios disponí-
veis para a garantia e participação de práticas de recreação e lazer. Além disso, a 
integração dos profissionais de saúde, principalmente os que estão alocados na 
atenção primária a saúde, com a comunidade, redes sociais e de apoio torna-se 
fundamental nesse processo.
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ATUAÇÃO MULTIDISCIPLINAR NOS CUIDADOS PALIATIVOS DE 
PACIENTES COM DEMÊNCIA EM PROCESSO DE MORTE

AVALIAÇÃO AMBULATORIAL DAS ALTERAÇÕES DOS ÓRGÃOS DOS 
SENTIDOS EM IDOSOS
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RESUMO
Introdução: Com o envelhecimento da população, ocorre o aumento das doenças 
crônicas e dé� cits sensoriais, como os auditivos e visuais. (BARBARA et. al., 2009). 
Atualmente a redução da acuidade visual, auditiva, paladar, olfato e da percepção táctil 
é considerado normal no processo de envelhecimento, embora a exacerbação desses 
fenômenos sejam considerado patológico, a variação da ocorrência e intensidade 
desses eventos na população despertam interesse no estudo do processo de envelhe-
cimento, principalmente considerando quanto essas alterações comprometem a auto-
nomia e liberdade dos idosos. Objetivo: Veri� car em idosos atendidos em ambulatório 
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RESUMO
A demência é progressiva e manifesta-se clinicamente por meio do declínio das 
habilidades intelectuais, físicas, funcionais e alterações do comportamento. O 
paciente com demência em processo de morte, tem apresentado a necessidade de 
atuação multidisciplinar em cuidados paliativos (CP) para o controle dos sintomas 
por meio da prevenção e alívio do sofrimento, promoção da qualidade de vida e 
não adoção de medidas extraordinárias que causem mais desconforto ao doente. 
Objetivo: Descrição da atuação da equipe multidisciplinar em pacientes em CP com 
demência avançada em processo de morte, residentes em uma Instituição de Longa 
Permanência (ILP). Metodologia: Trata-se de um relato de três casos clínicos com 
análise dos sinais e sintomas apresentados em pacientes com demência em � nal de 
vida, na visão de uma equipe multidisciplinar. As escalas KPS, FAST, PCST, e PPI 
foram utilizadas para justi� car os cuidados paliativos e a NOPPAIN-Br norteou o 
controle da dor. Foi realizada reunião multidisciplinar com familiares para acolhi-
mento e orientação nessa fase. Resultados: Participaram desse estudo três pacientes 
do sexo feminino, idade média 80 anos, com PCST ≥ 4 pontos, KPS 20, FAST 7f. 
PPI > 6. Foram observados como sinais de � nal de vida nesses pacientes: taquidisp-
neia, inapetência e caquexia, piora da disfagia, diminuição da comunicação, expres-
sões álgicas e úlceras por pressão. A atuação multidisciplinar visou o gerenciamento 
dos sinais e sintomas com a administração de medicamentos para controle da dor 
e dispneia, uso de oxigenoterapia, cuidados de higiene e posicionamento no leito 
e reavaliação constante da terapêutica. Para o controle do nível de angústia, ansie-
dade, compreensão da baixa aceitação alimentar, ações paliativas e declínio do estado 
geral foi realizada orientação e acolhimento dos pro� ssionais de saúde, cuidadores 
e familiares. A inclusão dos pacientes nos CP gera muita angustia e sofrimento aos 
familiares pela não compreensão e confusão dos conceitos, gerando a falsa ideia de 
abandono e falta de cuidados. Conclusão: A atuação da equipe multidisciplinar é 
primordial para a garantia de um processo de morte digno com controle adequado 
e diário dos sintomas de ordem física, psicossocial e espiritual. Observamos neste 
trabalho que a ideia de cuidados paliativos ainda é pouco difundida nas demências, 
existem poucos serviços e pro� ssionais especializados.
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o reconhecimento da ocorrência de alterações nos órgãos dos sentidos. Metodologia: 
Pesquisa quantitativa das alterações dos órgãos dos sentidos referidas e registrados 
em 50 prontuários de idosos atendidos por estudantes de enfermagem no Centro de 
Pesquisa e Atenção ao Idoso em Belo Jardim após assinatura de Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido. Resultados e discussões: A de� ciência visual foi referida por 
90% dos idosos, a catarata por 34%, e 22% realizaram cirurgia ocular, 4%, referem glau-
coma e 30% uso do colírio. De� ciência auditiva referida por 38% dos idosos, nenhum 
faz uso de aparelho auditivo, e apenas 2% já realizou otoscopia. Embora a percepção 
seja elevada a falta de referência a exames e tratamento se deve a di� culdade de acesso 
a estes serviços. De� ciência Olfativa apenas 16% referiram alguma di� culdade, o que 
contradiz a pesquisa realizada no mesmo grupo, em que foi testada essa sensibilidade 
e constatada um nível mais elevado de perda seletiva da percepção. Paladar, sensibi-
lidade e percepção apenas 10% dos pesquisados referiram alguma redução da capa-
cidade gustativa. Nenhum referiu alteração táctil. A redução visual é uma das mais 
percebidas, as alterações do paladar, olfativa e táctil são pouco identi� cadas talvez 
por comprometerem menos a autonomia. Conclusão: A autoestima do idoso pode ser 
afetada pela incapacidade de realizar atividades que requerem o uso dos órgãos dos 
sentidos, a possibilidade de quedas e a insegurança levam ao isolamento social e a 
diminuição da capacidade de autocuidar-se. A ação da enfermagem na identi� cação 
precoce dessas de� ciências e encaminhamento a serviços com resolutividade ajudam 
a preservar a autonomia e a independência. Palavras-chave: Alterações nos órgãos dos 
sentidos. Idosos. Enfermagem

AVALIAÇÃO COGNITIVA – LOTCA G – DELINEAMENTO CLÍNICO TERA-
PEUTICO OCUPACIONAL EM IDOSOS COM DEMÊNCIA
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RESUMO
A medida que cresce o envelhecimento populacional e as pessoas vivem mais tempo, 
aumenta a incidência de doenças crônico-degenerativas, destacando-se as demên-
cias, que provocam o declínio cognitivo e a dependência nas atividades funcionais. 
Torna-se necessária a utilização de avaliações e� cazes para o norteio das práticas 
reabilitadoras. O presente estudo objetivou demonstrar a relevância da aplicação do 
instrumento de avaliação Bateria Lotca G para o direcionamento clínico na inter-
venção com idosos com demência na clínica terapêutica ocupacional. A pesquisa 
teve caráter qualitativo e descritivo; foram avaliados cinco pacientes entre 70 e 90 
anos. Em um caso comprovou-se que a Bateria Lotca G não era aplicável, por estar 
o paciente em um estado de deterioro cognitivo avançado. Nos outros quatro casos, 
o estudo permitiu comprovar a sensibilidade da Bateria Lotca G na detecção dos 
dé� cits cognitivos, apontando também as áreas de forças cognitivas nas quais o 
terapeuta ocupacional pode apoiar sua estratégia de intervenção para os pacientes 
avaliados. É importante que o terapeuta ocupacional utilize com critério o teste de 
rastreio comentado, completando as informações junto a pessoas que conhecem 
e acompanham os pacientes e encaminhando quando necessário para avaliação 
neuropsicológica da perda cognitiva, com uso de outros instrumentos, para dar 
a oportunidade de o paciente participar de um adequado acompanhamento por 
pro� ssionais capacitados na reabilitação cognitiva, permitindo uma melhor quali-
dade de vida para a pessoa assistida.
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AVALIAÇÃO DA AUTONOMIA FUNCIONAL DE IDOSAS INSTITUCIONALI-
ZADAS EM BELÉM-PA

AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE IDOSOS USUÁRIOS DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM SÃO CARLOS-SP

Autores: Manuela Justel 
/ Justel, M / UFSCAR; 
Kaio Cesar dos Passos 

Honorato / Honorato, KCP 
/ UFSCAR; Mariana Cris-
tina de Souza Paschoalin 

/ Paschoalin, MCS / 
UFSCAR; Otávio Augusto 

Fernandes Marques 
Bianco / Bianco, OAFM 

/ UFSCAR; Guilherme 
Radaelli / Radaelli, G / 

RESUMO
As doenças crônicas não transmissíveis tornaram-se a maior causa de morte no Brasil, com 
evidência para as doenças cardiovasculares. O Ministério da Saúde realiza o Dia Mundial 
do Coração para que os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) sejam conscientizados 
sobre os riscos das mesmas. O objetivo do estudo foi avaliar a composição corporal de 
idosos usuários do SUS em duas faixas etárias. O estudo é quantitativo, transversal e expe-
rimental. Avaliaram-se 29 idosos de ambos os sexos, atendidos por Unidades Básicas de 
Saúde de São Carlos, SP e divididos em dois grupos: Grupo 1 com 14 voluntários de 60 a 
67 anos (63,36 ± 2,17anos), com altura média de 157,07 ± 7,38 cm e peso médio de 69,19 
± 12,29 kg; Grupo 2 com 15 voluntários com 68 anos ou mais (72,60 ± 4,97anos), estatura 
média de 162,86 ± 9,05 cm e peso médio de 77,57 ± 9,06 kg. Os idosos foram avaliados por 
meio de uma balança de bioimpedância Ironmann Tetra Polar®. As dimensões avaliadas 
e variáveis utilizadas foram: estatura (m), peso (kg), Índice de Massa Corporal (IMC/ kg/
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RESUMO
Introdução: Embora o crescimento da população idosa mundial, seja um impor-
tante indicativo da melhoria da qualidade de vida, é bem conhecido que o processo 
de envelhecimento está atrelado a perdas importantes em inúmeras capacidades 
físicas, as quais culminam, inevitavelmente, no declínio da capacidade funcional e 
da independência do idoso. O comprometimento da capacidade funcional do idoso 
tem implicações importantes para a família, comunidade, para o sistema de saúde 
e para a vida do próprio idoso. Objetivo: Este estudo teve como objetivo avaliar a 
autonomia funcional de idosas institucionalizadas, por intermédio do protocolo de 
GDLAM – Grupo Latino Americano da Maturidade. Metodologia: Trata- se de um 
estudo de caráter transversal e descritivo (média e desvio-padrão), aprovado pelo 
Comitê de ética e pesquisa da Universidade Estadual do Pará. Participaram do estudo 
14 idosas de sexo feminino com média de idade (80,23 ± 9,2 anos), residentes em 
instituição de longa permanência em Belém/PA. A autonomia funcional foi avaliada 
pela bateria de testes do GDLAM, composta de: caminhar 10 m (C10m), levantar-se 
da posição sentada (LPS), levantar-se da posição decúbito ventral (LPDV), levantar-
se da cadeira e locomover-se pela casa (LCLC) e o teste de vestir e tirar uma cami-
seta (VTC) no período compreendido entre agosto e outubro de 2012. Os dados 
foram analisados pelo programa Epi Info 3.5.1. Resultados e discussão: O índice 
de GDLAM (IG) apresentou média de 27,87 e desvio-padrão de ± 5,51 que repre-
senta valores fracos de autonomia funcional nos gerontes. Isso se deve ao fato de 
que o idoso institucionalizado necessita de uma abordagem mais complexa do que 
se imagina. Esses resultados assemelham-se ao de Pereira e colaboradores (2003) 
que realizou um estudo em duas entidades � lantrópicas, em que os idosos também 
apresentaram valores fracos de autonomia funcional. Conclui-se que idosos insti-
tucionalizados são mais suscetíveis aos prejuízos causados pela pouca mobilidade e 
consequente diminuição da autonomia funcional.
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m2), circunferência abdominal (cm), gordura corporal total (%), massa muscular total (kg), 
BMR (Basal Metabolic Rate) (Kcal), água corporal (%) e gordura visceral (escala de 1 a 12 
considerada saudável). Para a análise estatística, realizou-se o teste de Shapiro-Wilks para 
a veri� cação da normalidade. Para os dados não normais aplicou-se o teste Mann-Whit-
ney-U, com nível de signi� cância de p ≤ 0,05 (Statisca 7.0 So� ware). Encontrou-se dife-
rença estatística para as variáveis massa muscular total Grupo 1 (41,58 ± 5,70) e Grupo 2 
(47,57 ± 7,57) (p ≤ 0,03), BMR (kcal) Grupo 1 (1315,64 ± 166,93) e Grupo 2 (1484,20 ± 
191,44) (p ≤ 0,02) e gordura visceral Grupo 1 (10,57 ± 3,20) e Grupo 2 (14,40 ± 3,46) (p 
≤ 0,003). Não foi encontrada diferença estatística nas demais variáveis: Índice de Massa 
Corporal (IMC) (kg/m²) Grupo 1 (24,33 ± 4,32) e Grupo 2 (28,65 ± 4,94), Circunferência 
Abdominal (cm) Grupo 1 (92,36 ± 11,16) e Grupo 2 (101,85 ± 13,12), Gordura Corporal 
Total (%) Grupo 1 (36,01 ± 9,57) e Grupo 2 (33,27 ± 11,65), água corporal (%) Grupo 1 
(46,20 ± 6,36) e Grupo 2 (47,59 ± 7,25). Dessa forma, observou-se que o Grupo 2 possui 
maior índice de massa muscular total, BMR e gordura visceral. Porém, os maiores níveis 
gordura visceral no Grupo 2 é indicativo de risco cardiovascular. Conclui-se que os idosos 
necessitam de acompanhamento contínuo na Atenção Primária à Saúde, a � m de evitar 
aparecimento e complicações decorrentes de doenças cardiovasculares.

AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA DE IDOSAS INSTITU-
CIONALIZADAS EM BELÉM DO PARÁ
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RESUMO
Introdução: As transformações ocorridas no sistema respiratório em indivíduo saudável 
com o passar dos anos são lentas e progressivas. Acredita-se que o declínio do sistema 
cardiorrespiratório se inicie aos 20 anos, e acelere após os 70 anos. Essas modi� cações 
inerentes ao processo de envelhecimento re� etem na diminuição dos volumes pulmo-
nares e força muscular respiratória. Objetivo: Este estudo teve como objetivo avaliar a força 
muscular respiratória por meio da mensuração das pressões inspiratórias e expiratória 
máximas em idosas institucionalizadas. Metodologia: Foi realizado um estudo transversal 
com análise quantitativa. Aprovado pelo comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do 
Estado do Pará. A amostra foi constituída de 14 idosas, com média de idade (82,0 ± 9,4 
anos), residentes em instituição de longa permanência em Belém, PA. Os indivíduos reali-
zaram avaliação da força dos músculos respiratórios pela mensuração da pressão inspi-
ratória máxima (PI máx.) e pressão expiratória máxima (PE máx.), por meio do mano-
vacuômetro analógico com intervalo operacional de -150 a +150 cm H2O. Para análise 
estatística foram aplicados método estatístico descritivo (média e desvio-padrão). Resul-
tado e discussão: A PI máx. apresentou média (-42,61 ± 13,69) e PE máx. de (53,07 ± 9,28) 
ambas inferiores aos valores previstos na literatura para essa população respectivamente 
(-73,31 ± 1,55) e (69,42 ± 1,93). Os valores das pressões máximas obtidos neste estudo, 
foram inferiores ao predito, o que pode estar relacionado ao processo de envelhecimento da 
população estudada. De acordo com Cader e colaboradores (2007) o declínio da força dos 
músculos respiratórios é uma alteração reconhecida com o avanço da idade e essa perda 
pode afetar a performance ventilatória, podendo ser mais acentuando em idosos institucio-
nalizados. Simões, Auad e Wilkins (2009) em seu estudo concluíram que a força muscular 
respiratória é marcantemente reduzida em idosos institucionalizados com idades acima de 
60 a 89 anos. Conclusão: Conclui-se que a força muscular respiratória reduz com o avançar 
da idade e que há forte relação entre a idade e a força muscular respiratória nessa população.
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RESUMO
Introdução: O envelhecimento se caracteriza por uma diminuição da capacidade do 
controle homeostático, alterando as reservas funcionais do organismo. Uma dessas 
alterações mais perceptíveis é a redução do equilíbrio, fundamental para mobilidade e 
realização das atividades de vida diária de uma pessoa idosa, in� uenciando nas habili-
dades dos idosos em executarem tarefas que são consideradas simples. O estudo obje-
tivou avaliar o equilíbrio dinâmico de idosos que praticam tai chi chuan em um centro 
de convivência. Metodologia: O estudo foi realizado por meio de um ensaio clínico. A 
amostra foi constituída por 12 idosos, de ambos os sexos, com idade igual ou superior 
de 60 anos, como critérios de inclusão aqueles que praticavam tai chi chuan no centro 
de convivência e que não utilizavam dispositivos auxiliares de marcha. Foram excluídos 
os idosos com idade inferior a 60 anos, praticantes de atividades físicas diferentes do tai 
chi chuan, com comorbidades descompensadas ou em fase aguda. O instrumento de 
coleta de dados foi por meio de uma avaliação padronizada, contendo identi� cação e 
doenças associadas, avaliação do equilíbrio pela da escala de equilíbrio de Berg, aplicada 
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RESUMO
Introdução: A dor crônica no Brasil atualmente gera um forte impacto socioeconômico, 
tornando-se um problema de saúde pública. Ela agrega em limitações funcionais aos 
idosos, culminado na restrição do seu convívio social e qualidade de vida. Entretanto, 
não está estabelecida na literatura uma relação direta entre mobilidade e dor crônica em 
idosos, sendo que a avaliação dessas manifestações fornecerá subsídios para a construção 
de estratégias de saúde mais especí� cas para essa população. Objetivo: Avaliar a mobili-
dade de idosos com dor crônica e sem dor crônica. Metodologia: O estudo é de caráter 
transversal, descritivo e quantitativo. A amostra foi composta por 58 pessoas com idade 
≥ 60 anos que relatasse dor a mais de seis meses em qualquer região do corpo. Os volun-
tários foram divididos em dois grupos de 29 pessoas: Grupo 1 com dor crônica (64,73 
± 8,79 anos); e Grupo 2 sem dor crônica (67,1 ± 10,6 anos). A avaliação da mobilidade 
ocorreu por meio do teste Time Up and Go (TUG). Para a análise estatística realizou-se 
o teste de Shapiro-Wilks para veri� cação da normalidade. Para os dados não normais foi 
aplicado o teste Mann-Whitney-U, com nível de signi� cância de (p ≤ 0,05). Resultados 
e discussão: Por meio do teste de velocidade da marcha (TUG) foi possível observar os 
seguintes resultados nos dois grupos: Grupo 1 obteve velocidade média de 9,14 ± 3,16 
segundos e o Grupo 2 obteve a velocidade média de 10,52 ± 5,7 segundos (p ≤ 0,12). 
Neste estudo, evidenciou-se que dor crônica não in� uenciou na marcha e consequente-
mente na mobilidade dos idosos, achados que contrapõem os relatos da literatura sobre 
funcionalidade e dor crônica. Conclusão: Conclui-se que a mobilidade dos idosos não 
está comprometida na presença de dor crônica em nossa população estudada. Apesar 
desses achados, recomenda-se a investigação de outras variáveis relacionadas à funcio-
nalidade dos idosos, bem como o estudo de dores crônicas especí� cas, na tentativa de 
investigação dos reais fatores que impactam negativamente na vida de idosos com dor.
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no início da coleta e após três meses de treino. As informações coletadas foram inseridas 
no so� ware BioEstat, versão 5.0, utilizando para análise estatística o teste de t de Student 
com nível de α = 0,05. Resultados: As pessoas idosas que praticavam tai chi chuan eram 
em sua maioria mulheres (83,40%), nas faixas etárias de 60 a 64 anos (33,33%) e de 65 
a 69 anos (33,33%), apresentando como comorbidades prevalentes as doenças cardio-
vasculares, hipertensão arterial sistêmica, osteoporose (16,66%). A média dos escores da 
escala de equilíbrio de Berg na avaliação foi de 53,87 pontos e na reavaliação de 54,45 
pontos, mostrando uma signi� cância estatística (p = 0,0461), o que demonstra que o 
tai chi chuan causou melhora no equilíbrio depois de três meses de prática. Conclusão: 
Idosos praticantes de tai chi chuan em centro de convivência apresentaram melhora do 
equilíbrio dinâmico, fundamental na manutenção da mobilidade e capacidade funcional.

AVALIAÇÃO DO ESTADO COGNITIVO DOS IDOSOS DO CCI DE FOZ DO 
IGUAÇU POR MEIO DO MEEM
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RESUMO
Introdução: As alterações � siológicas que podem ocorrer com o envelhecimento 
podem levar a comprometimentos no estado cognitivo dos indivíduos. Com o passar 
dos anos algumas habilidades cognitivas se modi� cam enquanto outras permanecem 
inalteradas. A cognição se refere à faixa de funcionamento intelectual do ser humano, 
que inclui atenção, memória, percepção, raciocínio, tomada de decisão, linguagem, 
entre outras habilidades. O MEEM (Miniexame do Estado Mental) é um instrumento 
de avaliação validado, que pode fornecer informações sobre o estado cognitivo dos 
idosos e rastrear o surgimento de uma possível demência. Os pontos de corte utilizados 
nesta pesquisa sugerem 13 pontos para analfabetos, 18 pontos para escolaridade em 
nível de ensino fundamental e médio e 26 pontos para escolaridade em nível superior. 
O objetivo deste estudo foi avaliar o estado cognitivo dos idosos do Centro de Convi-
vência de Idosos –CCI de Foz do Iguaçu por meio do teste do MEEM. Metodologia: 
Os idosos participantes do estudo passaram por uma avaliação � siogerontológica e 
pelo teste do MEEM. Foi feito um levantamento dessas avaliações juntamente com 
o teste, sendo observados e contabilizados os resultados, assim foi possível avaliar o 
estado cognitivo desses idosos. Resultados e discussão: 43 dos 50 idosos avaliados 
eram mulheres (86%). A idade média dos idosos era de 66,58 anos. O nível de escola-
ridade dos idosos avaliados mostrou que 12% são analfabetos, 68% têm escolaridade 
em nível de ensino fundamental, 18% têm escolaridade em nível de ensino médio e 
2% têm escolaridade em nível de ensino superior. Dos idosos analfabetos, somente 
16,6% apresentou escore do MEEM abaixo dos valores do ponto de corte, os demais 
83,4% apresentaram valores esperados. Dos idosos com ensino fundamental, apenas 
8,8% apresentaram escore de MEEM abaixo dos valores do ponto de corte, os demais 
91,2% apresentaram valores esperados. Dos idosos com ensino médio, apenas 11,11% 
apresentaram escore de MEEM abaixo dos valores do ponto de corte, os demais 88,89% 
apresentaram valores esperados. Dos idosos com ensino superior, 100% apresentou 
valores esperados. Os resultados obtidos se aproximam do que é esperado dos idosos 
de CCI, por serem ativos, praticarem atividades físicas regulares e realizarem ativi-
dades que estimulam a cognição, propiciadas no CCI. Concluiu-se com essa pesquisa 
que os idosos do CCI de Foz do Iguaçu têm um estado cognitivo considerado normal 
para a sua idade e nível de escolaridade.
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CAPACIDADE FUNCIONAL, INTENSIDADE DE DOR E MOBILIDADE DO 
TRONCO EM IDOSOS COM LOMBALGIA AGUDA
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RESUMO
Introdução: A dor lombar (DL) é um problema de saúde comum entre os idosos, acar-
retando prejuízos clínicos e funcionais. A manutenção da capacidade funcional é funda-
mental para independência da pessoa idosa, podendo ser in� uenciada por alterações na 
função muscular, mobilidade do tronco e dor. A literatura aponta associação da DL com 
dé� cits funcionais, no entanto, os resultados das pesquisas para a população idosa ainda 
são limitados. Objetivo: Avaliar diferenças da capacidade funcional e intensidade de dor 
em idosos com queixas agudas de DL com e sem limitação dos movimentos do tronco. 
Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo observacional e transversal, subprojeto do 
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RESUMO
Introdução: Atualmente o Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das causas mais 
comuns de enfermidade em idosos, causando a incapacidade na motricidade e no meio 
social, os limitando em suas AVDs. A � sioterapia tem um grande papel na aprendizagem 
e na funcionalidade do indivíduo, recuperação funcional, possibilitando e auxiliando o 
retorno às suas atividades de vida diária e ao convívio social para uma melhor quali-
dade de vida. Objetivo: Corresponder à avaliação da capacidade funcional do paciente 
durante o primeiro atendimento, em que foi feito a avaliação; melhorar o uso de suas 
passagens e transferências; ganhar e manter a força muscular; promover o domínio 
de tronco e equilíbrio; e estimular a deambulação. Métodos: Foi realizado anamnese, 
avaliação do tônus, mobilidade funcional, problemas associados e Índice de Barthel 
modi� cado. A amostra foi composta pelo estudo de caso de um idoso, com 61anos, com 
sequelas de quatro AVCs hemorrágicos, hipertenso, depressivo, que não exerce a deam-
bulação pelo desuso e fraqueza muscular nos MMII, que se encontrava no programa 
de reabilitação realizado pelos estagiários de � sioterapia neurológica. Foram realizados 
dois atendimentos semanais, com duração de 50 minutos, totalizando 10 atendimentos. 
Nesse período a proposta de tratamento foi atividade de coordenação motora associadas 
com equilíbrio de tronco, trocas de transferência com estimulação da força muscular 
dos membros afetados, treino do sentar e levantar com apoio do � sioterapeuta para � car 
em pé, mudanças de decúbito sem apoio, treino de deambulação nas passagens de em 
pé para cadeira de rodas. Resultados: Na avaliação o paciente se encontrou dependente 
total segundo Índice de Barthel, tônus alterado, realizava a mobilidade funcional com 
di� culdade, afasia, transferências e deambulação afetada por fraqueza muscular. Das 
atividades programadas a que apresentou melhora no ganho de função foi a de coorde-
nação motora associada com o equilíbrio de tronco, em quem o paciente apresentou a 
melhora no controle do tronco realizando o sentar sem apoio, melhora no desenvolvi-
mento das atividades propostas pelo atendimento, melhora na sua atenção e percepção 
relatada pelos familiares, não teve sucesso na deambulação e transferências e na fadiga 
muscular constante. Conclusão: Apesar do tempo limite de tratamento proposto pelos 
acadêmicos, foi evidenciada uma melhoria na capacidade funcional do idoso com diag-
nostico de quatro AVCs e ganho de um ponto na medida pelo Índice de Barthel.
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estudo epidemiológico, multicêntrico e internacional entre Brasil, Austrália e Holanda 
denominado Back Complaints in the Elderly – BACE (ETIC 0100.0.203.00-11). Amostra 
de conveniência, incluindo idosos com 60 anos ou mais, com relato de dor lombar aguda 
nas últimas seis semanas. Para caracterização da amostra foram utilizadas variáveis clínico 
sociodemográ� cas; a limitação dos movimentos do tronco foi avaliada pela � exão lateral do 
tronco e pelo teste distância dedo-chão. A capacidade funcional foi avaliada por meio do 
teste “time-up go” e de velocidade de marcha. A intensidade da dor foi avaliação pela escala 
numérica da dor. O teste Mann Whitney-U foi utilizado para veri� car diferenças na inten-
sidade da dor e capacidade funcional entre os grupos, com nível de signi� cância de 5% (α = 
0,05). Resultados: A amostra foi composta por 233 idosos brasileiros, com média de de 68,4 
± 5,8 anos, índice de massa corporal médio de 29,3 ± 4,8 kg/m2, predomínio do sexo femi-
nino (85,8%), de casados (45,9%) e renda de até dois salários mínimos (67,8%). Houve dife-
renças signi� cativas na dor e na capacidade funcional entre os grupos. Idosos com limitação 
dos movimentos do tronco apresentaram menor capacidade funcional (p < 0,01) e maior 
intensidade de dor (p < 0,01). Os grupos foram similares quanto às variáveis clínico-sócio-
demográ� cas (p > 0,05). Discussão e conclusão: Os resultados do presente estudo apontam 
uma in� uência signi� cativa da intensidade de dor e limitação dos movimentos do tronco 
na capacidade funcional de idosos com dor lombar aguda. Idosos da comunidade com 
lombalgia aguda e com restrição da mobilidade do tronco apresentam menor capacidade 
funcional e maior intensidade de dor. Apoio � nanceiro: CNPq, Capes e Fapemig.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DA FRAGILIDADE EM LONGEVOS
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RESUMO
A Fragilidade é uma síndrome clínica comum em idosos, que ocasiona grandes riscos 
para a saúde, incapacidades, hospitalizações e risco de mortalidade, sendo o grupo de 
maior risco os idosos nonagenários. Objetivos: Associar os declínios funcionais, com a 
síndrome de fragilidade em nonagenários. Métodos: Os nonagenários foram identi� cados 
por visita domiciliar e do ambulatório de geriatria de hospital universitário em Porto 
Alegre, RS. Foram avaliadas variáveis socioeconômicas, diagnóstico ou autorrelato da 
presença de comorbidades, autoavaliação de saúde e índice de Katz para AVD. A amostra 
foi separada em dois grupos, de acordo com a classi� cação da fragilidade: frágil e não 
frágil. A chance associada ao risco de ter ou não fragilidade foi calculada e testada pela 
regressão logística para as variáveis independente observando o erro alfa de 5% para signi-
� cância estatística e de 10% para indicativo de signi� cância. Resultados: Foram avaliados 
36 nonagenários, 26 mulheres e 10 homens sendo 19 frágeis e 17 não frágeis. A ingesta 
alcoólica semanal foi signi� cativamente mais frequente entre os nonagenários não frágeis. 
Também foram signi� cativamente maiores para os idosos não frágeis o gasto energético 
e a autopercepção de saúde. Já os nonagenários frágeis apresentaram signi� cativamente 
maior grau de dependência para as AVD, com o componente mais signi� cativo a incon-
tinência. No modelo � nal de regressão múltipla observou-se que o uso semanal de álcool 
(p = 0,0451), autopercepção de saúde (p = 0,0003) e AVD (p = 0,0224) são fatores deter-
minantes e independentes de fragilidade nos pesquisados. Conclusão: Apesar deste estudo 
ter avaliado uma amostra pequena, traz um bom respaldo por ser incomum com amostra 
de nonagenários. Concluiu-se que, quanto maiores os níveis dependência funcional e mais 
baixa autopercepção de saúde, maior é o nível de fragilidade dos nonagenários.
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CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DA FRAGILIDADE EM NONAGENÁRIOS

CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E CONDIÇÕES DE SAÚDE DE 
IDOSAS PRATICANTES DE HATHA YOGA
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RESUMO
Introdução: O Yoga é um sistema � losó� co da Índia, o qual postula que sem boa saúde 
física e mental não se permite a concentração profunda e que mente, corpo e espírito se 
integrem. Dessa forma, o Hatha Yoga é um treinamento que busca bene� ciar a matéria, 
as energias, as emoções, os pensamentos, a sensibilidade e a conduta moral. Logo, essa 
é uma prática que repara e integra tudo o que constitui o homem, a � m de criar e 
manter a arogya ou “Saúde Plena” e que in� uencia diretamente a qualidade de vida dos 
praticantes. Objetivo: Caracterizar idosas praticantes de Hatha Yoga, segundo aspectos 
sociodemográ� cos e de condições de saúde. Metodologia: Trata-se de um estudo 
descritivo, transversal e quantitativo. Foram avaliadas 19 voluntárias do sexo femi-
nino, durante as aulas de Hatha Yoga, em dois municípios do interior do Estado de São 
Paulo. O instrumento utilizado contempla questões sociodemográ� cas e de condições 
de saúde. Resultados: Todas as idosas eram de etnia branca e possuíam a idade média 
de 69,26 (± 6,62) anos. Das 19 respondentes, 63% eram casadas, 58% tinham ensino 
superior completo, 79% eram católicas, 58% tinham renda familiar entre 4 e 6 salários 
mínimos. Em relação às condições de saúde, 79% das idosas possuíam problemas de 
saúde, sendo que 63% eram doenças relacionadas à coluna vertebral, 74% das idosas 
possuíam dores no corpo, 84% já se submeteram a cirurgias, 68% não faziam reposição 
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RESUMO
A fragilidade é uma síndrome clínica comum em idosos, que ocasiona grandes riscos 
para a saúde, incapacidades, hospitalizações e óbito. O grupo de maior risco os nona-
genários. Objetivos: Associar os declínios funcionais, com a síndrome de fragilidade 
em nonagenários. Métodos: Os nonagenários foram identi� cados por visita domici-
liar em Porto Alegre, RS. Foram avaliadas variáveis socioeconômicas, autorrelato de 
comorbidades, autoavaliação de saúde e índice de Katz (AVD). Os longevos foram 
classi� cados em: frágil e não frágil. A chance de ter ou não fragilidade foi calculada 
e testada pela regressão logística para as variáveis independentes observando o erro 
alfa de 5% para signi� cância estatística e de 10% para indicativo de signi� cância. 
Resultados: Foram avaliados 36 nonagenários, 26 mulheres e 10 homens, 19 frágeis 
e 17 não frágeis. A ingesta alcoólica semanal, gasto energético e autopercepção de 
saúde foram signi� cativamente maiores para os longevos não frágeis. Já os nonagená-
rios frágeis apresentaram signi� cativamente maior grau de dependência para as AVD, 
com o componente mais signi� cativo a incontinência. No modelo � nal de regressão 
múltipla observou-se que o uso semanal de álcool (p = 0,0451), autopercepção de 
saúde (p = 0,0003) e AVD (p = 0,0224) são fatores determinantes e independentes 
de fragilidade nos pesquisados. Conclusão: Apesar deste estudo ter avaliado uma 
amostra pequena, traz um bom respaldo por ser incomum com amostra de nona-
genários. Concluiu-se que, quanto maiores os níveis dependência funcional e mais 
baixa autopercepção de saúde, maior é o nível de fragilidade dos nonagenários. Pala-
vras chave: Fragilidade. Longevidade. Nonagenários. Funcionalidade. Atividades de 
vida diária.
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hormonal, 95% das praticantes utilizavam medicamentos diários e 58% utilizavam de 1 
a 3 medicamentos. Além disso, 47% das voluntárias praticavam Hatha Yoga a mais de 
9 anos, 95% das idosas avaliadas perceberam mudanças físicas, psicológicas e sociais 
após começarem a praticar Hatha Yoga e 100% delas recomendariam a prática a outras 
pessoas. Discussão: De acordo com a literatura, a intervenção com Hatha Yoga melhora 
as funções físicas, principalmente a � exibilidade. Além disso, a prática também auxilia 
a melhora das condições psicológicas e emocionais, como a diminuição de sintomas 
de estresse. Conclusão: O processo de envelhecimento acarreta sintomas próprios das 
fases da velhice, porém a prática de Hatha Yoga é e� ciente à saúde física e psicoló-
gica de idosos e tem seus benefícios aumentados quando é praticado em conjunto com 
outras atividades físicas.

COGNIÇÃO E USO DE ANTIDEPRESSIVO: ANÁLISE LONGITUDINAL DE 
POSSÍVEIS CORRELAÇÕES UM ESTUDO DE CASO
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RESUMO
Introdução: A análise sistemática da função cognitiva de pacientes idosos é neces-
sária para o estabelecimento do diagnóstico precoce e melhor controle da conduta 
terapêutica. Sabe-se que alterações na função cognitiva podem estar relacionadas ao 
tratamento farmacológico ao qual o paciente é submetido. Objetivo: Avaliação longi-
tudinal das funções cognitivas de uma paciente idosa e correlação com a utilização 
de antidepressivo. Metodologia: Estudo de caso único, paciente do sexo feminino, 
84 anos, negra, casada, cinco anos de escolaridade, sedentária, hipertensa contro-
lada, dislipidêmica e independente para atividades de vida diária foi acompanhada 
no período de 2011 a 2014, por três avaliações anuais. Foram analisadas informa-
ções de anamnese, desempenho no Miniexame do Estado Mental, testes da Bateria 
Cambridge de Testes Neuropsicológicos Automatizados (CANTAB) e ressonância 
magnética. A ressonância magnética da paciente não apresenta alterações signi� -
cativas, assim como o Miniexame do Estado Mental, encontravam-se dentro dos 
valores de normalidade do início ao � nal da coleta de dados. Em 2013 a paciente 
obteve diagnóstico de depressão menor, iniciando o tratamento com Citalopram 20 
mg (1ª semana 10 mg; 2ª semana em diante 20 mg), sendo avaliada com dois meses 
de uso. Protocolo CEP nº 3.155/09. Resultados e discussão: A idosa tem piora de 
desempenho em todos os testes do CANTAB, no que parece seguir um padrão rela-
cionado ao envelhecimento. Com a utilização do antidepressivo a paciente obteve 
melhora do desempenho cognitivo no Aprendizado Pareado (PAL) na categoria 
total de erros e reconhecimento de localização de padrões na 1ª tentativa; Memória 
de Trabalho (SWM) total de erros e no Pareamento com Atraso (DMS) na proba-
bilidade de erro, após erro anterior. O Tempo de Reação (RTI) parece não sofrer 
in� uência da utilização do antidepressivo. A paciente apresentou desempenho no 
Miniexame do Estado Mental acima do ponto de corte e não demonstrou diferenças 
signi� cativas no desempenho ao longo do tempo de avaliação. Conclusões: A análise 
dos dados demonstra que os testes da bateria CANTAB foram mais sensíveis ao 
detectar alterações longitudinais relacionados ao envelhecimento, assim como as 
modi� cações positivas no desempenho da paciente em testes especí� cos associadas 
ao uso da medicação. Sugerimos a adoção de testes mais sensíveis e especí� cos, 
como se demonstrou o CANTAB, para aferir os benefícios cognitivos associados ao 
tratamento farmacológico da depressão.
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COMPARAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DE IDOSOS AVALIADO 
PELA ESCALA DE GRIMBY E POR UM ACELERÔMETRO TRIAXIAL

COMUNICAÇÃO, DEGLUTIÇÃO E CUIDADOS PALIATIVOS EM FILMES 
SOBRE IDOSOS COM DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS
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Barreto / Barreto, SS / 
UFF; Gilson Saippa de 

Oliveira / Oliveira, GS / 
UFF; Francelise Pivetta 

Roque / Roque, FP / UFF
Área: Gerontologia

RESUMO
Introdução: Diante das implicações do envelhecimento populacional na saúde e socie-
dade em geral, urge ampliar as discussões sobre � nitude da vida e cuidados paliativos 
nas doenças neurodegenerativas, nas quais questões de deglutição e de comunicação 
são relevantes. Considerando-se as obras cinematográ� cas como uma possibilidade 
favorável de educação, mediante uma linguagem mais acessível e realista, este trabalho 
objetivou descrever os aspectos de deglutição, comunicação e cuidados paliativos retra-
tados em obras cinematográ� cas que contêm idosos com doenças neurodegenerativas. 
Metodologia: Nesta pesquisa qualitativa documental, analisaram-se aspectos de comu-
nicação, deglutição, � nitude da vida e cuidados paliativos abordados em diálogos entre 
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RESUMO
Introdução: Uma das formas mais utilizadas de se mensurar o nível de atividade física 
são os questionários, apesar de apresentarem resultados diferentes quando comparados 
a formas objetivas de avaliação. As principais fontes de erro dos questionários são: o 
viés de recordação e o foco em atividades de lazer. No entanto, questionários são essen-
ciais em estudos epidemiológicos, para informar os níveis globais de atividade física de 
uma população. Esta escala com seis níveis de graduação foi desenvolvida por Grimby, 
G. (1986) para avaliar o nível de atividade física de idosos, tendo sido validada por meio 
de medidas indiretas (torque isométrico dos extensores do joelho, velocidade máxima 
de caminhada e capacidade de subir degraus) em uma população de 588 idosos com 
76 anos. É um instrumento curto e de fácil aplicação. Objetivo: Correlacionar o escore 
obtido na escala de atividade física com o número de passos/dia, counts/dia, tempo 
de atividade sedentária/dia e tempo de atividade moderada/dia, avaliados por meio 
do acelerômetro. Método: Foi conduzido um estudo transversal, com uma amostra 
aleatória composta por idosos comunitários (≥ 65 anos). O nível de atividade física foi 
avaliado por meio da escala de atividade física com 6 níveis de graduação, aplicada em 
forma de entrevista, por um avaliador treinado. O número de passos, tempo de ativi-
dade sedentária e moderada/dia e counts/dia foram avaliados pelo acelerômetro Acti-
graph GT3X. Os participantes utilizaram o equipamento por um período de sete dias. 
A correlação de Spearman foi usada para avaliar a correlação entre o escore obtido na 
escala de atividade física e as variáveis avaliadas por meio do acelerômetro. Resultados: 
Foram avaliados 30 idosos (75,23 ± 6,06 anos), 15 homens e 15 mulheres, saudáveis 
e não. Os valores obtidos na escala de atividade física apresentaram uma correlação 
positiva e moderada com o número de passos/dia (rs = 0,75), counts/dia (rs = 0,68), 
e tempo de atividade moderada/dia (rs = 0,66) e uma correlação negativa e moderada 
com o tempo de atividade sedentária (rs = -0,54), sendo que todas as correlações foram 
signi� cativas (p < 0,01). Estudos prévios relatam que um coe� ciente ≥ 0,50 entre o 
escore obtido no questionário de atividade física e counts é su� ciente para validar um 
questionário. Conclusão: Nossos resultados indicam que essa escala de atividade física 
é um instrumento válido para avaliar o nível de atividade física de idosos comunitários.
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personagens, cenários e enredo de � lmes (drama, romance ou documentário), indicados 
no site de um curso de especialização em gerontologia de uma universidade pública e/ou 
previamente conhecidos pelos pesquisadores, contendo personagem idoso com doenças 
neurodegenerativas, disponíveis legalmente no Brasil, lançados entre 1999 e 2004. 
Resultados: Analisaram-se quatro � lmes (drama, romance), três com personagens com 
demência e um com esclerose lateral amiotró� ca (ELA), no qual a morte foi tema recor-
rente e natural, diferentemente dos demais, nos quais raramente foi abordada, como 
negação, sofrimento ou romantismo (possibilidade de eternizar o amor). Em nenhum 
há indícios de que a atenção prestada seguia a � loso� a do hospice. Retrataram distúrbios 
da comunicação coerentes com os quadros retratados: distúrbio linguístico cognitivo 
(demência) e disartria (ELA), nesse último caso associada à disfagia. Tanto a velhice 
quanto as doenças, ora foram retratadas de forma irreal, ilustrando mitos comuns, ora 
não. Tinham personagens enfermeiros e/ou médicos metade dos � lmes; cuidadores 
formais, três; e cuidadora informal, um. Conclusão: Apesar da natureza progressiva 
e sem possibilidade terapêutica de cura das doenças retratadas nesses � lmes, o tema 
morte foi abordado de forma parca, e os cuidados paliativos, de forma nula, re� etindo, 
possivelmente, a di� culdade de a sociedade aceitar a � nitude da vida. O envelhecimento 
foi demonstrado de forma real na maioria das obras. As di� culdades de deglutição não 
foram abordadas em todos os quadros em que elas são esperadas, diferentemente do 
que se retratou na comunicação. Os pro� ssionais também foram mencionados menos 
frequentemente do que o esperado no gerenciamento desses quadros.

CONSUMO DE VITAMINA B12 E ALTERAÇÕES COGNITIVAS EM IDOSOS
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RESUMO
Introdução: A vitamina B12 (cobalamina) é essencial às funções neurológicas relacionadas 
às reações de metilação e interdependentes do folato e da vitamina B6. Estudos têm asso-
ciado aumento do risco de declínio cognitivo em idosos com de� ciência de B12 ao excesso 
de ácido fólico sintético (AFS) da forti� cação de alimentos, determinando o aumento da 
homocisteína (Hcy) e outros biomarcadores. Considerando a de� ciência de B12 em idosos 
um problema de saúde pública mundial, este trabalho teve por objetivo avaliar a relação 
entre consumo dietético e as concentrações séricas de B12, além da vitamina B6, folato e 
Hcy entre idosos ativos atendidos em programas de extensão universitária, e relacioná-las 
às alterações cognitivas e bioquímicas. Métodos: O consumo dietético foi avaliado por 
quatro recordatórios (Rec-24h), amostras de sangue foram coletadas para determinação 
das concentrações séricas de B12, B6, folato, Hcy, além da avaliação do hemograma e da 
glicemia. A função cognitiva foi avaliada pelo teste do Minimental. Resultados: Observou-
se que entre idosos avaliados (n = 40, predominantemente do sexo feminino, 70% < 
70anos), 5% apresentaram de� ciência de B12 sérica, enquanto 27,5% estavam sujeitos à 
de� ciência funcional, 7,5% apresentaram níveis supra� siológicos de folato sérico e 2,5% 
de� ciência de B6. A frequência de hiper-homocisteinemia foi de 65% e 47,5% apresen-
taram dé� cit cognitivo. A alta ingestão de B12 apresentou tendência relacionada ao pior 
desempenho cognitivo (p = 0,056), contrastando com menores níveis séricos de B12 (p = 
0,075). O consumo de AFS foi inversamente relacionado à B12 sérica (p < 0,05) e não se 
observou macrocitose na população. Conclusão: O AFS pode in� uenciar negativamente o 
metabolismo da B12 em idosos, mascarando sinais hematológicos da de� ciência e indu-
zindo a danos cognitivos, que não foram relacionados com a B12 sérica e Hcy.
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CORRELAÇÃO ENTRE FORÇA DE PREENSÃO MANUAL E SINTOMAS 
DEPRESSIVOS EM IDOSOS RESIDENTES EM SÃO PAULO

DECLÍNIO DA FUNCIONALIDADE DE PESSOAS IDOSAS HOSPITALIZADAS 
EM UM HOSPITAL ESCOLA DE BELO HORIZONTE
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RESUMO
Introdução: No paciente idoso é comum ocorrer declínio funcional após hospita-
lização, impactando na qualidade de vida e menor autonomia do idoso. Para iden-
ti� car a presença de dependência no idoso nas atividades de vida diária foi criado 
a Escala de Katz, que valoriza a capacidade de banhar-se, vestir-se, realizar higiene 
pessoal, transferência, continência e alimentar-se. Conhecer a magnitude com que 
esse evento acontece é fundamental para a criação de estratégias que visem mini-
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RESUMO
Introdução e objetivo: Sintomas depressivos estão presentes em 20 a 26% da 
população idosa, sendo estimado que esta seja a segunda maior causa de incapa-
cidade em idosos até 2020. A força muscular, pricipalmente dos membros infe-
riores, é prejudicada com o avanço da idade, essa redução pode estar relacionada 
a problemas de saúde e limitações funcionais. Existe uma correlação entre perda 
de força muscular dos membros inferiores e a força de preensão manual, por essa 
razão o teste de preensão manual (Hand Grip) é utilizado como indicador de 
força global e funcionalidade. Estudos mostram que pior função física está asso-
ciada a altos níveis de depressão, sugerindo uma relação recíproca entre depressão 
e incapacidade. O presente estudo tem como objetivo avaliar a correlação entre 
força de preensão manual e sintomas depressivos em idosos. Metodologia: Foram 
avaliados 332 idosos com 60 anos e mais provenientes da coorte 2010, do SABE. 
Para avaliação da força de preensão manual, foi usado o Dinamômetro de Jamar, 
foram feitas três medidas na mão dominante e a média foi o valor considerado. 
Para avaliação dos sintomas depressivos foi utilizado o Inventário de Depressão de 
Beck. Para investigar os fatores associados à força de preensão manual, utilizamos 
modelos de regressão linear normal múltipla, com seleção de variáveis baseada no 
critério de Akaike. Resultados e discussão: Os resultados mostram que os sintomas 
depressivos estão associados à força de preensão manual (valor p = 0,042), sendo 
que a cada acréscimo de uma unidade na pontuação obtida no Inventário de Beck, 
há um decréscimo esperado de 2% na força de preensão manual. A depressão no 
idoso vem associada ao abandono, doenças incapacitantes, levando o indivíduo a 
permanecer no leito por muito tempo, sem praticar nenhum tipo de atividade física, 
fatores que somados a lenti� cação psicomotora que a depressão provoca, levam a 
uma diminuição da força global. Uma das limitações do estudo foi a utilização do 
Inventário de Depressão de Beck para avaliar sintomas depressivos em uma popu-
lação por ser um questionário autoaplicável, 118 voluntários foram excluídos do 
estudo pela impossibilidade de leitura e compreensão do instrumento. Conclusão: 
Esses resultados reforçam que sintomas depressivos estão diretamente relacionados 
ao declínio da função física em idosos. São necessários mais estudos, com instru-
mento menos sensível à escolaridade que possa investigar os sintomas depressivos e 
a relação com a funcionalidade.
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mizar esse agravo. Objetivo: Avaliar o grau dependência dos idosos antes e durante 
a internação em um hospital universitário, no município de Belo Horizonte, MG, 
por meio da Escala de Katz. Método: Trata-se de um estudo com enfoque quanti-
tativo, descritivo, com componente prospectivo. A população constitui-se de 36 
pacientes. Os critérios de inclusão foram: possuir mais de 60, não apresentarem 
dependência completa à admissão e aceitarem a participar da pesquisa mediante 
assinatura do TCLE. Foram excluídos 10 pacientes da pesquisa, por não preen-
cherem os critérios de inclusão. Os dados foram coletados por meio da consulta de 
enfermagem, em que os pacientes tiveram identi� cados o grau de dependência antes 
e durante da internação por meio da Escala de Katz. Os dados foram registrados 
em um impresso próprio desenvolvido pelas autoras. Em seguida os dados foram 
compilados em uma planilha do Microso�  Excel 2007 e realizado a análise descri-
tiva de frequência simples para variáveis nominais ou categóricas e de tendência 
central (média). Resultado: Dos 26 idosos atendidos por meio da consulta de enfer-
magem, 71% destes pertencem ao sexo feminino e 29% ao sexo masculino, com 
média de idade de 72 anos. Destes, 11 (43%) pacientes não apresentaram declínio 
na funcionalidade, 5 (19%) apresentaram declínio moderado e 10 (38%) pacientes 
apresentaram declínio acentuado na funcionalidade. Conclusão: Observa-se que 
a maior parte dos idosos estudados (57%) apresentam algum nível de declínio da 
funcionalidade após a hospitalização. Estudos semelhantes apontam que esse é um 
evento comum na população idosa hospitalizada e é de grande relevância para a 
saúde pública, uma vez que tem impacto direto na qualidade de vida do idoso. 
Torna-se necessários direcionar intervenções preventivas a esse evento no âmbito 
hospitalar, com ação direcionada aos fatores causais do declínio da funcionalidade 
nessa população.

DEPRESSÃO, SURDEZ E ACESSIBILIDADE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
AUDITIVA

Autores: Jackeline Martins 
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Pôster Eletrônico

RESUMO
Introdução e objetivo: O processo do envelhecimento vem sendo objeto de estudo 
de diversas áreas do conhecimento. A fonoaudiologia, ciência que estuda a comu-
nicação humana e seus distúrbios, também vem se debruçando sobre essas ques-
tões, principalmente no que se refere aos aspectos auditivos, pois, na população 
idosa, a perda auditiva é um sinal característico. Em geral, essa entidade clínica 
afeta os dois ouvidos de forma similar e simétrica, compromete o reconhecimento 
da fala e, em decorrência, pode concorrer para o aumento de quadros depressivos 
nessa população. A indicação de próteses auditivas é uma das alternativas utilizadas 
para melhorar a percepção auditiva e diminuir as sequelas da perda. No Brasil, o 
Programa Nacional de Saúde Auditiva (PNASA) dispensa próteses para pessoas 
com surdez, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo desse estudo 
é veri� car a incidência da queixa de perda auditiva em um grupo de idosos, sua 
relação com sinais depressivos e o acesso aos serviços de saúde auditiva na cidade 
de Curitiba. Metodologia: Este estudo do tipo descritivo transversal foi aprovado 
pelo Comitê de Ética Institucional 27/08. Participaram 67 indivíduos de ambos 
os sexos, com idade média de 73 anos, que foram entrevistados na sala de espera 
de um hospital público de Curitiba. Foram aplicados: questionário para identi� -
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DISFAGIA EM IDOSOS HOSPITALIZADOS VÍTIMAS DE FRATURA DE 
QUADRIL
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RESUMO
Introdução: Nos idosos hospitalizados a disfagia pode ocasionar complicações 
do quadro clínico, nesse contexto, optou-se por estudar a tríade disfagia, fratura 
de quadril e idoso por merecer especial atenção dos profissionais da saúde 
quanto à melhora da assistência desses pacientes sob risco potencial. Objetivo: 
Analisar a frequência e os fatores associados à disfagia em idosos hospitalizados 
vítimas de fratura de quadril. Métodos: Trata-se de um estudo retrospectivo por 
meio de análise de prontuário de 66 idosos internados em 2011 e 2012 em um 
hospital da rede pública devido à fratura de quadril. Todos os participantes foram 
submetidos à avaliação geriátrica, à avaliação fonoaudiológica, sendo utilizada a 
Adult Comorbidity Evaluation − ACE-27, a Functional Oral Intake Scale – FOIS 
e a Escala de Independência em Atividades da Vida Diária – Katz. Resultados e 
discussão: A média de idade dos pacientes foi de 84 anos com predominância 
do sexo feminino (69,7%). Dos 66 pacientes avaliados, 34,8% apresentaram 
disfagia no momento da avaliação clínica-fonoaudiológica admissional e 39,3% 
no momento da alta. Dos 23 disfágicos, 26,1% melhoraram o quadro disfágico, 
52,2% mantiveram e 21,7% pioraram. Dos pacientes não disfágicos na avaliação 
admissional, 13,9% desenvolveram disfagia ao longo da internação, sendo que 
66% possuíam doença de base cardiovascular, 17% neurológica e 17% outras. Os 
piores escores na Functional Oral Intake Scale (1 a 5) estiveram associados aos 
piores escores na Escala de Independência em Atividades de Vida Diária (KATZ) 
tanto na avaliação como na alta. Conclusão: A disfagia ocorreu na população 
estudada, estando presente tanto na admissão quanto na alta fonoaudilógica, com 
associação significante entre a presença de disfagia e doença de base neurológica, 
o maior grau de dependência para atividades de vida diária, idade avançada, sexo 
feminino e gravidade das comorbidades. A funcionalidade teve grande impacto 
sobre a frequência de disfagia no grupo, mas não foi o principal determinante da 
disfagia observada no hospital.

cação de perda auditiva; escala de depressão geriátrica (GDS) e questionário sobre 
o acesso ao serviço de saúde auditiva. Resultados: Dos 67 participantes, 73% são 
do gênero feminino; 38% queixaram-se de perda auditiva e destes, 61% são femi-
ninos e 39% masculinos; 26% buscaram atendimento especializado pelo SUS e 
estão aguardando serem chamados para avaliação; os demais, 74%, não conhecem 
o programa de saúde auditiva; nenhum participante utiliza prótese auditiva; 62% 
apresentaram sinais depressivos, sendo que todos aqueles que queixaram-se de 
perda auditiva referiram algum sinal no GDS; 77% informou não ter conhecimento 
acerca do PNASA e da possibilidade de testar uma prótese; 30% dos participantes 
já testaram o aparelho na rede privada e não adquiriram por questões � nanceiras. 
Conclusão: O número de indivíduos com queixas auditivas e com sinais depres-
sivos foi signi� cativo; o acesso à reabilitação auditiva está comprometido pela falta 
de conhecimento do PNASA. Campanhas de divulgação nas Unidades Básicas de 
Saúde, Programa de Saúde da Família e Hospitais Públicos devem ser implemen-
tadas com vistas a esclarecer a população.
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EFEITO DE UM PROGRAMA DE TREINAMENTO SENSÓRIO-MOTOR 
SOBRE A QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS IDOSOS
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RESUMO
No processo de envelhecimento é observado uma perda signi� cativa de força e massa 
muscular, predominante nos membros inferiores e intimamente relacionada à menor 
atividade física. Há um declínio na independência do indivíduo, levando a um maior 
risco de quedas e à maior probabilidade de instabilidade ou imobilidade, podendo 
in� uenciar na autonomia, bem-estar e qualidade de vida dos idosos. O objetivo deste 
estudo foi investigar o efeito de dois diferentes programas de treinamento sensório-
motor sobre a qualidade de vida de idosos. Participaram desse estudo 30 idosos, com 
idade média de 72,87 anos, divididos aleatoriamente em 3 grupos: Grupo-controle 
(GC); Grupo treinamento sensório-motor funcional (GF); e Grupo treinamento 
sensório-motor funcional com plataforma vibratória (GFPV). Os participantes foram 
submetidos a uma avaliação inicial e � nal, na qual responderam ao questionário de 
qualidade de vida SF-36, composto por 36 itens distribuídos em oito domínios, que 
podem ser agrupados em dois grandes componentes: o físico (capacidade funcional, 
aspectos físicos, dor e estado geral de saúde) e o mental (saúde mental, vitalidade, 
aspectos sociais e aspectos emocionais). Os participantes do GF e do GFPV reali-
zaram 10 sessões de treinamento sensório-motor, com duração de 30 minutos. Cada 
sessão foi composta por 10 minutos de alongamentos e aquecimento e 20 minutos de 
exercícios funcionais. Adicionalmente, o GFPV realizava 15 minutos de exercícios em 
plataforma vibratória. Os resultados indicaram diferença signi� cante em dois compo-
nentes do questionário de qualidade de vida SF-36: limitação por aspectos físicos (p 
< 0,05) e limitação por aspectos emocionais (p < 0,05), para ambos os grupos subme-
tidos ao treinamento sensório-motor. Adicionalmente, o GFPV apresentou melhora 
signi� cativa desses dois aspectos em relação ao GF (p < 0,05). Com base nesses resul-
tados, é possível concluir que os dois tipos de treinamento sensório-motor propostos 
têm um efeito positivo sobre a qualidade de vida de idosos. Especi� camente, o trei-
namento sensório-motor funcional com plataforma vibratória melhora de maneira 
signi� cante a limitação por aspectos físicos e emocionais de idosos submetidos a esse 
tipo de treinamento.

EFEITOS DO TREINO MUSCULAR INSPIRATÓRIO SOBRE A AUTONOMIA 
FUNCIONAL DE IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS

Autores: Tamara Dantas 
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UFPA; Valéria Marques 
Ferreira Normando / 

Normando, VMF / UEPA; 
Lídia Silveira dos Santos / 
Santos, LS / UFPA; Cricya 
Melo Bandeira / Bandeira, 

CM / UEPA
Área: Gerontologia

RESUMO
Introdução: A população idosa mundial tende a aumentar signi� cativamente. Entre-
tanto, o processo de envelhecimento vem acompanhado por problemas de saúde 
físicos e mentais provocados, frequentemente, por doenças crônicas. A sarcopenia 
é uma das grandes responsáveis pela perda de força muscular nos idosos, o que leva 
a limitações funcionais e perda de autonomia funcional. Objetivo: Este estudo teve 
como objetivo avaliar os efeitos de um protocolo treinamento muscular respiratório 
(TMR), utilizando um recurso de carga linear (Treshold) e outro alinear (P� ex), 
sobre a autonomia funcional de idosas institucionalizadas. Metodologia: Trata-se de 
um estudo transversal, experimental com análise quantitativa, que foi aprovado pelo 
Comitê de ética e pesquisa da Universidade Estadual do Pará. A amostra foi consti-
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EFICÁCIA DA ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA EM GRUPO NO RISCO 
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RESUMO
Introdução e objetivo: A doença de Parkinson (DP) é uma das doenças neuro-
degenerativas mais prevalentes no envelhecimento. Seus principais sintomas 
são sensação de fadiga, seguida de tremores progressivos, rigidez, bradicinesia, 
alterações posturais e déficit de equilíbrio. O objetivo deste estudo foi analisar o 
efeito do tratamento fisioterapêutico em grupo no equilíbrio de idosos com DP 
e na redução do risco de queda. Metodologia: Foi realizado um ensaio clínico, 
sendo incluídos pacientes com idade maior ou igual a 60 anos, de ambos os sexos, 
em uso regular das medicações, acompanhados no ambulatório de Parkinson de 
um centro geriátrico. Foram excluídos idosos que não completaram o total de 20 
sessões, não possuíam habilidade física para realização do teste de equilíbrio ou 
que recusaram participar do estudo. Foi realizada a coleta dos dados na avaliação 
admissional e após 20 sessões de tratamento em grupo. Para a coleta de dados foi 
aplicado uma avaliação fisioterapêutica e a Escala de Equilíbrio de Berg (EEB). 
A abordagem fisioterapêutica foi realizada duas vezes por semana com duração 
de uma hora por sessão, com foco na otimização da flexibilidade, força muscular, 
equilíbrio, coordenação e marcha. A análise dos dados foi realizada por meio 
da estatística descritiva. Resultados e discussão: Participaram da pesquisa 18 
pacientes, dos quais cinco foram excluídos. Na avaliação por gênero, a maioria 
foi do sexo masculino correspondendo a 61,53%, com idade média de 74,30 anos 
(desvio-padrão 6,71 anos). Obteve melhora do EEB 84,61%, 7,69% manteve o seu 
índice e 7,69% apresentou piora. Com relação ao risco de queda durante avaliação 
admissional, 15,38% apresentou 100% de risco, 23,07% alto risco, 61,53% baixo 
risco. Após intervenção fisioterapêutica, nenhum idoso apresentou 100% de risco, 

tuída de dois grupos: GA (n = 4) e GB (n = 4), com média de idade (82,0 ± 9,4 anos) 
e (81,5 ± 6,3 anos) respectivamente. As variáveis avaliadas nesse estudo pré e pós-in-
tervenção terapêutica foram: Pressão inspiratória (PI máx.) e expiratória máximas 
(PE máx.) e autonomia funcional por intermédio do protocolo de avaliação funcional 
do Grupo de Desenvolvimento Latino-Americano para a Maturidade (GDLAM). O 
GA foi submetido ao TMR com aparelho � reshold, e o GB utilizou o mesmo proto-
colo com o P-� ex. Os protocolos foram realizados três vezes por semana, por quatro 
semanas consecutivas. Os sujeitos foram reavaliados e os resultados comparados com 
os obtidos pré-intervenção e entre os grupos. Utilizou-se o para análise estatística 
os testes t-Student, Mann-Whitney e Wilcoxon. Adotou-se nível de signi� cância de 
5%. Resultados e discussão: Houve ganho signi� cativo de força muscular inspira-
tória no GA em relação ao GB. Assim como foi observado melhora signi� cativa (p 
< 0,05), da autonomia funcional das idosas no GB (intragrupo), veri� cada por meio 
índice geral do GDLAM. Esses achados corroboram com o estudo de Cader e cola-
boradores (2007), em que concluíram que o fortalecimento da musculatura inspira-
tória resultou em aumento da Pi máx. e melhora da autonomia funcional dos idosos 
asilados. Conclusão: Conclui-se que, o TRM incrementa a força muscular inspira-
tória de idosas assintomáticas institucionalizadas e in� uencia na melhora da auto-
nomia funcional.

Temário: Clínico
Modalidade aprovada: 

Trabalho Cientí� co – 
Pôster Eletrônico
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23,07% alto risco, 53,84% baixo risco, 15,38% apresentou 3 a 4% de risco e 7,69% 
não apresentou risco de queda. Esse estudo corrobora com os achados presentes 
em outras produções científicas que demonstram a importância da fisioterapia na 
melhora do equilíbrio e do risco de queda. A terapia em grupo é um fator essen-
cial na motivação, tornando-o coparticipante no seu processo de reabilitação. 
Conclusão: A abordagem fisioterapêutica em grupo para idosos portadores de DP 
é de grande relevância uma vez que minimiza os efeitos deletérios advindos da 
progressão da doença, reduzindo os riscos de quedas, muito comum nesse perfil 
populacional e proporcionando maior independência.

ENVELHECIMENTO, LINGUAGEM, MEMÓRIA VISUO-ESPACIAL: DESEM-
PENHO EM TESTES NEUROPSICOLÓGICOS
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RESUMO
Introdução e objetivo: O reconhecimento dos limites entre o envelhecimento normal e 
o patológico é essencial para a adoção de políticas de saúde baseadas em evidências. No 
presente trabalho investigamos os efeitos do envelhecimento sobre os desempenhos em 
testes neuropsicológicos selecionados para avaliar aprendizagem, memória e alterações 
de linguagem. Metodologia: 29 adultos jovens (29,9 ± 1,06 anos) e 31 idosos (74,1 ± 
1,15 anos) saudáveis foram submetidos aos testes e os resultados de seus desempe-
nhos foram comparados por testes paramétricos e estatística multivariada. Os grupos 
foram pareados por escolaridade e incluiu homens e mulheres. Foram realizados os 
testes Miniexame do Estado Mental, tarefas visuo-espaciais de aprendizagem e de 
memória da bateria Cambridge de testes neuropsicológicos automatizados (CANTAB) 
e testes de linguagem (� uência verbal semântica e fonológica, nomeação de Boston 
reduzido, narrativa “O roubo dos biscoitos” e testes da Bateria Montreal de Comuni-
cação). Resultados e discussão: A análise das subcategorias que compõem o MEEM 
mostrou diferença signi� cativa apenas na recuperação da memória de evocação, em 
que o grupo de idosos apresentou pior desempenho. Foram encontradas diferenças 
estatisticamente signi� cativas entre os desempenhos de idosos e jovens adultos nos 
seguintes testes de linguagem: 1) Nomeação de Boston; 2) Testes de Narrativa; 3) Metá-
foras; 4) Prosódia Emocional e Linguística. Em comparação com os adultos jovens, 
indivíduos idosos apresentaram pior desempenho em 10 medidas diferentes nos testes 
de memória visuo-espacial e de aprendizagem da CANTAB. Distâncias Euclidianas e 
análise discriminante obtidas a partir do CANTAB e dos testes de linguagem demons-
traram que os primeiros distinguem os grupos com maior resolução. Conclusões: Os 
efeitos do envelhecimento sobre o desempenho nos testes neuropsicológicos selecio-
nados revelam que a Bateria CANTAB, empregada para testar a memória visuo-espa-
cial, é mais sensível e discrimina melhor a formação de subgrupos, tanto no grupo de 
adultos jovens quanto no grupo de idosos. Por essa razão, sugerimos que a aplicação 
em larga escala de testes selecionados da bateria CANTAB, tanto em estudos transver-
sais como em longitudinais, vai aumentar nossa capacidade de resolução na distinção 
dos limites entre o envelhecimento normal e o patológico. Palavras-chave: Envelheci-
mento. Linguagem. Memória. Testes neuropsicológicos. Fomento: FAPESPA 013-2008 
– MS/CNPq/FAPESPA/SESPA; CNPq.
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EQUILÍBRIO CORPORAL DE IDOSOS APÓS CIRURGIA DE CATARATA

ESTIMATIVA DO PICO DE CONSUMO DE OXIGÊNIO (VO2 PICO) EM 
IDOSOS POR MEIO DO INCREMENTAL SHUTTLE WALK TEST
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RESUMO
Introdução: O VO2 pico é considerado um preditor independente do desempenho 
funcional no idoso. Com o envelhecimento, o declínio na função cardiovascular e na 
reserva do sistema musculoesquelético determina uma redução no VO2 pico. Essa 
redução aumenta a percepção do esforço em relação a determinadas tarefas, que passam 
a ser evitadas, contribuindo para restrição no nível de atividade física e, consequente-
mente, perdas adicionais na capacidade de reserva funcional. Idosos com baixo VO2 pico 
apresentam maior risco de evoluir para incapacidade, institucionalização e morte. Obje-
tivo: Estabelecer equações de referência para estimar o VO2 pico de idosos por meio 
da distância percorrida no ISWT. Método: Foi conduzido um estudo transversal, com 
uma amostra aleatória, composta por idosos comunitários (≥ 65 anos). Os participantes 
realizaram o ISWT duas vezes, sendo que na segunda vez eles realizaram o teste com 
um analisador de gases portátil (k4-COSMED), para determinar o VO2 pico. Quando 
necessário, foi permitido o uso de dispositivo de auxílio à marcha, para realização do 
teste. A frequência cardíaca máxima foi estimada pela fórmula 220 – idade (anos). O 
teste foi considerado máximo quando o participante alcançou 85% da frequência 
cardíaca máxima ou mais e/ou atingiu um coe� ciente respiratório > 1,0 durante o teste. 
Dois modelos de regressão linear simples foram criados para estimar o VO2 pico de 
mulheres e homens. Depois de analisada a normalidade dos dados, a diferença entre 
o VO2 pico mensurado e VO2 pico estimado foi calculada para homens, por meio do 
teste t pareado, e para mulheres, por meio do teste de Wilcoxon pareado. Resultados: 
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RESUMO
Introdução e objetivo: São controversas as informações acerca da relação da presença 
da catarata e o equilíbrio dos idosos, faz-se necessário a realização de novas pesquisas 
a � m de se conhecer melhor essa relação. O objetivo do presente estudo foi avaliar o 
impacto da cirurgia de catarata no equilíbrio corporal de idosos. Metodologia: Trata-
se de um estudo clínico de segmento longitudinal prospectivo, no qual foram avaliados 
oito idosos comunitários antes e um ano após cirurgia de catarata, com média de idade 
de 70,1 anos (± 3,6), sendo cinco homens três mulheres. O aparelho Biodex Balance 
System SD (BBS) foi empregado para avaliar o equilíbrio corporal dos idosos, utili-
zando-se o valor médio de três tentativas das seguintes variáveis: Estabilidade Postural 
Geral (EPG); Estabilidade Postural Ântero Posterior (EPAP); Estabilidade Postural 
Médio Lateral (EPML). Resultados e discussão: Os resultados mostraram que de 
maneira geral os idosos avaliados obtiveram um aumento da oscilação corporal em 
todas as variáveis, exceto para a variável EPAP que manteve a mesma média do ano 
anterior. Esse aumento da oscilação corporal também foi percebido quando compa-
ramos os resultados encontrados de acordo com o sexo e a idade dos idosos. Conclusão: 
Os resultados sugerem que a cirurgia de catarata isoladamente pode não in� uenciar 
positivamente no controle postural de idosos, outros fatores estão associados ao equi-
líbrio corporal e podem ter in� uenciado negativamente tais resultados um ano após 
a cirurgia. Descritores: Acidentes por Quedas. Idoso. Catarata. Avaliação geriátrica.



300

Dos 30 idosos avaliados inicialmente, 28 atingiram um teste máximo no ISWT, sendo 13 
homens (78,39 ± 6,0 anos; VO2 pico variando de 10,43 a 32,14 mL/kg/min) e 15 mulheres 
(73,05 ± 5,6 anos; VO2 pico variando de 9,58 a 18,29 mL/kg/min). As equações derivadas 
foram: para mulheres, 1: VO2 pico (mL/kg/min) = 0,0189166667 x distância percorrida 
(m) + 11,7265 (p = 0,0018) e para homens, 2: VO2 pico (mL/kg/min) = 0,0377728191 
x distância percorrida (m) + 7,1023187 (p = 0,0021). Não houve diferença estatística 
entre o VO2 pico mensurado e o estimado, tanto para homens (p = 0,9994), como para 
mulheres (p = 0,8904). Conclusão: O VO2 pico de idosos pode ser adequadamente esti-
mado pela equação proposta nesse estudo, a partir da distância percorrida no ISWT.

ESTIMULAÇÃO MULTISSENSORIAL E COGNITIVA EM IDOSOS RESI-
DENTES EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA
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RESUMO
Introdução e objetivo: Investigamos os efeitos da estimulação cognitiva e multissen-
sorial sobre o desempenho de idosos institucionalizados e não institucionalizados no 
Miniexame do Estado Mental (MEEM) e testes de linguagem. Metodologia: Os parti-
cipantes foram divididos em grupos pareados por escolaridade e idade: 1) institucio-
nalizados (n = 25, 76,0 ± 6,9 anos), vivendo em instituições de longa permanência e 2) 
não institucionalizados, vivendo em comunidade com suas famílias (n = 17, 74,2 ± 4,0 
anos). Os idosos foram submetidos ao MEEM e os voluntários cognitivamente saudá-
veis, realizaram avaliações de linguagem empregando testes selecionados (nomeação 
de Boston, � uência verbal semântica e fonológica, Bateria Montreal de Avaliação da 
Comunicação e o Teste de Narrativa “Roubo de Biscoitos”), seguido de um programa 
de estimulação. Foram realizadas 48 sessões de estimulação multissensorial e cogni-
tiva, duas vezes por semana, ao longo de seis meses, em grupos de 10 idosos. As sessões 
foram baseadas em exercícios de linguagem e memória com estímulos visuais, olfativos 
e auditivos, com atividades lúdicas, incluindo música, canto e dança. Ambos os grupos 
foram avaliados antes das intervenções, após 24 sessões e após 48 sessões de inter-
venção. Resultados e discussão: Em comparação com o grupo não institucionalizado, 
o grupo institucionalizado apresentou desempenhos inferiores em todas as tarefas, em 
todas as janelas temporais. Cada paciente foi comparado a si mesmo, utilizando um 
índice de contraste (C) que foi concebido para expressar o desempenho de todos os 
testes em escala normalizada de modo a compará-los. O índice de contraste C = (D – 
A) / (D + A) é estimado a partir dos pontos obtidos antes (A) e depois da estimulação 
(D,) expresso como uma fração que varia entre 0 e 1 para todos os testes. Todos os 
pacientes melhoraram seus desempenhos após a intervenção e o impacto foi signi� ca-
tivamente maior no grupo institucionalizado. Conclusão: Sugerimos que o ambiente 
pobre de estímulos somato-motores e cognitivos, onde as pessoas vivem institucio-
nalizadas, contribui para menores desempenhos cognitivos observados na primeira 
avaliação e pelo maior impacto do programa de estimulação nesse grupo. Em compa-
ração com o MEEM, os testes de linguagem parecem ser mais sensíveis para detectar 
alterações cognitivas precoces. Em conjunto, os resultados podem ter implicações para 
as políticas de saúde pública para a população idosa.
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ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO NUTRICIONAL DE IDOSOS AMBULATORIAIS 
POR SEXO E FAIXA ETÁRIA

ESTUDO EXPLORATÓRIO DO DECLÍNIO COGNITIVO SENIL APÓS ESTI-
MULAÇÃO MULTISSENSORIAL E COGNITIVA
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RESUMO
Introdução e objetivo: Investigamos, empregando testes neuropsicológicos, a 
duração dos efeitos bené� cos do programa de estimulação multissensorial e 
cognitiva realizado em idosos vivendo em instituições de longa permanência ou 
em comunidade. Metodologia: Os participantes do estudo foram idosos institu-
cionalizados (n = 20, 75,1 ± 6,8 anos) e não institucionalizados (n = 15, 74,1 ± 
3,9 anos) sem histórico de trauma crânio-encefálico, acidente vascular encefálico 
ou depressão, acuidade visual mínima 20/30 e que participaram regularmente de 
um Programa de 48 o� cinas de Estimulação Multissensorial e Cognitiva. Foram 
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RESUMO
Introdução: O estado nutricional é uma das condições clínicas mais importantes 
para detecção de risco de vulnerabilidade do idoso, devido à sua alta relação com a 
morbimortalidade. Dessa forma, a avaliação nutricional deve fazer parte da rotina da 
avaliação geriátrica ampla. Método: Foi realizado estudo descritivo transversal com 162 
idosos ambulatoriais durante 15 meses. Pela fácil aplicabilidade na rotina da consulta 
nutricional, foi aferido o Índice de Massa Corporal (IMC) e o resultado classi� cado por 
meio dos pontos de corte correspondentes aos valores propostos por Lipschitz (1994). 
Foi aplicada a Miniavaliação Nutricional (MAN), instrumento validado internacional-
mente para detecção de risco nutricional. Com relação ao IMC, foram analisados os 
valores médios do índice e a MAN foi distribuída em percentuais, ambos por sexo e 
faixa etária. Resultados: Com relação ao IMC médio, na faixa etária dos 60 a 69 anos, 
houve predominância de sobrepeso para o sexo feminino (29 kg/m2) e eutro� a no sexo 
masculino (23,4 kg/m2). A faixa etária dos 70 a 79 anos apresentou tendência similar 
(sexo feminino 29,3 kg/m2 e masculino, 25 kg/m2). No entanto, a partir dos 80 anos, 
houve uma tendência de eutro� a para o sexo feminino (26,2 kg/m2) e sobrepeso para o 
masculino (32,4 kg/m2). Analisando a MAN, a faixa etária de 60 a 69 anos apresentou 
em sua maioria percentual risco de desnutrição (55,9%) para o sexo feminino e iden-
ti� cou normalidade em sua maioria para o sexo masculino (52,9%). As faixas etárias 
de 70 a 79 anos (sexo feminino 56,1% e masculino 57,9%) e 80 anos ou mais (sexo 
feminino 65,5% e masculino 63,6%) enquadraram-se dentro da normalidade do instru-
mento conforme descrito. Conclusão: Neste estudo, o IMC identi� cou mais desvios 
nutricionais quando utilizado isoladamente do que quando comparado à MAN. A 
maioria dos indivíduos apresentou elevado percentual de normalidade pela MAN, com 
exceção do sexo feminino na faixa etária de 60 a 69 anos. A faixa etária de 80 anos ou 
mais merece destaque em termos de normalidade para a MAN, sugerindo bom estado 
nutricional dos mais longevos. O trabalho evidencia que o IMC não deve ser utilizado 
como ferramenta principal de diagnóstico nutricional do idoso ambulatorial, pois ele 
pode superestimar a prevalência de desvios nutricionais. A MAN, enquanto protocolo, 
envolve muitos aspectos importantes da avaliação nutricional do idoso, é de fácil aplica-
bilidade e deve ser utilizada na rotina da admissão dos pacientes à consulta nutricional.
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realizadas reavaliações 2, 4, 6, 8 e 12 meses após o � m da intervenção. Para isso 
empregou-se os testes Miniexame do Estado Mental, nomeação de Boston, � uência 
verbal semântica e fonológica, Bateria Montreal de Avaliação da Comunicação, 
Narrativa “Roubo de Biscoitos” e testes neuropsicológicos da Bateria Cambridge 
(CANTAB) incluindo: triagem motora, processamento rápido de informação 
visual, tempo de reação, aprendizagem pareada, memória de trabalho espacial e 
pareamento com atraso. Resultados e discussão: Os resultados apontaram dife-
renças estatisticamente signi� cativas entre os grupos, revelando taxa de declínio 
cognitivo maior nos idosos institucionalizados, con� rmando sugestão anterior de 
que o ambiente pobre de estímulos somato-motores e cognitivos das instituições de 
longa permanência aceleram o declínio cognitivo senil. A análise das curvas ROC e 
cálculos de sensibilidade, especi� cidade e e� ciência para cada teste revelaram que 
os testes da CANTAB para memória e aprendizado espacial pareado e memória 
espacial de trabalho permitiram a distinção entre os grupos em todas janelas de 
reavaliação. Cessado o programa de estimulação, se observa em ambos os grupos 
declínio cognitivo progressivo, com perdas mais precoces e intensas nos idosos 
institucionalizados do que naqueles vivendo em comunidade com suas famílias. 
Além disso observou-se que a duração dos efeitos bené� cos sobre o desempenho 
nos testes de ambos os grupos é heterogêneo, e que os efeitos de proteção guardam 
relação estreita com a natureza das o� cinas. Por conta disso, os escores dos testes de 
linguagem declinaram mais lentamente. Conclusões: Os resultados reúnem evidên-
cias que permitem recomendar programas regulares de estimulação multissensorial 
e cognitiva para idosos institucionalizados para promover a redução da taxa de 
progressão do declínio cognitivo senil.

ESTUDO PSICANALÍTICO SOBRE O IMAGINÁRIO COLETIVO DE CUIDA-
DORES DE IDOSOS NA SAÚDE PÚBLICA
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RESUMO
Introdução: O fenômeno do envelhecimento vem adquirindo grande importância no 
mundo atual, uma vez que a expectativa de vida das populações tende a aumentar cada 
vez mais. Esse fato alerta para a necessidade de desenvolvimento de práticas e interven-
ções que preparem a sociedade brasileira para essa realidade. Nesse contexto, a formação 
de trabalhadores da saúde encarregados do cuidado de idosos se apresenta como tarefa 
de máxima importância. Essa capacitação deve incluir não apenas conhecimentos 
especí� cos em relação a cuidados corporais, mas também formação de caráter psicoló-
gico, que permita a instauração de vinculação maximamente saudável e amadurecida 
entre cuidador e idoso. Objetivo: Apresentar um recorte dos resultados de pesquisa de 
mestrado em psicologia clínica intitulada: “O Imaginário Coletivo de Cuidadores de 
Idosos na Saúde Pública: Um Estudo Psicanalítico”. Método: Este trabalho organizou-
se sob a forma de entrevista coletiva de dez cuidadores de idosos pro� ssionalizados em 
programa de saúde pública, estruturada por meio do uso do procedimento de dese-
nhos-estórias com tema. Con� gurou-se como pesquisa qualitativa empírica, baseada 
no método psicanalítico em todas as etapas do percurso investigativo. Resultados: Os 
desenhos-estórias produzidos pelos participantes, conjugados às anotações clínicas 
elaboradas após o encontro, originaram registros que foram psicanaliticamente abor-
dados, tendo em vista a produção interpretativa de campos de sentido afetivo-emo-
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FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA EM PACIENTE IDOSO COM ACIDENTE 
VASCULAR CEREBRAL

FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA UTILIZANDO INCENTIVADOR INSPIRA-
TÓRIO EM UM PACIENTE IDOSO: ESTUDO DE CASO
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RESUMO
Introdução: O acidente vascular isquêmico (AVCI) é causado pela falta de sangue em 
uma área do cérebro por conta da obstrução de uma artéria vascular, acomete tanto 
pessoas jovens quanto idosos. O AVCI deixa sequelas que podem ser paralisias em 
parte do corpo, problemas de visão, memória e fala que podem ser leves e passageiras 
ou graves e incapacitantes, com isso, a � sioterapia neurológica tem como reabilitar e 
diminuir os sintomas e comprometimentos, atuando na restauração da função, coor-
denação motora, força muscular e movimento. Objetivo: A � sioterapia neurológica 
está voltada para a manutenção � siológica e biomecânica do paciente acometido, 
visando a estimulação da percepção corporal e cognitiva, e tem o objetivo de manter 
ou aumentar o equilíbrio corporal, fazendo a prevenção de deformidades, como a 
melhora na mobilidade articular, facilitando assim a autonomia e independência do 
pacientes nas AVDs e AIVDs. Metodologia: Foi realizado o tratamento � sioterapêu-
tico por meio de 6 (seis) atendimentos com duração de 45 minutos cada. Resultados: 
Foi observada a melhora na manutenção postural, coordenação motora associado 
com fortalecimento musculare dos MMSS e MMII. Conclusão: Diante desse estudo, 
se observou a importância de realizar, o diagnóstico e o início do tratamento após 
o evento ocorrido, a � m de diminuir o progresso da evolução da patologia, reinte-
grando o paciente as suas atividades da vida diária, melhorando assim a sua qualidade 
de vida.

RESUMO
Introdução: A � sioterapia respiratória tem por objetivo a prevenção e o tratamento 
de doenças respiratórias. As técnicas aplicadas visam favorecer e melhorar a venti-
lação/perfusão (V/Q) pulmonar juntamente com o fortalecimento da musculatura 
respiratória. Em idosos esse procedimento é de grande importância devido às altera-
ções � siológicas do envelhecimento. O � sioterapeuta procura aumentar a capacidade 

cional, que denominamos “cuidar enobrece a alma”, “cuidado com esse velho!”, “mas eu 
sou de con� ança!”, “perdendo a autonomia”, “empobrecendo a convivência” e “vontade 
de viver”, que são o substrato a partir do qual emergem as condutas imaginativas mani-
festas dos cuidadores que participaram da pesquisa. Conclusão: A condição de idoso 
frágil gera impactos emocionais e os cuidadores são sensíveis aos delicados aspectos 
que ligam a dimensão relacional inerente ao cuidado do idoso. Os seis campos produ-
zidos no encontro com os cuidadores indicam, de modo su� cientemente preciso, quais 
são as principais questões psicológicas em processos de capacitação de cuidadores de 
idosos: apresentar-lhes a dramática de vida do idoso frágil e prepará-los para lidar com 
as delicadas interações que esse tipo singular de intimidade certamente vai gerar. Pala-
vras-chave: Idoso. Psicanálise. Saúde Pública.
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ventilatória dos pulmões, utilizando-se de aparelhos especí� cos, manobras e exercí-
cios respiratórios. Dentre esses aparelhos especí� cos, os incentivadores respiratórios, 
que podem ser inspiratórios e expiratórios, promovem uma reexpansão pulmonar, 
destinados a auxiliar o desempenho muscular respiratório e a e� ciência do trabalho 
mecânico da ventilação pulmonar, proporcionando aumento da oxigenação arterial. 
Esse procedimento pode ser utilizado com objetos inspiratórios lúdicos, como meio 
de estimular a interação e a capacidade do idoso em realizar a � sioterapia. Objetivo: 
Esse estudo visou demonstrar a e� cácia da � sioterapia respiratória como incenti-
vador respiratório no condicionamento muscular, na educação respiratória e na 
melhor V/Q pulmonar, dando a devida importância da prevenção e tratamento no 
âmbito terapêutico em idosos. Métodologia: Foi realizado em um paciente idoso, do 
sexo masculino, 84 anos, um atendimento semanal, em um período de um mês e 
três semanas, com duração de 45 minutos, totalizando sete atendimentos � siotera-
pêuticos na Clínica Escola da Instituição. Foram realizadas manobras reexpansivas, 
propriocepção diafragmática, padrões ventilatórios e utilização do incentivador 
inspiratório a � uxo. A evolução do tratamento baseou-se no tempo e na quantidade 
de � uxo inspiratório no incentivador. Resultados: Observou-se uma evolução signi-
� cativa na educação respiratória do paciente. O tempo e o � uxo inspiratório aumen-
taram e o paciente demonstrou uma melhor V/Q pulmonar juntamente com uma 
melhor qualidade e condicionamento muscular respiratória. Conclusão: Diante desse 
estudo, observou-se a importância da � sioterapia respiratória em conjunto com os 
incentivadores respiratórios, seja na prevenção e no tratamento de patologias rela-
cionadas aos idosos.

FREQUÊNCIA DE FRAGILIDADE E DE SEUS COMPONENTES EM IDOSOS 
ATENDIDOS PELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Autores: Vera Elizabeth 
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RESUMO
Introdução e objetivo: O avanço da idade geralmente cursa com declínio funcional, 
resultante de doenças agudas e também de fragilidade, síndrome na qual o idoso se 
torna mais vulnerável a desenvolver dependência e/ou morte, quando exposto a um 
estressor. Investigações sobre fragilidade, em população assistida pela estratégia da 
Saúde da Família (ESF), mostram-se necessárias, pois grande parcela da população 
idosa brasileira é atendida nesse contexto. Assim, este estudo teve por objetivo descrever 
a frequência de fragilidade e de seus componentes em idosos atendidos pela ESF. Meto-
dologia: estudo transversal, com amostra composta por idosos com 60 anos ou mais, 
atendidos pela ESF. A presença de fragilidade foi identi� cada a partir dos critérios esta-
belecidos no fenótipo de Fried e colaboradores, ou seja, perda de peso involuntária no 
último ano, exaustão (duas perguntas da escala de depressão do Center for Epidemio-
logic Studies), fraqueza (medida da força de preensão palmar), lentidão na marcha e 
baixo nível de atividade física aferido pelo Minnesota Leisure Time Activity Question-
naire. O idoso foi diagnosticado frágil quando da presença de três ou mais dos critérios 
citados, pré-fragil, quando identi� cadas uma ou duas das características e robusto, na 
ausência desses dé� cits. As variáveis foram descritas por medidas de tendência central, 
dispersão e proporção. As associações foram testadas por meio do qui-quadrado de 
Pearson. Resultados e discussão: Foram avaliados 583 idosos (63,6% mulheres), com 
idade média de 68,5 ± 7,1 anos (intervalo de 60-103 anos). A frequência de fragilidade 
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RESUMO
Introdução: Avaliações objetivas de saúde bucal quando associada a avaliações de 
autopercepção da saúde, fornecem informações importantes quanto à saúde física, 
cognitiva e emocional sob o contexto biopsicossocial no qual o idoso está inserido. 
Objetivo: descrever dados sociodemográ� os, condições clínicas e autopercepção 
da saúde bucal em idosos residentes na comunidade. Metodologia: Estudo multi-
cêntrico, populacional, corte transversal com 689 sujeitos com idade > 65 anos que 
compreendem instruções; assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, residir 
no domicílio e setor censitário, atingir a nota de corte do Miniexame do Estado Mental 
(MEEM) segundo escolaridade. Instrumentos: questões sobre autoavaliação da saúde 
bucal e autorrelato de doenças crônicas. Exame odontológico segundo critérios da 
OMS: avaliação do número de dentes presentes; uso e necessidade de próteses; quan-
tidade de placa bacteriana nos dentes e presença de lesões orais. Uso do Geriatric Oral 
Health Assessment Index (GOHAI) para autopercepção da saúde bucal. Estatística: 
análise descritiva, uni e multivariada, nível de signi� cância 5%. Resultados: variáveis 
prevalentes: sociodemográ� cas: 36,7% faixa etária 65 a69 anos; 68,8%mulheres; 55,1% 
casados; 73,9% raça branca; 70% aposentados; 83% com escolaridade referente ao 
primário 53,3%; 78% residia com familiares, 15,6% morava sozinho; renda familiar: 
1 a 3 salários mínimos 38,8%. Condições clínicas: 64,5% hipertensão arterial; 43,1% 
artrite; 26,4% cardiopatias e 26,3% osteoporose. Avaliação bucal: 54,7% avaliaram a 
saúde bucal como boa, 52,8% possuíam dentes naturais; 71,9% dentadura, 63,5% em 
ambas arcadas. Análise uni e multivariada mostraram: idosos que pontuaram mais 
alto no GOHAI possuíam dentadura, maior quantidade de placa bacteriana e mucosa 
oral sem alterações, os que pontuaram mais baixo necessitavam de prótese inferior 
e possuíam algum tipo de alteração na mucosa oral. Discussão: Pontuação mais alta 
quando a presença de placa bacteriana indica certa desinformação, pois ela é uma 
das principais causas de perda dentária sugerindo melhoria quanto ao aspecto educa-
cional; enquanto número elevado de lesões orais sugere atenção especí� ca, principal-
mente quanto à prótese mal adaptada ou antiga. Conclusão: Avaliações das condições 
subjetivas são importantes para conhecer a efetividade das intervenções; qualidade 
dos cuidados à saúde; estimar necessidades populacionais, bem como aperfeiçoar 
decisões clínicas destinadas a determinado segmento populacional.

foi de 21,5%, resultado superior a estudos anteriores, embora exista grande variabili-
dade nos dados de prevalência nacionais e internacionais. Já a frequência de pré-fragi-
lidade foi de 51,1% e de robustez 27,4%. Acompanhando dados da literatura, a preva-
lência de fragilidade aumentou com a idade (P < 0,001) e foi maior entre as mulheres (P 
< 0,001). A frequência de cada critério do fenótipo foi a seguinte: lentidão na marcha 
= 51,8%; fraqueza = 34,8%; exaustão = 30,7%; baixo nível de atividade física = 11,3%; 
e perda de peso = 10,7%. Conclusão: a frequência de fragilidade foi alta, com predo-
mínio entre os mais velhos e as mulheres. O componente mais frequente foi lentidão na 
marcha e o menos frequente foi perda de peso. Esses resultados tornam-se elementos 
importantes para o estabelecimento de estratégias de saúde pública de prevenção e 
manejo da síndrome da fragilidade.
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RESUMO
Introdução: Considerada um componente metabólico e funcional a composição corporal 
(CC) encontra-se em um estado dinâmico, com mudanças signi� cativas na velhice. Tanto 
o tecido muscular quanto a gordura corporal encontram-se interrelacionados com a densi-
dade mineral óssea (DMO), porém, existe um desacordo na literatura sobre o índice de 
contribuição desses componentes sobre a determinação da massa óssea. Objetivos: Analisar 
a associação entre a DMO com a idade, comorbidades, índice de massa corporal (IMC), 
massa gorda e magra, e também identi� car o per� l de CC relacionado a maior DMO em 
idosas. Metodologia: A amostra foi constituída por 99 idosas com ≥ 65 anos, de Campi-
nas,SP, Brasil. Incluiu-se, de forma aleatória, idosas recrutadas em ambiente clínico e de 
comunidade procedentes de três diferentes fontes: 1) idosas da comunidade participantes 
da pesquisa fragilidade em idosos brasileiros (Rede FIBRA Campinas); 2) idosas recrutadas 
a partir do Centro de Referência à Saúde do Idoso (CRI); e 3) idosas atendidas no ambu-
latório de reumatologia de um hospital público do município. O protocolo de avaliação 
contemplou: idade, doenças, IMC, massa óssea, gorda e magra. Incluiu-se no estudo quatro 
tipos de per� s de CC, ao considerar a mediana dos valores de massa gorda e magra encon-
trados na amostra: per� l 1 (massa magra baixa e massa gorda baixa), per� l 2 (massa magra 
alta e massa gorda baixa), per� l 3 (massa magra baixa e massa gorda alta) e per� l 4 (massa 
magra alta e massa gorda alta). Para as análises estatísticas foram empregados os testes 
de Spearman, Kruskal-Wallis e post-hoc de Dunn (p < 0.05). Resultados: A amostra foi 
composta de idosas com idade entre 65 e 94 anos (77,03 anos ± 6,51), altura média 1,51m (± 
0,05), peso 66,19 kg (± 16,78), IMC 29,12 kg/m2 (± 7,02), massa óssea 1,03 g/cm2 (± 0,12), 
massa gorda 25,473 g (± 11,032) e massa magra 37,123 g (± 6,001). Houve associação nega-
tiva entre DMO e idade (r = -0,48), e relação positiva com doenças crônicas (r = 0,21), IMC 
(r = 0,66), tecido magro (r = 0,62) e gordo (r = 0,66). Quando investigado a relação entre 
a DMO com os per� s de CC, as idosas com maior DMO foram caracterizadas por massa 
gorda alta e massa magra alta (per� l 4) (p < 0,001). Conclusão: Veri� cou-se a interrelação 
da massa magra e gorda na determinação da DMO. Esses dados têm relevância clínica ao 
identi� car per� s de idosos vulneráveis ao acometimento de alterações ósseas.

IDOSOS ACOMPANHADOS POR EQUIPE MULDISCIPLINAR NO CONTROLE 
DE EXCESSO DE PESO: AÇÃO EXTENSIONISTA
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RESUMO
Introdução: A obesidade é uma morbidade crescente que atinge cerca de 1/3 dos adultos, 
inclusive idosos, aumentando o risco para doenças crônicas. A adesão a práticas alimen-
tares saudáveis envolve vários fatores como os inerentes ao processo de envelhecimento e 
os relacionados à condição socioeconômica, emocional e aos hábitos alimentares familiar. 
Objetivo: Acompanhar com equipe multidisciplinar idosos com excesso de peso, identi-
� cando os fatores associados ao sobrepeso e estimular hábitos de vida saudável, minimi-
zando riscos à saúde. Método: Estudo de campo, longitudinal, em unidade gerontogeriá-
trica, maio a outubro de 2013. Equipe: nutricionistas, psicólogo, educador físico e discentes 
de nutrição. Inscritos 40 idosos, de ambos os sexos, idade igual e/ou superior a 60 anos. 
Participaram de palestras semanais dialogada, acompanhamento e avaliação do estado 
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IDOSOS COM LOMBALGIA AGUDA E RECORRÊNCIA NO PASSADO 
POSSUEM PIOR QUALIDADE DE VIDA?

Autores: � iago de Melo 
Soares / Soares, TM / 

UFMG; Amanda Apare-
cida Oliveira Leopoldino 

/ Leopoldino, AAO / 
UFMG; Carlos Vinicius 
de Barros / Barros, CV 

/ UFMG; Luiza Faria 
Teixeira / Teixeira, LF / 

UFMG; Renata Antunes 
Lopes / Lopes, RA / 

UFMG; Rosângela Corrêa 
Dias / Dias, RC / UFMG; 
João Marcos Domingues 

Dias / Dias, JMD / UFMG; 
Leani Souza Máximo 

Pereira / Pereira, LSM / 
UFMG

Área: Gerontologia
Temário: Clínico

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – 

Pôster Eletrônico

RESUMO
Introdução e objetivo: A lombalgia é uma condição frequente e prevalente entre idosos. A 
qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) torna-se essencial para avaliar o impacto 
dessa condição na saúde e funcionalidade ao decorrer da vida do idoso. O objetivo do 
estudo foi de descrever a QVRS e a história de lombalgia anterior em idosos comuni-
tários com lombalgia aguda, além de comparar a QVRS de idosos com e sem história 
de lombalgia anterior. Metodologia: Foi feito um estudo observacional transversal, um 
subprojeto do estudo epidemiológico, multicêntrico e internacional, denominado Back 
Complaints in the Elderly (BACE), com amostra de 302 idosos selecionados por conve-
niência, com 60 anos ou mais e que relataram um novo episódio de crise ou reagudização 
da dor lombar nas últimas seis semanas. Foram coletados dados sociodemográ� cos, 
QVRS por meio do questionário Medical Outcomes Study 36 – Item Short − Form Health 
Survey (SF-36) e história de lombalgia anterior (alguma vez na vida). A análise univa-
riada com teste t de Student foi utilizada para comparar indivíduos com e sem história 
de lombalgia no passado. O nível de signi� cância adotado foi p < 0,05. Resultados: A 
idade média da amostra avaliada foi de 68 anos (± 6,1). A amostra era constituída em sua 
maioria por mulheres (85,4%) e 37% dos idosos possuíam escolaridade entre a primeira e 
a quarta série. Foram encontradas diferenças estatisticamente signi� cantes nos domínios 
aspectos físicos, dor e estado geral da saúde. Para os demais domínios da QVRS, como 
capacidade funcional, aspectos sociais, aspectos emocionais, vitalidade e saúde mental 
não houve diferença estatística. Conclusão: Os resultados do presente estudo demons-
tram a diferença na QVRS de idosos com lombalgia aguda e recorrência no passado. 
Esses resultados são importantes para acompanhamento da evolução e planejamento das 
abordagens terapêuticas. Apoio � nanceiro: CNPq, Capes e Fapemig.

nutricional: antropométrica/bioquímica e dos hábitos alimentares. Os dados da avaliação 
do início e � nal do estudo foram comparados, veri� cando a redução de peso e mudanças 
no comportamento alimentar. Resultados e discussão: Do total, apenas 26 concluíram o 
estudo. Os principais fatores associados ao excesso de peso foram: hábitos alimentares 
inadequados, ausência de assistência nutricional, desmotivação para adesão à dieta, seden-
tarismo e estado emocional alterado por con� itos pessoal e/ou familiar. Dos � nalistas, 21 
(80,8%) apresentaram perda ponderal com modi� cações dos hábitos alimentares e estilo 
de vida, enquanto que 5 (19,2%) obtiveram ganho de peso (relacionado ao estado de saúde, 
reduzindo atividade física, elevando sedentarismo). No estilo de vida veri� cou-se redução 
do consumo de gorduras e açúcares, maior consumo de frutas, verduras e legumes, e 
fracionamento das refeições. Observou-se melhoria do hábito intestinal, do per� l lipídico 
(alguns pacientes) e a adoção de práticas desportivas. O equilíbrio relacional/emocional 
foi destacado como fator propulsor para elevação da autoestima e conquista dos objetivos. 
Conclusão: Foram observadas modestas modi� cações no peso que podem ser re� etidos 
sobre a melhora metabólica. A mudança no padrão de comportamento alimentar depende 
de vários fatores, principalmente da adesão do paciente e orientação adequada. Melhorar 
o estilo de vida e o comportamento alimentar do idoso requer maior atenção, pois esees 
possuem hábitos alimentares já sedimentados ao longo da vida e apresentam maior di� cul-
dade em lidar com os fatores biopsicossociais do envelhecer.
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RESUMO
Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, que leva ao 
aumento nas demandas de assistência para doenças crônico-degenerativas. Neste 
contexto, os serviços de atenção domiciliar têm um papel importante para essa 
população, visto que o tratamento é realizado de uma maneira multidisciplinar. 
No atendimento domiciliar, a atenção nutricional visa à evolução do estado nutri-
cional dos pacientes, uma vez que é comum veri� car pacientes com alimentação 
via sonda nasoenteral/gastrostomia e/ou suplemento alimentar. Objetivo: Avaliar a 
evolução do estado nutricional dos pacientes idosos em terapia nutricional enteral 
(TNE) e terapia nutricional oral (TNO) industrializada, acompanhando-o no domi-
cilio. Metodologia: Estudo retrospectivo, com dados coletados nos prontuários dos 
pacientes, no período de um ano. Variáveis coletadas: circunferência braquial (CB), 
prega cutânea triciptal (PCT), circunferência da panturrilha (CP) e índice de massa 
corporal (IMC). Resultados: Foram avaliados 72 pacientes, sendo 43 mulheres e 29 
homens. Destes, 55,6% estava em uso de TNE e 44,4% de TNO. Dos pacientes com 
TNO, a idade média foi 83,83 ± 7,78 anos, e, com TNE, 80,02 ± 9,87 anos. Os pesos 
inicial e � nal para TNO foram 46,01 ± 9,70 kg e 50,38 ±10,61 kg, respectivamente. 
Para os pacientes em TNE, os pesos inicial e � nal foram 54,99 ± 13,67 kg e 55,34 ± 
11,99 kg, respectivamente. Os valores de IMC inicial e � nal para os pacientes em 
TNO foram de 18,15 ± 3,27 kg/m² e 19,71 ± 3,37 kg/m², e, em TNE, 22,01 ± 5,03 kg/
m² e 22,31 ± 4,74 kg/m², respectivamente. A CB inicial e � nal nos pacientes em TNO 
foi de 22,2 ± 2,8 cm e 23,6 ± 2,8 cm, e, em TNE, 26,2 ± 4,6 cm e 25,7 ± 4,2 cm. A PCT 
inicial e � nal para pacientes em TNO foi 8,77 ± 3,94 mm e 10,18 ± 4,06 mm, e, para 
TNE, 12,63 ± 5,35 mm e 11,92 ± 6,07 mm. A CP inicial (cm) para TNO foi de 25,6 ± 
3,5 cm e � nal de 26,7 ± 3 cm, e, para TNE, 28,6 ± 4,4 cm e 27,5 ± 4,3 cm. Discussão: 
Neste trabalho, pôde-se identi� car que a população é de idosos muito idosos, consi-
derados já frágeis, e que um acompanhamento planejado contribui para a melhora 
nutricional do paciente em atendimento domiciliar. A evolução do estado nutricional 
mostrou-se discreta, porém satisfatória, fato esperado para a faixa etária trabalhada, 
considerando as alterações � siológicas próprias da senescência. Conclusão: Os 
pacientes em TNE e TNO apresentaram uma evolução do estado nutricional após a 
TNE e a TNO com dieta industrializada.

RESUMO
Introdução: A mudança no per� l demográ� co e epidemiológico culminou no 
aumento de idosos e na maior ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis 
degenerativas, como a depressão. Essa morbidade pode comprometer os acome-
tidos de maneira que inter� ra em sua qualidade de vida (QV). Objetivo: Descrever 
o per� l sociodemográ� co e econômico dos idosos e domínios e facetas de QV dos 
idosos com e sem indicativo de depressão. Metodologia: Estudo do tipo inquérito 
domiciliar, transversal, observacional e analítico, realizado com 605 idosos com 

IMPACTO DA TERAPIA NUTRICIONAL NO ESTADO NUTRICIONAL DE 
IDOSOS EM ATENDIMENTO DOMICILIAR

INDICATIVO DE DEPRESSÃO ENTRE IDOSOS E IMPACTO SOBRE A 
QUALIDADE DE VIDA
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RESUMO
Introdução: O índice de risco nutricional geriátrico é uma ferramenta que avalia 
o risco clínico para o desenvolvimento de complicações como escaras, infecções 
e mortalidade, as quais geralmente estão associadas à desnutrição em idosos. 
Objetivo: veri� car a relação entre medidas antropométricas do estado nutricional 
e o índice de risco nutricional geriátrico. Metodologia: Estudo transversal analí-
tico realizado em um hospital universitário na cidade de Belém, PA. Critérios de 
inclusão: Indivíduos idosos física e mentalmente aptos para a aferição de medidas 
antropométricas e não comatosos. Critérios de exclusão: O não atendimento aos 
critérios de inclusão, não consentimento, portadores de doenças hipermetabólicas, 
pacientes com quaisquer tipos de edema e os portadores de doenças hepáticas e 
renais que afetam a síntese e/ou promovem a excreção de albumina. As variáveis 
peso atual, estatura, circunferência muscular do braço e circunferência da pantur-
rilha foram mensuradas no momento da internação e os valores de albumina sérica 
foram coletados dos prontuários dos pacientes para o cálculo do índice. Em relação 
à analise estatística, a normalidade dos dados foi atestada pelo teste D’Agostino, 
e a diferença entre as médias, pelo teste t. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da instituição sob o n.º 1312/11. Resultados e discussão: Foram 
avaliados 57 indivíduos, dos quais cerca de 26,3% tiveram índice de risco nutri-
cional geriátrico classi� cado como severo, 31,6% como moderado, 21,1% como 
leve e 21,1% como ausente, mostrando que, de acordo com indicadores do estado 

ÍNDICE DE RISCO NUTRICIONAL GERIÁTRICO E ESTADO NUTRICIONAL 
EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM BELÉM, PA
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indicativo de depressão e 1066 sem indicativo, residentes na zona urbana de uma 
cidade de Minas Gerais. Utilizou-se o instrumento BOMFAQ, a versão brasileira 
da GDS-15. Os dados foram analisados no so� ware Statiscal Package for Social 
Sciences (SPSS), versão 17.0. Projeto aprovado pelo CEP. Resultados: Em ambos os 
grupos com e sem indicativo de depressão, respectivamente, houve maior percen-
tual de idosos do sexo feminino (70,4% e 61,4%), com faixa etária entre 70 e 80 anos 
(41,5% e 45%), com escolaridade entre 4 e 7 anos (32,7% e 342%), que recebem 
renda de um salário mínimo (58,5% e 44%). Entre os idosos com indicativo de 
depressão, houve maior percentual de viúvos (42,7%) e casados (42,7%) do que 
entre aqueles sem indicativo. No que concerne à QV mensurada pelo WHOQOL-
BREF, os maiores escores foram evidenciados no domínio relações sociais para os 
idosos com (63,4) e sem (74,1) indicativo de depressão, e os menores escores no 
domínio físico (47,2) entre os com e meio ambiente (64,0) entre os sem indicativo 
de depressão. Para o WHOQOL-OLD, os maiores escores foram para a faceta morte 
e morrer entre os com (68,8) e sem (76,7) indicativo de depressão, e menores para 
participação social para os idosos com e sem indicativo de depressão (51,7 e 67,6), 
respectivamente. Na comparação dos grupos, destaca-se que, em todos os domí-
nios e facetas, os idosos com indicativo de depressão apresentaram escores estatis-
ticamente signi� cativos menores em relação aos idosos sem indicativo. Conclusão: 
Idosos com indicativo de depressão necessitam de maior atenção por parte dos 
pro� ssionais de saúde, no intuito de minimizar o risco de desenvolver depressão e 
aumentar a QV. Apoio Fapemig.

Flavia Aparecida Dias / 
Dias, FA / UFTM; Dayane 
Aparecida Viana / Viana, 

DA / UFTM; Lilane Maria 
Alves / Alves, LM / UFTM; 

Darlene Mara dos Santos 
Tavares / Tavares, DMS / 

UFTM
Área: Gerontologia

Temário: Clínico
Modalidade aprovada: 

Trabalho Cientí� co – 
Pôster Eletrônico



310

nutricional, a maioria dos pacientes tinha risco de moderado a grave para o desen-
volvimento de complicações clínicas. As médias do índice, de acordo com a classi� -
cação da circunferência da panturrilha e circunferência muscular do braço, por sua 
vez, foram estatisticamente signi� cantes (p = 0,0387 e p < 0,0001, respectivamente): 
demonstraram que os pacientes com melhor reserva somática por parâmetros 
antropométricos também têm, em média, melhor índice de risco nutricional geriá-
trico. Conclusão: Sugere-se que os indivíduos desnutridos apresentam pior índice 
de risco nutricional geriátrico em relação aos eutró� cos, e que estão, portanto, mais 
suscetíveis ao desenvolvimento de complicações clínicas como infecções, de úlceras 
por pressão e à mortalidade.

RESUMO
Introdução e objetivo: A senescência associada às doenças crônico-degenerativas 
prevalentes nos idosos pode levar a dé� cits de equilíbrio corporal (EC) e alterações 
na marcha, predispondo-os à ocorrência de quedas e ao prejuízo na funcionalidade. 
Quando o indivíduo envelhece, a qualidade de vida (QV) é determinada pela capaci-
dade de manter a autonomia e a independência, adotando o autocuidado e um estilo 
de vida saudável. Assim, este estudo tem o objetivo de veri� car a in� uência de um 
programa de treinamento físico especí� co (protocolo WORKSTATION) no EC e na 
QV de idosos. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa quase-experimental. Partici-
param 11 idosos (9 mulheres e 2 homens), entre 60 e 80 anos, da Universidade Aberta 
para a Terceira Idade da cidade de Natal, – RN. A Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) 
e o Timed Up & Go test (TUG) avaliaram o EC e a mobilidade, respectivamente. A 
QV foi avaliada por meio do questionário SF-36. O treinamento foi realizado em 
uma Clínica Escola de Fisioterapia, uma vez por semana, totalizando 10 sessões com 
uma hora de duração cada. As tarefas do protocolo WORKSTATION constam de: 
subir e descer step, escadas e rampas, sentar e levantar da cadeira, jogos com bolas 
de diferentes tamanhos e pesos e realizar tarefas com olhos fechados. Ao � nal do 
treinamento, os participantes foram submetidos à reavaliação. Realizou-se análise 
descritiva simples e utilizou-se o teste de Wilcoxon para as análises comparativas (p 
< 0,05). Resultados e discussão: Não foram observadas diferenças signi� cativas no 
EC e na mobilidade ao comparar os resultados pré e pós-intervenção. Entretanto, 
estudos demonstraram que o treinamento de EC gera melhora no mesmo e na mobi-
lidade, mensurados pelos instrumentos do presente estudo. Porém, a intervenção 
sugerida não tenha produzido modi� cações em qualquer dos dois. Isso pode estar 
relacionado ao fato de que os participantes apresentaram desempenhos elevados na 
avaliação pré-intervenção. Em longo prazo, programas de atividade física contri-
buem de forma expressiva na QV de idosos, tanto pelo engajamento social que 
promovem quanto pelo estímulo positivo nos aspectos físicos. Neste estudo, não 
houve melhora signi� cativa da QV (no escore total e nos domínios avaliados pelo 
instrumento), o que pode estar relacionado ao fato de que a intervenção proposta 
não teve duração su� ciente para gerar tal modi� cação. Conclusão: O treinamento 
proposto não proporcionou mudanças signi� cativas no EC e na QV dos partici-
pantes deste estudo.

INFLUÊNCIA DE UM PROGRAMA DE TREINAMENTO NO EQUILÍBRIO 
CORPORAL E NA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS

Autores: Andréa de 
Carvalho Gomes / Gomes, 
AC / CIRP; Biana Angélica 

de Lara Spíndola Rodri-
gues / Rodrigues, BALS / 

UnP; Waleska Rocha de 
Macedo / Macedo, WR 

/ UnP; Mabel Araújo de 
Sousa / Sousa, MA / UnP; 

Juliana Maria Gazzola / 
Gazzola, JM / UFRN

Área: Gerontologia
Temário: Clínico

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – 

Pôster Eletrônico



311

RESUMO
Introdução e objetivo: O envelhecimento gera declínio no sistema sensório-motor e 
na integração das informações, diminuindo a habilidade de manutenção do controle 
postural (CP) e aumentando o risco de queda nos idosos. Esse risco pode ser minimi-
zado por meio da prática regular de exercício físico. O método Pilates é uma modali-
dade de exercício que vem crescendo nas últimas décadas, caracterizado pelo trabalho 
resistido e o alongamento dinâmico. Os seis princípios utilizados são: controle, precisão, 
centralização, � uidez de movimento, concentração e respiração. Assim, o objetivo deste 
estudo foi avaliar o efeito de um programa de exercícios de Mat Pilates no CP de idosas. 
Metodologia: Trata-se de um ensaio clínico controlado randomizado. Foram avaliadas 
33 mulheres na faixa etária de 65 a 80 anos, provenientes da Universidade Aberta para a 
Terceira Idade da cidade de Natal, RN. A avaliação do CP foi feita pelo Balance Master®; 
o modi� ed Clinical Test of Sensory Interaction on Balance (mCTSIB) avaliou o equi-
líbrio estático; o Sit to Stand Test (STS) e o Tandem Walk (TW) avaliaram o equilíbrio 
dinâmico. Os testes foram executados de acordo com as instruções do fabricante, repe-
tidos três vezes e a média dos resultados foi considerada. O grupo-controle (GC = 17 
idosas) recebeu orientações por meio de cartilhas educativas. O grupo experimental 
(GE = 16 idosas) participou de um programa de 12 semanas de exercícios de Mat 
Pilates, sendo duas sessões semanais com uma hora de duração. As participantes foram 
reavaliadas após três meses. Foram realizadas análises descritivas simples. A normali-
dade dos dados foi veri� cada pelo teste de Shapiro-Wilk. A comparação entre os grupos 
foi realizada por meio do teste t de Student (p valor < 0,05; IC = 95%). Resultados e 
discussão: Não foram observadas diferenças signi� cativas nas variáveis de equilíbrio 
estático e dinâmico entre os grupos nas avaliações pré e pós-intervenção. A literatura 
mostra que programas de pilates a partir de oito semanas de duração, duas vezes na 
semana, durante 60 minutos, já são su� cientes para gerar adaptação no CP. Entretanto, a 
intervenção sugerida nesta pesquisa não produziu modi� cações nas variáveis avaliadas. 
Isso pode estar relacionado ao fato de que as participantes apresentaram desempenhos 
elevados na avaliação pré-intervenção. Conclusão: O programa de exercícios de Mat 
Pilates proposto não foi efetivo para provocar mudanças no CP das idosas avaliadas.

INFLUÊNCIA DO MAT PILATES NO CONTROLE POSTURAL DE MULHERES 
IDOSAS
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RESUMO
Objetivo: Veri� car se o acompanhamento nutricional identi� ca a melhora dos parâme-
tros antropométricos, após intervenção da � sioterapia no grupo piloto de fragilidade 
com idosos independentes. Material e métodos: O presente estudo foi desenvolvido em 
uma Instituição de Longa Permanência, localizada na cidade de São Paulo, composto 
por um grupo piloto de fragilidade de 8 idosos independentes na faixa etária de 83 a 
93 anos (média: 89,5 anos), sendo (2) 25% do sexo masculino e (6) 75% do sexo femi-
nino. Foram coletados os seguintes dados em prontuário (de 2011 e 2012): diagnóstico 
nutricional segundo o índice de massa corpórea (IMC de acordo com SABE/OPAS, 
2002) e circunferência de panturrilha em idosos participantes do grupo de fragilidade, 

INTERVENÇÃO FISIOTERÁPICA E ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL 
EM GRUPO PILOTO DE FRAGILIDADE: IMPACTO NA ME
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em que foram realizadas 15 sessões de � sioterapia. A comparação dos dados ocorreu de 
um ano para outro. Resultados: No total da amostra composta por 8 idosos em acom-
panhamento, veri� cou-se, no período de um ano, que 12,5% (1) mantiveram a massa 
magra, 12,5% (1) reduziram a massa magra e 75% (6) apresentaram ganho da massa 
magra, sendo que do total da amostra 25% não aderiram à � sioterapia, ou seja, os 75% 
que realizaram a � sioterapia apresentaram ganho de massa magra. Em 2011, do total 
da amostra, veri� cou-se que 62,5% (5) apresentavam eutro� a e 37,5% (3) apresentavam 
obesidade, segundo o IMC; e, em 2012, destes, 75% (6) apresentavam eutro� a e 25% 
(4) apresentavam obesidade. Conclusão: O acompanhamento nutricional de idosos 
frágeis em conjunto com a � sioterapia consegue identi� car uma melhora signi� cativa 
nos parâmetros antropométricos, demonstrando que, se o idoso for aderente ao trata-
mento, haverá redução de peso e aumento da massa magra.

RESUMO
As diversas transformações físicas, mentais e psicológicas no decorrer do processo de 
envelhecimento in� uenciam importantes dimensões do viver, como os aspectos sociais 
dos indivíduos. Frente ao inevitável aumento da população idosa, torna-se necessário 
associá-lo à manutenção/melhoria da qualidade de vida. A musicoterapia pode atuar 
como uma das modalidades de tratamento não medicamentoso para o indivíduo idoso. 
Este trabalho, de metodologia quali-quantitativa, teve como objetivo principal investigar 
a contribuição da musicoterapia para a preservação da memória e da qualidade de vida 
de pessoas idosas institucionalizadas. Realizou-se uma pesquisa experimental em uma 
instituição asilar de Goiânia, com um grupo fechado composto por seis idosos, com idades 
entre 65 e 75 anos. As intervenções musicoterapêuticas foram aplicadas por um período 
de quatro meses, totalizando 16 sessões semanais de 60 minutos cada. Antes e depois 
do período de intervenções foram aplicados os testes WHOQOL-BREF (� e World 
Health Organization Instrument to Evaluate Quality of Life Bref), WHOQOL-OLD 
(� e World Health Organization Instrument to Evaluate Quality of Life Old) e MINI-
MENTAL (Mini Exame do Estado Mental). Durante as intervenções estabeleceram-se 
categorias que avaliaram a memória durante todo o processo, utilizando-se o Proto-
colo de Observação de Aspectos Relativos à Memória e Interação dos Idosos. Ao � m 
do processo musicoterapêutico, realizou-se uma entrevista � nal. Quanto aos resultados 
obtidos, foi possível observar, com a aplicação do Minimental, que houve melhora na 
memória de evocação, escrita, desenho e cálculo, enquanto as outras funções foram 
preservadas. No teste que avaliou a qualidade de vida, WHOQOL-BREF, houve uma 
tendência à melhora nas dimensões física, psicológica e ambiental. No WHOQOL-OLD 
houve tendência à melhora nas seguintes dimensões: sensorial, de autonomia, social, 
de morte e intimidade. Ambos os testes não apresentaram signi� cância estatística. Por 
meio das experiências musicais conduzidas pela musicoterapeuta, os idosos tiveram a 
oportunidade de resgatar suas reminiscências e o espaço para expressar suas emoções. 
A musicoterapia viabilizou a preservação das funções cognitivas, especialmente nas 
memórias de longo prazo, semântica e episódica. Tendo em vista os resultados satisfató-
rios obtidos, acredita-se no tratamento musicoterapêutico como intervenção que pode 
auxiliar na preservação da qualidade de vida dos idosos institucionalizados.

MUSICOTERAPIA NA PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DA QUALIDADE 
DE VIDA DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS
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RESUMO
Introdução: O envelhecimento é um processo natural e contínuo que provoca 
desgastes e alterações funcionais no paciente. Assim, cada vez mais, existe maior 
preocupação em melhorar a qualidade de vida do idoso; para isso, avaliar e iden-
ti� car o per� l físico funcional do idoso é de extrema importância para orientar 
práticas adequadas, bem como construir processos de intervenções para diminuir 
e aperfeiçoar as soluções para os problemas relacionados com o declínio da capa-
cidade funcional no idoso. Objetivo: Avaliar e analisar os níveis de aptidão física 
relacionados à capacidade funcional de idosos em uma entidade social do comércio 
em Campo Grande, MS. Metodologia: A amostra deste trabalho foi composta por 
62 idosos, com média de idade de 69,41 ± 5,62 anos, sendo 45 do sexo feminino e 17 
do sexo masculino, praticantes de atividades físicas sistemáticas. Os testes aplicados 
foram o de levantar e sentar da cadeira, � exão de antebraço e teste de Timed Up & 
Go (ir e vir), conforme protocolo de Fullerton. Os testes relacionados à capacidade 
funcional avaliaram a força e resistência de membros inferiores e superiores, agili-
dade e equilíbrio, respectivamente. Para classi� car e analisar os dados da pesquisa foi 
utilizada a tabela de percentis, separados os dados por idade, conforme o protocolo, 
sendo que o resultado normal seria a média de 50% da população. Os resultados 
obtidos acima desta escala foram classi� cados como acima da média, e os resultados 
obtidos abaixo da escala foram considerados como abaixo da média. Resultados: No 
teste de levantar e sentar, 30,64% dos avaliados � caram acima da média, enquanto 
9,67% abaixo. No teste de � exão de antebraço, 12,9% � caram acima da média e 
20,96% abaixo. No teste de ir e vir (Timed Up & Go), 3,22% � caram acima da média 
e 43,54% abaixo. Discussão: os níveis de aptidão de agilidade/equilíbrio encon-
trados foram bem baixos. Tais resultados são provenientes da pouca utilização da 
musculatura dos membros inferiores e do dé� cit funcional que ocorre com o passar 
dos anos. Conclusão: Em análise dos resultados obtidos concluiu-se que a amostra, 
no geral, obteve melhor desempenho no teste de força de membros superiores e 
precisa melhorar no que diz respeito à agilidade e ao equilíbrio. Observou-se, por 
� m, que, mesmo com a prática de exercício físico regular pelos idosos, são neces-
sárias melhor prescrição e uma avaliação funcional para mostrar suas limitações e 
possibilidades frente às ações do seu corpo adequando para a melhora signi� cativa 
das capacidades funcionais.
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RESUMO
Introdução: A síndrome da fragilidade se associa a diversos desfechos no idoso, 
como institucionalização, hospitalização, risco de quedas e morte. Objetivo: 
Avaliar a prevalência dos marcadores de fragilidade física e o nível de fragilidade 
em idosos da Regional de Saúde de Ceilândia. Metodologia: Estudo descritivo 
transversal com idosos dos Centros de Saúde de Ceilândia, de ambos os sexos, 
avaliados segundo os cinco marcadores físicos de fragilidade estabelecidos por 

NÍVEL DE FRAGILIDADE DE IDOSOS ATENDIDOS NA REGIONAL DE 
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Linda Fried et al.: força de preensão palmar; velocidade de marcha em 4,6 m; nível 
de atividade física; fadiga; e perda de peso não intencional = 4,5 kg no último 
ano. Nível de fragilidade de acordo com o número de marcadores: 0 hígido, 1 a 2 
pré-frágil e 3 ou + frágil. Resultados: Foram avaliados 41 idosos (36,7% homens e 
63,3% mulheres), com faixa etária de maior prevalência entre 60 e 69 anos (56,1%). 
Observou se que 78,1% possuíam baixo nível de atividade física, 100% lentidão de 
marcha, 43,9% apresentavam baixa força de preensão palmar, 7,3% perda de peso 
não intencional e 4,9% fadiga. A prevalência de idosos pré-frágeis foi elevada, 
87,80%, sendo os demais, 12,2%, frágeis, sem idosos hígidos. Conclusão: A preva-
lência da inatividade física, baixa força de preensão palmar e lentidão de marcha 
estão de acordo com a literatura que explicita a hierarquia da manifestação dos 
marcadores, sendo a fraqueza muscular a que surge primeiramente. Os exercícios 
físicos são indicados com a finalidade de prevenir ou retardar a progressão da 
fragilidade nessa população.

RESUMO
Introdução: Os Cuidados Paliativos (CP) foram definidos pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) como uma abordagem ou tratamento que melhora a qualidade 
de vida de pacientes e familiares diante de doenças que ameacem a continuidade 
da vida. Nesse contexto, a família pode sentir-se sobrecarregada tanto emocio-
nalmente como fisicamente, e insegura quanto aos cuidados e desfechos com seu 
ente doente. Além disso, o processo de luto nem sempre é fácil, podendo levar a 
depressão, principalmente quando se trata de cuidadores idosos, companheiros de 
muitos anos. Por isso, aos prestar CP, a equipe multiprofissional deve estar atenta 
às necessidades da família, acolhendo-a aos seus cuidados, independentemente do 
local onde este está sendo desenvolvido. Objetivo: Conhecer a percepção de fami-
liares de pacientes em CP, sobre os cuidados prestados pela equipe de saúde a eles. 
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa. Foi utilizada entrevista aberta 
com questões norteadoras. Os participantes foram 10 acompanhantes familiares de 
pacientes em CP internados em uma unidade para este fim. Resultados e discussão: 
Percebeu-se que os familiares sentem falta de uma relação mais próxima com os 
profissionais de saúde, que, na sua percepção, se mantêm distantes. Quanto ao 
cuidado prestado aos familiares pela equipe de saúde, este não é percebido pelos 
familiares, que adquirem apoio por meio da espiritualidade. Os familiares sentem 
falta, também, da equipe multiprofissional. Reintegra-se a importância da adoção 
de tecnologias leves ao binômio paciente/família, adquiridas por meio de melhor 
comunicação, cuidados integrais realizados pela interdisciplinaridade efetiva, 
cuidado sensível que gera o humanismo e cuidado no preparo do luto familiar 
antecipatório. É importante que a equipe multidisciplinar esteja preparada para 
lidar com o paciente em CP e sua família, a fim de alcançar o objetivo proposto 
pela OMS. Conclusão: Há uma urgência em se obter uma equipe inter e multi-
disciplinar, devidamente preparada para lidar com o paciente/família em paliati-
vismo. Recomendamos, assim, que os profissionais de saúde adotem novas ações 
e atitudes, a fim de que, tanto o paciente quanto a família, sejam devidamente 
assistidos nas esferas física e emocional do cuidado.

O CUIDADO À FAMÍLIA DE PACIENTES EM AÇÕES PALIATIVAS
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RESUMO
A artroplastia total de quadril (ATQ) é um tratamento cada vez mais comum para 
pacientes idosos com osteoartrite do quadril. No pós-operatório, os efeitos de várias 
estratégias de recuperação devem ser mais bem compreendidos quando usadas 
em pessoas idosas. O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito do ciclo 
ergômetro associado aos exercícios convencionais no desempenho físico de idosos 
submetidos à ATQ. Tratou-se de um ensaio clínico piloto, aleatorizado, longitu-
dinal e com grupos paralelos. Os pacientes com 60 anos ou mais submetidos à ATQ, 
primária e unilateral, devido à osteoartrite do quadril, foram consecutivamente alea-
torizados em dois grupos. O Grupo 1 (n = 8) recebeu o ciclo ergômetro associado 
aos exercícios convencionais e o Grupo 2 (n = 7) realizou somente o programa de 
exercícios convencionais no pós-operatório. As sessões de � sioterapia iniciaram-se 
após a segunda semana de pós-operatório e foram realizadas duas vezes por semana 
durante 8 semanas. As medidas de desfecho primário incluíam a função do quadril 
avaliada pelo Harris Hip Score (HHS), e a avaliação do desempenho físico ocorreu 
pelo Short Physical Performance Battery (SPPB), que engloba teste de equilíbrio, 
velocidade da marcha (4 m) e teste de força muscular nos membros inferiores – 
avaliado indiretamente pela tarefa de levantar e sentar da cadeira cinco vezes. As 
avaliações foram realizadas antes e após as intervenções, além do seguimento de seis 
meses após a cirurgia (24 semanas de pós-operatório). Os resultados mostraram que 
os dois grupos melhoraram após as intervenções. No entanto, os idosos do Grupo 
1 obtiveram signi� cativamente melhores resultados do que os do Grupo 2, após a 
intervenção, para as medidas HHS (P = 0,015) e escore total do SPPB (P = 0,002). 
No seguimento, após seis meses de pós-operatório, o Grupo 1 mostrou signi� cativa-
mente melhor desempenho físico (SPPB escore total – P = 0.002), principalmente nos 
testes de equilíbrio (P = 0,008) e velocidade da marcha (P = 0,008), quando compa-
rado ao Grupo 2, que não realizou o ciclo ergômetro. Este estudo piloto mostrou que 
o ciclo ergômetro associado aos exercícios convencionais pode ser uma estratégia 
mais e� caz para a recuperação do desempenho funcional e físico de idosos após a 
ATQ. Registro: NCT01622465.

O EFEITO DO CICLO ERGÔMETRO NA REABILITAÇÃO DE IDOSOS APÓS 
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RESUMO
Introdução: Dentre as doenças crônicas não transmissíveis do idoso, as que mais 
causam morbimortalidade são as do aparelho circulatório, sobretudo as cardíacas. 
Objetivo: Relatar experiência extensionista, de equipe multipro� ssional e discentes 
de graduação, com idosos que apresentam morbidade cardiovascular. Metodologia: 
Projeto desenvolvido para atender idosos de uma unidade gerontogeriátrica. Em 
andamento desde março de 2013, acompanhou sistematicamente no ambulatório de 
cardiologia 88 idosos de ambos os sexos, com predominância feminina. Envolveu 
alunos de Enfermagem e Medicina, psicólogo e médicas (cardiologista e clínica), 
estimulando a participação discente e o trabalho interdisciplinar entre pro� ssionais 

O IDOSO COM MORBIDADE CARDIOVASCULAR E A AÇÃO MULTIPRO-
FISSIONAL EM UNIDADE GERONTOGERIÁTRICA
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da unidade. A ação consistiu na assistência ao idoso por uma equipe multipro� s-
sional, executando-se atividades de triagem (exames: eletrocardiograma e glicemia, 
aferição de sinais vitais e medidas antropométricas), consulta individual, o� cinas 
temáticas de orientação em grupo, avaliação, diagnóstico, tratamento e encaminha-
mento das doenças cardiovasculares, visando à melhoria do estado atual de saúde. 
Resultados: No período de março a dezembro de 2013, foram realizadas 209 consultas 
a 88 idosos com idade entre 62 a 98 anos, distribuídos em: 43% de 60 a 69, 41% de 
70 a 79 e 10% com 80 e mais anos, 18% do gênero masculino e 82% feminino. O 
principal motivo da procura ao ambulatório estava associado a sinais e sintomas de: 
83% de hipertensão, 28% de diabetes e 49% de dislipidemia. Quanto à comorbidade, 
43% apresentaram mais de uma patologia, sendo 43% hipertensos e dislipidêmicos, 
27% hipertensos e diabéticos, 19% diabéticos e dislipidêmicos e 22% hipertensos, 
diabéticos e dislipidêmicos. Do total, 25% apresentaram índice de massa corporal 
(IMC) alterado e 74% referiram atividade física regular. Considerações: Neste grupo, 
em homens e mulheres, a hipertensão, o diabetes e as dislipidemias apareceram com 
maior prevalência, corroborando os dados da literatura e apontando para a necessi-
dade de maior atenção com estes pacientes no controle e tratamento dos fatores de 
risco, evitando-se intercorrências cardiovasculares e a mortalidade precoce. Neste 
sentido, o retorno do diagnóstico cardíaco à equipe multipro� ssional possibilitou 
traçar um plano de ação favorecendo a manutenção do estado de saúde do idoso. 
A ação ressaltou o trabalho em equipe multipro� ssional, principalmente entre os 
discentes. Nos idosos, observou-se mudanças signi� cativas no autocuidado e na 
adesão ao tratamento.

RESUMO
Introdução: Úlceras crônicas dos membros inferiores afetam até 5% da população 
adulta dos países ocidentais, causando signi� cante impacto socioeconômico e con� -
gurando problema de saúde pública. Algumas vezes, a presença de úlceras venosas 
resulta em mudanças na aparência física, provocando diferentes reações em pacientes, 
amigos e familiares. Quando acontece uma transformação na imagem corporal, 
como no caso da amputação, por exemplo, o paciente pode apresentar sentimentos 
negativos e ter como consequência alteração na autoestima e autoimagem. Objetivo: 
O estudo objetivou avaliar a autoestima e a imagem corporal nos indivíduos com 
úlcera venosa. Método: Estudo clínico, descritivo, analítico, multicêntrico e pros-
pectivo. O estudo foi realizado em ambulatório de lesão de pele, unidade básica de 
saúde e no Núcleo de Assistência e Ensino em Enfermagem. Os dados foram obtidos 
após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa sobre parecer número 276.259. 
Participaram do estudo 59 pacientes com úlcera venosa com idade maior que 18 
anos e índice tornozelo/braço entre 0,8 e 1,0. Foram excluídos pacientes com úlcera 
mista ou arterial, diabéticos com úlcera no pé. Os dados foram coletados de maio 
a dezembro de 2013. A inclusão do paciente no estudo foi por ordem de chegada, 
por escolha resultante do método probabilístico. Os instrumentos utilizados para 
a coleta de dados foram: dados demográ� cos; dados lesão; para avaliar a imagem 
corporal foi utilizada a Versão Brasileira da Body Investment Scale; e, para avaliar 
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RESUMO
Introdução: Com o envelhecimento, a hospitalização acaba sendo algo comum, pois 
as doenças vão aparecendo e a necessidade de um cuidado especializado é cada vez 
maior. Junto com a hospitalização, o idoso desperta uma série de sentimentos que 
se intensi� cam com a duração da internação. A solidão pode ser um sentimento de 
angústia, abandono, isolamento, uma experiência dolorosa que vem sendo cada vez 
mais presente nos idosos hospitalizados. Objetivo: Este estudo teve como objetivo 
socializar as causas e os prejuízos que o sentimento de solidão pode causar no prog-
nóstico do idoso hospitalizado. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, do 
tipo relato de experiência, realizado por residentes de enfermagem em saúde do 
idoso e oncologia, no período de agosto de 2013 a janeiro de 2014. Resultados e 
discussão: Durante cinco meses acompanhamos a rotina de 7 idosos internados 
no setor de pneumologia, e vivenciamos suas tristezas e frustações pela ausência 
de familiares durante o período de internação. Esses idosos apresentavam humor 
deprimido, semblante apático e por vezes agiam com atitudes grosseiras com os 
pro� ssionais de saúde. Seus familiares eram ausentes, quando apareciam para visi-
tação era apenas uma ou duas vezes na semana, e às vezes apareciam amigos ou 
vizinhos. Houve o caso de um idoso que era acompanhado por uma pessoa paga 
pelos familiares, que não tinha paciência, chegando muitas vezes a maltratá-lo, 
segundo os pacientes da mesma enfermaria, sendo perceptível a insatisfação do 
idoso que em certos momentos apresentava picos hipertensivos e dispneia. Quando 
um familiar aparecia para visitação, muitos referiam estarem sozinhos ou serem 
maltratados, alguns � cavam bem-humorados, melhoravam a disposição para ativi-
dades e deambulação, ou seja, melhoravam o estado geral. Quando terminavam as 
visitas, alguns � cavam imediatamente deprimidos, outros se mantinham bem-hu-
morados e após algumas horas se tornavam irritados e deprimidos, normalmente 
poliqueixosos. Conclusão: Perante o estado dos idosos, percebemos que a solidão 
ocasionada pela internação e o “abandono” familiar, seja lá qual for a razão, leva a 
uma distância física e emocional, ocasionando uma quebra na afetividade e moti-
vação, fatores estes essenciais na concretização de seus objetivos e melhora do 
estado de saúde.

O SENTIMENTO DE SOLIDÃO NOS IDOSOS HOSPITALIZADOS: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA
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a autoestima, a Escala de Autoestima de Rosenberg/Unifesp–EPM. Resultados: A 
maioria dos participantes era do sexo feminino, fumante, de idade entre 60 e 70 
anos. 33 (55,90%) eram separados, solteiros ou viúvos e somente 26 (44,10%) eram 
casados. A maioria dos entrevistados convivia com a lesão em média há 5,42 anos, e 
esta apresentava exsudato e odor. Em 21 pacientes (35,60%) a lesão media 29 cm², e 
em 17 (28,80%) deles, 30 a 49 cm², com média de 43,39 cm². Por meio das respostas 
dos participantes, a pesquisa relacionada à Escala de Autoestima de Rosenberg/
Unifesp–EPM apresentou média de 22,66. No que se refere à escala Body Investment 
Scaleo, o escore foi de 27,49. Para os domínios imagem corporal e toque pessoal, a 
média foi baixa. Conclusão: Com base nos achados os autores concluíram que os 
participantes do estudo apresentam baixa autoestima e seus sentimentos são nega-
tivos em relação ao próprio corpo.
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RESUMO
Introdução: A dor lombar (DL) é uma condição prevalente, mas os fatores biológicos 
a ela associados são pouco explorados em idosos. Uma possibilidade para identi� car 
alterações físicas associadas à DL e irradiação desta para membros inferiores (MMII) é 
o teste de Lasègue, mas é desconhecido o valor de sua aplicação nessa população. Obje-
tivo: Investigar a ocorrência de alterações de sensibilidade em MMII e o sinal positivo 
de Lasègue, assim como a associação entre estes em idosos com DL. Metodologia: Trata-
se de um estudo transversal observacional com idosos com episódio de agudização de 
DL, sendo parte do estudo internacional multicêntrico Back Pain in the Elderly (BACE). 
Após identi� carem a intensidade da DL por meio da escala visual analógica numérica 
de dor (0 a 10 pontos), os participantes foram submetidos ao exame da sensibilidade dos 
MMII em avaliação de sensibilidade ao toque e à dor nos pés. Em seguida, foi realizado o 
teste de Lasègue nos MMII, sendo identi� cado como positivo o teste no qual o indivíduo 
referia dor no trajeto do nervo ciático. A análise descritiva foi realizada para caracteri-
zação da amostra. As respostas dos testes foram analisadas por meio de frequência, e para 
veri� car a relação linear entre os achados de cada um dos testes, foi realizado o teste do 
qui-quadrado, α = 0,05. Resultados e discussão: A amostra foi composta por 100 idosos 
de ambos os sexos, sendo 92% do sexo feminino, com média de idade de 68 anos (± 7 
anos). A média de intensidade da DL encontrada foi de 5,23 (± 3,23), sendo considerada 
de intensidade moderada de acordo com a escala apresentada. Dos indivíduos avaliados, 
57% apresentaram alteração de sensibilidade, e 49% apresentaram o teste de Lasègue 
positivo, estando a ocorrência destes resultados relacionada de maneira signi� cativa (p 
= 0,014). O teste positivo de Lasègue indica a possibilidade de dor de origem do nervo 
ciático, enquanto a investigação de sensibilidade sugere alterações sensitivas nesses indi-
víduos, embora não seja um teste a ser executado exclusivamente em indivíduos com 
suspeita de ciatalgia. A associação entre esses testes demonstra que o teste de Lasègue 
sugere alterações na população que podem detalhar a natureza da dor. Conclusão: Os 
resultados apresentados indicam que o teste de Lasègue possui relevância clínica para 
auxiliar na exploração das alterações físico-funcionais de idosos com DL. Sua utilidade 
ainda será investigada em relação ao impacto deste achado no curso da DL em idosos.
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RESUMO
Introdução: O envelhecimento populacional apresenta um conjunto de mudanças 
biológicas, psicológicas e sociais de caráter irreversível, porém normal, traz consigo 
alguns problemas psiquiátricos, dos quais a depressão vem se destacando a cada dia. 
Esse distúrbio envolve transtornos de humor, isolamento social e perda de capacidade 
funcional. É de extrema importância uma avaliação criteriosa desses pacientes, tanto por 
parte da equipe de saúde quanto dos familiares. Objetivo: Esta pesquisa teve por obje-
tivo realizar um levantamento de dados com idosos do Centro de Convivência do Idoso 
(CCI) de Foz do Iguaçu, buscando identi� car o per� l dos participantes quanto à presença 
ou não de sintomas depressivos. Metodologia: Os idosos atendidos no CCI totalizam 

O USO DA ESCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA EM IDOSOS PARTICI-
PANTES DO CCI DE FOZ DO IGUAÇU
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RESUMO
Introdução: A terapia de nutrição enteral (NE) é hoje um método de nutrição impor-
tante para a manutenção ou a recuperação do estado nutricional, visando a atender de 
modo melhor as necessidades nutricionais dos pacientes. O comprometimento nutri-
cional é fator importante na evolução da doença. Objetivo: Avaliar o número de óbitos 
de pacientes internados em uso de NE em um hospital geral. Metodologia: Trata-se de 
um estudo de caráter analítico e documental, com delineamento transversal e abor-
dagem retrospectiva de janeiro a outubro de 2013. Os dados foram obtidos por meio de 
informações contidas nos relatórios da Unidade de Nutrição e Dietética do hospital. A 
população foi composta de 315 idosos que � zeram uso de NE no período. Resultados: 
A população do presente estudo, composta de idosos de ambos os sexos, foi dividida 
em 140 idosos e 175 idosas, com variadas patologias no momento da internação. A 
idade média do grupo foi de 78,9 ± 9,5. Para os homens, foi de 77,02 ± 9,05, e para as 
mulheres, de 80,4 ± 9,6. Destes, evoluíram para óbito 87 idosos e 91 idosas. Discussão: 
Na faixa etária compreendida entre os 60 e 75 anos, o percentual de óbitos é de 37,5%; 
na faixa dos 76 aos 80 anos, o percentual é de 45%; dos 81 aos 85, aumenta para 48%; 
dos 86 aos 90, salta para 61%; há uma queda para 57% na faixa dos 91 aos 95 anos; e, 
dos 96 até os 100 anos, o percentual vai a 88%. Dos 86 anos em diante, aumenta-se 
consideravelmente a possibilidade de óbito. Conclusão: A idade é um fator importante 
a ser considerado na introdução da alimentação enteral aos idosos, visto que com o 
aumento da idade há uma possibilidade maior de óbito em pacientes em NE. O estado 
nutricional comprometido no momento da internação é também de difícil reversão. 
A nutrição por si só não tem condições de reverter as condições dos pacientes, suas 
comorbidades e seu estado nutricional.

ÓBITOS DE IDOSOS INTERNADOS EM UM HOSPITAL GERAL EM USO DE 
NUTRIÇÃO ENTERAL
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35 participantes, sendo que destes 18 participaram da pesquisa; são em sua maioria 
mulheres entre 60 e 73 anos, de per� l ativo, recebem atendimento às terças-feiras por 
estagiários do curso de Fisioterapia e às quintas-feiras por um educador físico contra-
tado pelo CCI. Para mensurar o índice depressivo foi utilizada a Escala de Depressão 
Geriátrica (Geriatric Depression Scale), que possui duas versões: uma com 30 e outra 
com 15 itens. O teste possui questões simples e objetivas para melhor compreensão dos 
idosos. Solicita-se que respondam sim ou não a cada pergunta. No presente estudo foi 
aplicada a versão abreviada de 15 itens, devido a facilidade de sua aplicação em relação 
à versão de 30 itens. Resultados/discussão: Após o término do teste observou-se que 
apenas 1 idoso, de 73 anos, entre os 18 idosos avaliados, apresentou sintomas depres-
sivos. Dentre as questões respondidas, destacaram-se: “Está satisfeito com sua vida?”, 
“Aborrece-se com frequência?”, “Vale a pena viver como vive agora?”, “Sente-se cheio de 
energia?” e “Acha que é maravilhoso estar vivo agora?”. Já nos demais idosos, de faixa 
etária entre 60 e 87 anos, foi descartada a hipótese de sintomas depressivos. Conclusão: 
De acordo com as análises realizadas, obtiveram-se ótimos resultados, em que a grande 
parte dos idosos não se enquadrou no per� l depressivo. Acredita-se que isso se deve ao 
fato de serem pessoas ativas, que participam de atividades em grupo no CCI, que têm 
um bom convívio social e fazem acompanhamento � sioterapêutico e com o pro� ssional 
da educação física, o que contribui para seu bem-estar biopsicossocial.
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RESUMO
Introdução: Este estudo aborda a percepção do idoso em relação à vacina da in� uenza, 
uma vez que as campanhas de vacinação não atingem toda a população idosa, pois há 
pessoas resistentes em tomar a vacina por não acreditarem em sua e� cácia. Objetivo: 
Analisar a percepção do idoso frente à vacina da in� uenza, tendo como público-alvo os 
idosos que participam de grupos de Estratégia Saúde da Família e veri� cando dados cole-
tados em formulário na Unidade de Saúde. Os objetivos especí� cos foram veri� car o nível 
de conhecimento dos idosos em relação à vacina, levantar a cobertura vacinal de in� uenza 
na população acima de 60 anos e apresentar estratégias de ação para as equipes de saúde 
trabalharem aumentando o esclarecimento dos idosos e seus familiares sobre a vacina 
da in� uenza. Metodologia: A abordagem utilizada na pesquisa foi qualitativa descritiva, 
realizada por meio de uma pesquisa de campo constando de um questionário aplicado 
a 35 idosos no Posto de Saúde do Morumbi III, na cidade de Foz do Iguaçu. Resultados/
conclusão: Os resultados levaram à conclusão de que a maioria dos idosos foi vacinada e 
os que ainda não têm o hábito de tomar a vacina anualmente devem ser esclarecidos sobre 
o assunto de maneira mais e� ciente. Diante disso, torna-se necessário que os pro� ssionais 
da saúde desenvolvam estudos com a � nalidade de atualizar os meios de conscientização 
dos idosos e de seus cuidadores a respeito do direito ao atendimento de saúde e esclarecer 
sobre as vacinas que podem contribuir para melhorar a qualidade de vida da terceira idade. 
Assim, estratégias de trabalho nas unidades de saúde podem melhorar as informações dos 
idosos, pois um dos problemas da vacina é a ausência de conhecimentos a respeito de seus 
benefícios, o que provoca a desistência desse benefício de saúde preventiva. Há, ainda, a 
necessidade de que se desenvolvam campanhas de esclarecimento na mídia e na socie-
dade, como nos clubes de serviço, igrejas e nos postos de saúde. Isso poderá transformar 
em responsabilidade das Estratégias Saúde da Família a veri� cação e o controle da vaci-
nação da terceira idade na sua área de abrangência. Criar pan� etos esclarecendo os idosos 
sobre os danos da in� uenza e os benefícios da vacina e fazer com que os agentes de saúde 
veri� quem as indicações das carteirinhas de vacinação dos idosos são ações também reco-
mendadas. Considerações � nais: Não se pode deixar de observar que a enfermagem é uma 
ação humana educativa, pois carrega em si as concepções de vida de cada indivíduo.

PERCEPÇÃO DO IDOSO DO POSTO DE SAÚDE DO MORUMBI III EM FOZ 
DO IGUAÇU FRENTE À VACINA DA INFLUENZA
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RESUMO
Introdução: O Brasil vem passando por mudança no per� l demográ� co, com consequente 
envelhecimento populacional. Justaposta a esse fato, ocorre a transição epidemiológica, que 
traz mudanças no per� l de morbimortalidade da população. Conhecer o per� l de morbidade 
da população idosa em uma instituição hospitalar melhora o planejamento e a qualidade da 
assistência, bem como a alocação de recursos. Objetivo: Conhecer o per� l de morbidade dos 
pacientes idosos internados em um hospital escola, no município de Belo Horizonte, Minas 
Gerais, por meio da análise sistemática de prontuários com identi� cação do diagnóstico inicial 
presente na � cha de internação. Método: Trata-se de um estudo com enfoque quantitativo, 
descritivo, com componente retrospectivo. A população era composta por 38 pacientes, que 
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RESUMO
Introdução e objetivo: Fragilidade é uma síndrome caracterizada pela diminuição das 
reservas funcionais e da capacidade adaptativa aos eventos agressores. Tal síndrome resulta 
em declínio cumulativo de múltiplos sistemas � siológicos e torna o idoso mais vulnerável 
a desfechos adversos, como quedas, hospitalização, incapacidade e morte. Objetivo: iden-
ti� car e descrever o per� l de fragilidade de idosos comunitários usuários dos serviços de 
o� almologia do Distrito Federal. Metodologia: Trata-se de estudo observacional, descritivo 
e transversal. Foram avaliados 144 idosos, de ambos os sexos, atendidos nos ambulatórios de 
O� almologia do Hospital Regional de Ceilândia e Hospital Base de Brasília. Os idosos partici-
pantes foram agrupados em três níveis: frágeis, pré-frágeis e não frágeis. Para tal classi� cação, 
utilizaram-se os critérios do fenótipo de fragilidade propostos por Fried et al., (2001), que 
incluem: perda de peso não intencional, autorrelato de fadiga, velocidade da marcha, força 
de preensão manual e atividade física. Resultados e discussão: A maioria dos idosos partici-
pantes era do sexo feminino (63,19%) e a idade média foi de 69,40 (± 5,67). Cerca de 59% dos 
participantes praticavam atividades físicas regularmente e 40% declararam ter sofrido queda 
nos últimos 12 meses. Dentre os critérios de fragilidade, a maior prevalência foi de fraqueza 
de preensão palmar (59%), com uma média de 22,18 kgf (± 8,86). Veri� cou-se algum grau 
de fragilidade em 65,28% dos idosos, sendo 2,09% considerados frágeis, 63,19% pré-frágeis e 
34,72% não frágeis. Conclusão: Observou-se heterogeneidade no per� l dos idosos avaliados, 
porém com predomínio de idosos pré-frágeis. Considerando estudos recentes, que apontam 
que idosos pré-frágeis apresentam duas vezes mais riscos de se tornarem frágeis nos próximos 
três anos, torna-se necessária a identi� cação precoce dos fatores relacionados, a � m de contri-
buir para o estabelecimento de medidas preventivas e a potencialização do cuidado ao idoso. 
Descritores: Envelhecimento. Idoso fragilizado. Fragilidade.
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foram internados no período de julho a novembro de 2013. Os critérios de inclusão foram 
idade superior a 60 anos e presença do diagnóstico inicial no prontuário. Foram excluídos 2 
pacientes, por não atenderem aos critérios de inclusão. A coleta de dados se deu por meio da 
análise de prontuários, sendo os dados registrados em um impresso próprio, confeccionado 
pelos autores. Em seguida, os dados foram compilados em uma planilha do Microso�  Excel 
2007 e iniciou-se a análise descritiva de frequência simples e percentual para variáveis nomi-
nais ou categóricas. Resultado: Dos 36 prontuários de idosos analisados, 74% dos pacientes 
pertencem ao sexo feminino e 26% ao sexo masculino, com média de idade de 72 anos. O 
motivo da internação foi analisado com base no diagnóstico principal relatado na � cha de 
internação e a partir dele criaram-se grupos segundo os capítulos da CID-10, sendo obtida a 
seguinte distribuição: doenças do aparelho circulatório (33%); doenças do aparelho respira-
tório (25%); neoplasias (14%); doença do sistema nervoso (8%); doença do sangue e órgãos 
hematopoiéticos (6%); doenças do aparelho digestivo (3%); doenças do aparelho genitu-
rinário (3%); doenças endócrinas e nutricionais (3%) e doença do sistema osteomuscular 
e tecido conjuntivo (3%). Conclusão: As doenças do aparelho circulatório, seguidas pelas 
doenças do aparelho respiratório e neoplasias, são as principais causas de hospitalização em 
idosos. Estudos semelhantes apontam na mesma direção. O conhecimento das principais 
causas de hospitalização em idosos no âmbito da saúde publica torna-se fundamental para a 
correta alocação de recursos e criação de medidas de intervenção e� cazes.
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RESUMO
Introdução: Importante fator associado à di� culdade de realização das atividades 
cotidianas é o dé� cit visual em idosos. Objetivo: Realizar a análise descritiva dos 
dados sociodemográ� cos, de saúde geral, do desempenho físico e da capacidade de 
execução das atividades básicas de vida diária de idosos com diagnóstico de catarata. 
Metodologia: trata-se de um estudo descritivo transversal constituído por 48 idosos, 
com idade ≥ 60 anos, de ambos os sexos, recrutados do Departamento de O� almo-
logia do Hospital de Base e do Hospital Regional de Taguatinga do Distrito Federal. 
Os instrumentos utilizados foram: um questionário relacionado aos dados sociode-
mográ� cos e às condições de saúde, o Índice de Katz (IK) para avaliar as atividades 
básicas de vida diária (ABVD) e Short Physical Performance Battery (SPPB) para o 
desempenho físico. Resultados: Quanto aos dados sociodemográ� cos, a maioria eram 
mulheres (62,5%), entre 60 e 69 anos (50%), 52,1% eram casados ou viviam com o 
companheiro e 35,4% estudaram até o primário. No que se refere às condições de 
saúde, 50% praticavam atividade física, 43,7% apresentavam obesidade, 85,4% usavam 
entre dois e três medicamentos e 41,7% autorrelatavam de uma a duas doenças. Os 
resultados revelaram que 54,2% dos idosos foram independentes no IK e 68,7% obti-
veram bom desempenho na SPPB. Ao analisar o sexo, mulheres foram dependentes 
para uma única função e exibiram baixo desempenho físico. Os idosos mais velhos 
apresentaram baixo desempenho físico e foram mais dependentes nas ABVD que os 
idosos mais jovens. Conclusão: Os resultados apontam que os idosos com catarata, 
investigados neste estudo, foram independentes para as atividades de vida diária e 
possuíram bom desempenho físico.
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RESUMO
Introdução: O envelhecimento pode ser compreendido como um processo � siológico 
e inevitável que acarreta a diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos, 
requerendo identi� cação impecável de seus problemas de saúde. Neste sentido, a SAE 
vem sendo implementada por meio do Processo de Enfermagem, sendo a fase do Diag-
nóstico de Enfermagem (DE) de suma importância, pois consiste na etapa em que são 
identi� cados os problemas de saúde apresentados pelos indivíduos. Objetivo: descrever 
o per� l dos idosos atendidos pela consulta de enfermagem em um hospital, no muni-
cípio de Belo Horizonte, Minas Gerais. Método: Trata-se de um estudo quantitativo, 
descritivo e prospectivo. A amostra do estudo compreende 30 pacientes, atendidos no 
período de 01 de setembro a 01 de dezembro de 2013. Os critérios de inclusão foram 
possuir mais de 60 anos e aceitar participar da pesquisa mediante assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido. Não foi excluído nenhum paciente da pesquisa, 
pois todos preencheram os critérios de inclusão. Os dados foram coletados por meio da 
consulta de enfermagem, na qual foram identi� cados os títulos DE que correspondiam 
aos problemas de saúde apresentados pelos idosos, de acordo com a Taxonomia II da 
NANDA I 2012-2014. Os dados foram registrados em um impresso próprio, desenvol-
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RESUMO
Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o desenvolvimento 
das ações para promoção da saúde está favorecendo o envelhecimento e a saúde do 
idoso, ou seja, os Centros de Convivência dos Idosos (CCI) facilitam e favorecem a 
saúde desta população. Esses centros oferecem atividades para o bem-estar e principal-
mente a integração social do idoso, apresentando características favoráveis na saúde e 
no lazer, reduzindo o índice de quedas, sobrepeso e patologias associadas ao envelhe-
cimento, e, portanto, se faz cada vez mais necessária sua existência. O CCI de Foz do 
Iguaçu oferece oportunidades aos idosos na prática de atividades físicas e culturais e 
um programa de convênio com universidades que proporciona atendimento � siotera-
pêutico gratuito. Objetivos: O objetivo desta pesquisa foi traçar o per� l dos idosos que 
frequentam o CCI de Foz do Iguaçu e analisar as variáveis como sexo, idade e índice 
de massa corporal (IMC). Metodologia: Foi realizada uma avaliação � siogerontoló-
gica contendo dados como a identi� cação do gênero, idade, peso e altura, em uma 
amostra de 21 idosos, participantes do CCI de Foz do Iguaçu, cidade localizada no 
oeste do Paraná. Foi utilizada como critério de inclusão a idade de 50 anos ou mais, 
para ambos os sexos, excluídos da pesquisa apenas os participantes com menos de 50 
anos. As avaliações foram realizadas durante uma semana. Resultados: Dos 21 parti-
cipantes incluídos no estudo, 18 eram do gênero feminino e 3 do gênero masculino, 
77,7% apresentavam idades entre 50 e 60 anos e 33,3% apresentavam idades entre 60 
e 72 anos, considerados idosos jovens, 14,2% apresentaram peso ideal como resultado 
do IMC, 66,6% dos participantes apresentaram sobrepeso, 9,5% apresentaram obesi-
dade grau I e a mesma porcentagem foi encontrada para a obesidade de graus II e III, 
tendo como resultado 4,7%. Conclusão: A avaliação do per� l dos participantes do CCI 
de Foz do Iguaçu evidenciou a prevalência do gênero feminino e que a maior procura 
pela assistência ocorre por adultos, ainda não considerados idosos segundo o Estatuto 
do Idoso, que buscam a prevenção de patologias e a melhora da qualidade de vida, 
tendo em vista que o sobrepeso já está presente na maioria dos participantes. A partir 
destes resultados, sugere-se a necessidade de maior divulgação do CCI para a popu-
lação idosa, já que ela ainda não é prevalente entre os participantes.
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vido pelas autoras. Em seguida, foram compilados em uma planilha do Microso�  Excel 
2007 e iniciou-se a análise descritiva de frequência simples e percentual para variáveis 
nominais ou categóricas. Resultados: Dos 54 títulos DE levantados, 7 apresentaram 
frequência igual ou superior a 50%: risco de infecção (80%); dentição prejudicada 
(67%); dé� cit no autocuidado para banho (57%); dé� cit no autocuidado para higiene 
íntima (53%); risco de quedas (53%); e conhecimento de� ciente (50%). Conclusão: O 
per� l DE constitui-se de todos os títulos diagnósticos que tiveram frequência maior 
que 50%. Os DE encontrados corroboram os problemas de saúde comumente encon-
trados em idosos descritos na literatura, mostrando serem relevantes também na 
prática clínica do enfermeiro. Dessa forma, torna-se necessário que os enfermeiros 
estejam atentos a tais problemas de saúde na população idosa, a � m de planejar ações 
para intervir e minimizar seu impacto na qualidade de vida do paciente idoso durante 
o período de internação.
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RESUMO
O trabalho exercido por pro� ssionais responsáveis pelo cuidado a idosos dependentes 
pode gerar uma possível sobrecarga, que repercute diretamente na saúde e na quali-
dade de vida desses pro� ssionais, implicando negativamente na execução de suas 
ações laborais. Com isso, este trabalho teve como objetivo analisar a organização do 
trabalho dos pro� ssionais responsáveis pelos cuidados de idosos de uma Instituição 
de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Para alcançá-los, foi aplicado um questio-
nário às cuidadoras da instituição, em que foram colhidos dados sobre a identi� cação, 
tempo de exercício pro� ssional, satisfação no trabalho, presença de sobrecarga e ativi-
dades mais conduzidas, além da participação em treinamentos e a qualidade do sono. 
A amostra foi composta por 22 cuidadoras, sendo que 8 eram particulares e 14 eram 
funcionárias da instituição, com média de idade de 34,5 anos. Do total da amostra, 
40,9% possuíam grau de escolaridade médio. Já sobre o tempo de exercício da função 
laboral, 54,5% delas tinham até 5 anos de trabalho como cuidadoras. 59% estavam 
insatisfeitas com a remuneração e 59% se julgaram sobrecarregadas. A maioria das 
cuidadoras, um total de 59%, referiu ser o banho a atividade mais sobrecarregante para 
elas, seguida das transferências, citadas por 36,3% delas, e a limpeza do ambiente, por 
13,6%. As atividades de higiene pessoal e alimentação foram as que menos apareceram, 
sendo cada uma citada apenas uma vez. Sobre a realização de outras atividades além do 
cuidado direto aos idosos, 100% a� rmaram a existência de outras atribuições além dos 
cuidados principais com os idosos, ao passo que 42,1% nunca � zeram nenhum tipo 
de treinamento para o exercício pro� ssional e nenhuma delas realiza alguma medida 
objetivando relaxamento ou diminuição dos efeitos da sobrecarga. Os resultados refe-
rentes às horas de sono que as cuidadoras tinham diariamente foram: 50% dormiam de 
4 a 6 horas por noite, 45,4% dormiam de 7 a 9 horas e apenas 4,5% dormia menos de 4 
horas todos os dias; ainda assim, sobre a qualidade do sono, a maioria disse ter um sono 
tranquilo (68,1%). Por meio destes dados, pode-se con� rmar a necessidade emergente 
de uma intervenção ergonômica, no sentido de treinar e organizar adequadamente o 
exercício pro� ssional das cuidadoras, para minimizar as possíveis insatisfações decor-
rentes do trabalho e consequentemente melhorar o cuidado prestado aos idosos.
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RESUMO
Introdução e objetivo: O comprometimento visual pode ocorrer de forma cumula-
tiva e progressiva, como consequência de distúrbios metabólicos e fatores ambientais, 
caracterizando a íntima relação entre a visão e o envelhecimento. A diminuição da 
função visual é um importante fator associado à di� culdade de realização das ativi-
dades cotidianas e da manutenção da capacidade funcional em idosos. Dessa forma, o 
objetivo deste estudo foi descrever o per� l funcional de idosos comunitários usuários 
dos serviços de o� almologia do Distrito Federal. Metodologia: Trata-se de um estudo 
observacional, descritivo e transversal. Foram avaliados 144 idosos, de ambos os sexos, 
atendidos nos ambulatórios de O� almologia do Hospital Regional de Ceilândia e 
Hospital Base de Brasília, utilizando-se questionário sociodemográ� co, escala de Katz 
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RESUMO
Inicialmente, para se estabelecer uma relação entre idoso e sexualidade, é necessário 
delimitar de que sexualidade tratará este trabalho, tendo em vista a amplitude da temá-
tica. Freud, em seus “Três ensaios para uma teoria da sexualidade” (1905), rompe com 
a biologia ao separar a sexualidade da reprodução. Irá a� rmar também que não existem 
regras sexuais, mas sim regras sociais, acentuando que o desejo e a libido não têm 
idade e que a sexualidade adulta nada mais é do que a sexualidade infantil. Compreen-
dendo assim a sexualidade, este trabalho tem por objetivo sinalizar prováveis motivos 
que revelem quanto atrelar sexualidade ao idoso ainda pode ser considerado um 
tabu em nossa sociedade. A metodologia adotada na pesquisa é de cunho qualitativo, 
fazendo dialogar a psicanálise e a prática clínica das autoras. A clínica com idosos vem 
revelando que não é a idade a responsável pela presença ou ausência de desejos e de 
relações sexuais, mesmo que o formato destas relações seja diferente dos traçados na 
adolescência. Claro que este fato não é uma regra, tendo em vista que os idosos que se 
apresentam na atualidade, sobretudo as mulheres, vêm de uma época histórica em que 
sexo e sexualidade eram assuntos bastante emblemáticos. Porém, � ca claro que não 
são só as di� culdades das pessoas idosas que se revelam ao lidar com essa temática; o 
que se apresenta é que existe um verdadeiro tabu ao lidar com o assunto de uma forma 
geral. Existe uma crença na sociedade atual de que envelhecer é sinônimo tornar-se um 
ser assexuado. O que se pode concluir é que existem muitas representações simbólicas 
que di� cultam o ato de pensar em um erotismo na terceira idade, uma vez que pensar 
na sexualidade do sujeito idoso é, em última instância, pensar na própria sexualidade 
dos pais, o que parece impensável e insuportável em muitos momentos, sobretudo em 
uma cultura regida pelo tabu do incesto.
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(Lino et al., 2008), escala de Lawton (Lawton et al., 1982) e o teste Timed Up and 
Go. Resultados e discussão: A idade média dos participantes foi de 69,40 (± 5,67) e a 
maioria eram mulheres (63,19%). Cerca de 85% dos idosos participantes apresentam 
algum comprometimento visual, 40% dos avaliados relataram queda nos últimos 12 
meses e 59% praticavam atividades físicas regularmente. Por meio da Escala de Katz, 
foi possível observar que 100% dos idosos são independentes para as funções banho, 
vestir, uso sanitário e transferências. Já na função continência, 39,58 % dos idosos são 
dependentes e somente um participante (0,69%) apresentou dependência para a função 
alimentação. Na escala de Lawton, obtivemos dependência parcial ou total nas seguintes 
funções: uso de telefone (14,58%), sair de casa (22,91), compras (22,22%), preparo de 
refeições (8,33%), arrumar a casa (20,13%), trabalhos manuais (27,08%), lavar/passar 
roupas (20,13%), tomar remédios (27,77%) e � nanças (18,75%). No Timed Up and Go 
Test, 83,33% dos idosos realizaram a tarefa em menos de 10 segundos, 15,97% reali-
zaram entre 10 e 20 segundos e somente um participante extrapolou o tempo de 20 
segundos. Conclusão: Por meio das variáveis avaliadas, foi possível observar um nível 
maior de dependência (parcial ou total) nas atividades instrumentais de vida diária. 
Entender por que isso ocorre nessa determinada população se faz importante para 
traçar estratégias de intervenção visando à manutenção da função e à consequente 
qualidade de vida dos idosos. Descritores: Idosos. Capacidade funcional. Saúde visual.
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RESUMO
Introdução: A osteoporose é uma doença esquelética sistêmica caracterizada por 
diminuição da massa óssea e deterioração microarquitetural do tecido ósseo. Essas 
alterações causam o aumento da fragilidade óssea e maior risco de fraturas, que 
impactam negativamente na morbimortalidade, causando declínio da funcionali-
dade e até mesmo o óbito. O diagnóstico da osteoporose é feito por meio da densi-
tometria óssea, que também é o melhor preditor de fraturas. Objetivo: Avaliar a 
prevalência de osteoporose nos idosos atendidos em um Centro de Referencia 
do Idoso, no município de Belo Horizonte, Minas Gerais, pela análise sistemá-
tica de prontuários contendo o laudo da densitometria óssea realizada pelo idoso. 
Método: Trata-se de um estudo com enfoque quantitativo, descritivo, com compo-
nente retrospectivo. A população consistia em 164 pacientes, que tiveram a densi-
tometria óssea realizada no período de 01 a 30 de junho de 2013. Os critérios de 
inclusão foram: idade igual ou superior a 60 anos e presença do laudo da densito-
metria óssea no prontuário. Nenhum paciente foi excluído, pois todos atenderam 
aos critérios de inclusão. A coleta de dados se deu por meio da análise de pron-
tuários, sendo os dados registrados em um impresso próprio, confeccionado pelos 
autores. Em seguida os dados foram compilados em uma planilha do Microsoft 
Excel 2007e iniciou-se a análise descritiva de frequência simples e percentual para 
variáveis nominais ou categóricas. Resultado: Dos 164 pacientes que realizaram a 
densitometria óssea, 77% pertenciam ao sexo feminino e 23% ao sexo masculino, 
com média de idade de 77 anos. Na faixa etária de 60 a 70 anos, 43% dos idosos 
apresentaram osteoporose, 43% dos idosos apresentaram osteopenia e 14% apre-
sentaram laudo densitométrico normal. Na faixa etária de 71 a 80 anos, 44% apre-
sentaram osteoporose, 43% apresentaram osteopenia e 13% apresentaram laudo 
densitométrico normal. Já na faixa etária de idosos com mais de 80 anos, 58% 
apresentaram osteoporose, 37% osteopenia e 5% apresentaram laudo densitomé-
trico normal. Conclusão: Podemos observar que em grupos com a faixa etária 
mais elevada existe maior prevalência de osteoporose. Apesar disso, os índices de 
osteoporose em idosos mais jovens (60 a 70 anos) também são elevados, repre-
sentando o percentual de 43%. Diante disso, faz-se necessário que o enfermeiro 
implemente medidas de prevenção dos agravos decorrentes da presença de osteo-
porose precoce.

PREVALÊNCIA DE OSTEOPOROSE POR FAIXA ETÁRIA NAS PESSOAS 
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RESUMO
Introdução: A imobilidade é a perda total ou parcial da capacidade individual de deslo-
camento e de manipulação do meio. Uma vez constatada, deve-se sempre buscar a 
causa, que, na maioria das vezes, é multifatorial. Na atenção à saúde do idoso, “sempre 
há o que fazer”, e classi� car a gravidade da imobilidade é de grande importância para 
o direcionamento do cuidado. Objetivo: Identi� car a prevalência de imobilidade 
em idosos residentes em uma instituição de longa permanência para idosos (ILPI), 

PREVALÊNCIA E CLASSIFICAÇÃO DA IMOBILIDADE EM IDOSOS INSTI-
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RESUMO
Introdução: A saúde bucal é reconhecida como parte integrante e essencial da saúde 
geral e também como um fator determinante na qualidade de vida, autoestima e no 
contato social. O enfermeiro, por estar ao lado do enfermo diariamente, deve ser capaz 
de identi� car as principais alterações orais no idoso e reconhecer quando é neces-
sária a intervenção de um pro� ssional especializado. Objetivo: Identi� car as princi-
pais alterações orais em idosos internados em um hospital escola, no município de 
Belo Horizonte, Minas Gerais, por meio da consulta de enfermagem. Método: Trata-se 
de um estudo com enfoque quantitativo, descritivo, com componente prospectivo. A 
população constituiu-se de 36 pacientes, que foram internados no período de julho a 
novembro de 2013. Os critérios de inclusão foram: idade superior a 60 anos e aceitar 
participar da pesquisa mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Escla-
recido (TCLE). Não foi excluído nenhum paciente, pois todos atenderam aos critérios 
de inclusão. A coleta de dados se deu por meio da consulta de enfermagem, sendo os 
dados registrados em um impresso próprio, confeccionado pelos autores. Em seguida 
os dados foram compilados em uma planilha do Microso�  Excel 2007 e iniciou-se 
a análise descritiva de frequência simples e percentual para variáveis nominais ou 
categóricas. Resultado: Dos 36 prontuários de idosos analisados, 74% dos pacientes 
pertencem ao sexo feminino e 26% ao sexo masculino, com média de idade de 72 anos. 
As principais alterações orais encontradas foram edentulismo (97%), sendo 63% eden-

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES ORAIS EM IDOSOS INTERNADOS EM UM 
HOSPITAL ESCOLA DE BELO HORIZONTE
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em Belo Horizonte, e classi� cá-la conforme a gravidade. Método: Trata-se de um 
estudo descritivo e transversal, que avaliou todos os idosos residentes em uma ILPI 
� lantrópica em Belo Horizonte, em 2014. Utilizou-se a classi� cação de imobilidade 
adotada em centro de referência do idoso, responsável pelo acompanhamento geriá-
trico-gerontológico na instituição. A imobilidade pode ser parcial ou completa. A 
imobilidade parcial foi subdividida em Grau I – o idoso só deambula com ajuda, mas 
é capaz de se transferir, sentar, mudar de decúbito e movimentar os membros; Grau 
II – o idoso não consegue deambular nem com ajuda ou transferir, mas é capaz de 
sentar, mudar de decúbito e movimentar os membros; Grau III – o idoso não é capaz 
de deambular, transferir e sentar, mas é capaz de mudar de decúbito e movimentar os 
membros; e Grau IV – o paciente só é capaz de movimentar os membros. Na imobi-
lidade total, o paciente não é capaz nem de movimentar braços e pernas. Resultados: 
Foram avaliados 84 idosos, sendo 7 (8,33%) do sexo masculino e 77 (91,67%) do sexo 
feminino, com idades variando entre 65 e 105 anos. A imobilidade foi observada em 
27 (32,1%), sendo 2 (7,4%) pacientes do sexo masculino e 25 (92,6%) do sexo femi-
nino. Houve predomínio da imobilidade parcial grau II (66,67%), seguida pelo grau I 
(18,5%) e grau IV (7,41%). A imobilidade total esteve presente em 7,41% dos idosos. 
Discussão/Conclusão: Os idosos residentes em ILPI apresentam alta prevalência de 
imobilidade, con� rmando a necessidade de atendimento geriátrico-gerontológico 
especializado. A classi� cação da imobilidade proposta é um bom parâmetro para 
acompanhamento e pode ser útil para o planejamento do cuidado de enfermagem 
e da reabilitação de idosos institucionalizados, e, também, para estrati� car custos da 
sua assistência.

Casa do Ancião Cidade 
Ozanan; Gelson Almeida 

Ruben / Ruben, GA / 
Núcleo de Geriatria e 

Gerontologia da UFMG; 
Flávia Lanna de Moraes / 
Moraes, FL / HC-UFMG; 
Edgar Nunes de Moraes / 

Moraes, EN / Núcleo de 
Geriatria e Gerontologia 

da UFMG
Área: Gerontologia

Temário: Clínico
Modalidade aprovada: 

Trabalho Cientí� co – 
Pôster Eletrônico



328

tulismo total e 37% edentulismo parcial, seguido de retração gengival (78%), higiene 
oral precária (53%), problemas de mastigação (47%), lesão em cavidade oral (31%) e 
prótese dentária mal adaptada (25%). Conclusão: As principais alterações bucais encon-
tradas em idosos, na maior parte, requerem a intervenção de um pro� ssional especia-
lizado, porém a detecção precoce e encaminhamento adequado desses problemas por 
parte do enfermeiro é fundamental, a � m de promover melhorias na qualidade de vida 
dos idosos. Em outros casos a intervenção do enfermeiro trará mais agilidade e reso-
lubilidade ao problema, por ser este o pro� ssional que está mais próximo do paciente, 
como no caso de orientação para higiene oral e� caz.

RESUMO
Introdução e objetivo: A avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) 
é essencial na abordagem ao idoso com lombalgia, visando a entender aspectos de sua 
vida, sua percepção quanto ao seu quadro e como isso afeta sua qualidade de vida. O 
objetivo do estudo foi descrever a QVRS de idosos comunitários com lombalgia aguda. 
Metodologia: Este é um estudo transversal, derivado de um consórcio internacional – – 
Back Complaints in the Elderly (BACE) entre Brasil, Austrália e Holanda. Foi realizado 
um estudo observacional transversal com idosos, selecionados por conveniência, com 
idade de 60 anos ou mais que relataram um novo episódio de crise ou reagudização 
da dor lombar nas ultimas seis semanas. Foram coletados os dados sociodemográ� cos 
e QVRS por meio do questionário SF-36. A análise dos dados foi feita por estatística 
descritiva com média e desvio-padrão (DP) para dados numéricos e porcentagens para 
àquelas categóricas. Resultados: Foram analisados dados referentes a 302 indivíduos 
com idades entre 60 e 94 anos (média 68,01 ± 6,1). Houve predominância do sexo femi-
nino (85,4%). A maior parte dos idosos participantes era de casados (43,4%). Cerca de 
53% dos idosos da amostra eram aposentados e apenas aproximadamente 40% prati-
cavam atividade física. O uso de medicamentos analgésicos foi prevalente (71,2%), 
quase 30% dos idosos faziam o seu uso diário e somente 40% dos indivíduos repor-
taram uso de medicamentos prescritos por pro� ssionais da saúde. As maiores notas 
de QVRS foram observadas nos domínios de estado geral da saúde, aspectos sociais 
e saúde mental. As menores notas foram observadas nos domínios de aspectos físicos 
e dor. Conclusão: Os resultados do presente estudo demonstram o per� l da QVRS 
de idosos comunitários. Pro� ssionais de saúde podem se bene� ciar com esse tipo de 
análise para o acompanhamento de efeitos de tratamento e resultados de intervenções 
em idosos com dor lombar aguda.

QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS COM LOMBALGIA AGUDA: UM CORTE 
DO ESTUDO BACE
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RESUMO
Introdução: O crescimento populacional tem despontado uma atenção singular para 
os parâmetros de saúde vocacionado a uma parcela da sociedade que nem sempre é 
lembrada em suas reentrâncias. Entre as discussões relativas ao tema, a qualidade de 

QUALIDADE DE VIDA E DOENÇAS ASSOCIADAS EM IDOSOS PARTICI-
PANTES DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA
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RESUMO
Introdução: O processo de envelhecimento populacional tem sido acompanhado 
do aumento das doenças psiquiátricas, dentre as quais a demência e a depressão 
se destacam como os transtornos mentais mais comuns em idosos. Tais desordens 
têm incapacitado idosos em todo o mundo por levarem à perda da independência 
e, quase inevitavelmente, da autonomia. Objetivo: Identi� car o estado de saúde 
cognitiva e sintomas depressivos de idosos praticantes de atividade física atendidos 
em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Belém, Pará. Metodologia: Trata-se de 
descritivo populacional com método quantitativo-exploratório em uma amostra de 
60 idosos ativos, de ambos os gêneros, recrutados de forma consecutiva na UBS da 
Marambaia, Belém, Pará, no período de agosto a novembro de 2012. Para o rastreio 
foram aplicados dois instrumentos: o Miniexame do Estado Mental (MEEM) versão 
brasileira, traduzido e adaptado por Bertolucci et al. (1994), e a Escala de Depressão 
Geriátrica (GDS), versão abreviada com 15 perguntas (Yesavage et al., 1983). A 
análise estatística foi realizada com o programa Epi Info 3.5.2 e incluiu análise 
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vida durante a maturidade é um dos pontos mais visados. Para a OMS, a qualidade 
de vida possui relação com a percepção do indivíduo perante sua vida, envolvendo 
os contextos cotidianos e as relações sociais que o cercam. O envelhecimento bem-
sucedido precede aos cuidados sociais e pessoais de cada um. Objetivo: Mensurar a 
qualidade de vida de idosos que participam de um centro de convivência da cidade 
de Santa Cruz, RN. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa transversal, analítica e 
prospectiva. Foi submetida ao comitê de ética do Hospital Universitário Onofre Lopes 
(HUOL 176/05) e todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE). Participaram do estudo os idosos cadastrados e participantes 
dos Centros de Convivência de Santa Cruz, RN. Para a avaliação da qualidade de 
vida, foi utilizado o Questionário genérico WHOQOL-OLD8 desenvolvido pelo 
grupo de QV da OMS, que mede a percepção dos indivíduos a respeito do impacto 
que as doenças causam em suas vidas. A análise estatística utilizada foi composta por 
frequências e porcentagens. A estatística inferencial foi realizada considerando-se um 
nível de signi� cância de 5%. Foi adotado o SPSS versão 15.0 para Windows como 
programa estatístico. Resultados e discussão: 22 idosos participaram da pesquisa, em 
que 7 (32%) eram homens e 15 (68%) eram mulheres. 17 (72,2%) idosos apresentaram 
alguma doença, sendo a hipertensão a mais citada. De acordo com o questionário 
do WHOQOL-OLD, os elementos que atrapalhavam a qualidade de vida mais alar-
mantes eram: funcionamento dos sentidos, com média de 13,7 ± 3,9; morte e morrer, 
média de 14 ± 4,5; e intimidade, de 14,5 ± 2,7. A faceta com mais relevância foi a de 
participação social, com média de 16,9, seguida por atividades presentes, passadas e 
futuras, com média de 16,4 ± 2,4, e autonomia, com 15,2 ± 1,9. Conclusão: Pôde-se 
entender que os domínios mais afetados dos idosos em questão foram os que se rela-
cionavam aos sentidos, à morte e ao processo de “morrer”. Tudo o que se referia à 
participação social obteve um avanço, fato que pode ser explicado pela participação 
ativa de todos em grupo de convivência do município, com atividades de dança, 
educação, entre outras.
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descritiva sob a forma de frequências e respectivos intervalos de 95% de con� ança 
(IC 95%). O protocolo de pesquisa obteve aprovação do CEP da Fundação Hospital 
de Clínicas Gaspar Viana (nº 062/2010, aprovado em 25/06/10). Resultados: Anali-
sando os dados da avaliação do MEEM de cada idoso, veri� cou-se que 91,7% (IC 
81,6 a 97,2) apresentaram escore normal e 8,3% (IC 2,8 a 18,4) apresentaram escore 
abaixo do normal. Em relação ao rastreio de depressão (GDS), veri� cou-se que 
91,6% (IC 81,4 a 97,1) dos idosos obtiveram de 0 a 5 pontos (normal), 8,4% (IC 2,9 a 
18,6) apresentaram escore para possível depressão leve e moderada e nenhum idoso 
participante da pesquisa obteve escore acima de 10 (depressão grave). Discussão: 
Diversos estudos demonstram a associação positiva entre atividade física e desor-
dens cognitivas e sintomas depressivos. Para a OMS, a participação dos idosos em 
atividades físicas leves e moderadas pode retardar os declínios funcionais. Assim, 
uma vida ativa melhora a saúde mental e contribui na gerência desses transtornos. 
Conclusão: Diante dos resultados obtidos, conclui-se que a prevalência de desor-
dens mentais em idosos praticantes de atividade física na UBS Marambaia é baixa. 
Tais resultados reforçam a importância de estilo de vida ativo para prevenção de 
problemas de saúde mental de idosos.

RESUMO
Introdução: O aumento da expectativa de vida da população é uma realidade 
populacional mundial, que tem determinado uma modificação no perfil demo-
gráfico e de morbimortalidade. A longevidade, ao mesmo tempo em que é um 
fator positivo para a população, também pode ser considerada como preditivo de 
problemas, pois o processo de envelhecimento, geralmente, vem acompanhado 
de declínio funcional devido à diminuição de sua reserva fisiológica ou do surgi-
mento de doenças crônicas, tornando o ser humano mais suscetível a situações 
que podem levar à perda de autonomia e independência. Uma dessas situações 
é a ocorrência de quedas, que pode levar a fraturas e à dependência funcional. 
Objetivo: Rastrear a incidência de quedas em idosos usuários de um centro de refe-
rência. Metodologia: o estudo é do tipo descritivo, com abordagem quantitativa, foi 
realizado em um centro de referência de Belém, PA, e utilizou-se uma entrevista 
como ferramenta para a coleta de dados dos idosos. A coleta foi realizada durante 
as aulas práticas da disciplina de enfermagem gerontogeriátrica. A entrevista era 
semiestruturada subsidiada no questionário adaptado de quedas para a avaliação 
multifatorial do Núcleo Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Assistência Geron-
togeriátrica (NIPEG). A amostra foi composta por idosos usuários dos serviços 
da unidade, escolhidos aleatoriamente, totalizando 20 pessoas. Resultados: Dos 
20 entrevistados, 80% estão na faixa etária entre 71 e 75 anos e 90% são do sexo 
feminino. Quanto a comorbidades que predispõem a quedas, 75% têm osteopo-
rose e 25% têm labirintite. Apenas 15% referiram deambular sempre com dificul-
dades e 25% referiram algumas vezes deambular com dificuldades. 80% do entre-
vistados tinham história de quedas nos últimos 12 meses; quando questionados 
quanto à frequência de quedas nesse período, 50% relataram ter caído mais de três 
vezes e os outros 50% relataram ter caído duas vezes, sendo que 60% dos parti-
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RESUMO
Introdução: Um importante fator relacionado à qualidade de vida e ao envelhe-
cimento sadio é a boa nutrição durante toda a vida. Objetivo: Observar a relação 
entre hábitos alimentares, estado nutricional e composição corporal em longevos. 
Metodologia: trata-se de um estudo descritivo quantitativo, transversal e analítico, 
com longevos de idade igual ou superior a 80 anos. Resultados: A amostra foi 
composta por 38 idosos longevos, com média de idade de 90 anos, a maioria de 
mulheres, viúvas e brancas. Os longevos apresentavam-se uniformemente distri-
buídos, com e sem risco, quanto ao seu estado nutricional, a maioria apresentava 
níveis bom e intermediário de classificação da qualidade da dieta. Em relação 
ao índice de massa corporal e circunferência da panturrilha, os longevos foram 
classificados como adequados. Bons hábitos alimentares foram associados com 
melhores níveis séricos de perfil lipídico e de glicemia. A massa magra foi o maior 
componente da composição corporal dos longevos em todos os níveis investigados. 
A menor diferença entre o peso gordo e o peso magro ocorreu nos indivíduos 
com qualidade da dieta ruim e entre aqueles sem risco nutricional. Conclusões: 
Observou-se que a perda de peso não foi o único problema nutricional encontrado 
nos longevos pesquisados. Ficou clara a importância não somente da avaliação 
nutricional, mas também da presença de um nutricionista, pois outros profis-
sionais de saúde necessitam compreender e atuar de maneira integrada com este 
para que se consiga avaliar adequadamente as demandas de saúde e prioridades de 
cuidado dos longevos.

RESUMO
Introdução: A saúde bucal do idoso brasileiro apresenta um elevado índice de 
edentulismo. A falta de informação sobre confecção, uso e manutenção de próteses 
pode ocasionar prejuízo à saúde bucal de idosos, especialmente quanto à funcio-
nalidade e higiene oral. Objetivo: Descrever as condições clínicas protéticas e de 
exames da mucosa bucal em idosos brasileiros, residentes na comunidade. Meto-
dologia: estudo multicêntrico, populacional, descritivo, corte transversal com 689 
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cipantes sofreram fraturas. Quanto ao local de queda, 75% disseram cair na rua, 
75% disseram cair em virtude de esbarrões e 90% relataram ter medo de sofrer 
novas quedas. Conclusão: O envelhecimento populacional e o aumento da ocor-
rência de doenças crônico-degenerativas provocam a necessidade da preparação e 
adequação dos serviços de saúde, incluindo a formação e a capacitação de profis-
sionais para o atendimento dessa nova demanda. Nesta perspectiva, as quedas de 
idosos são atualmente um fato preocupante, pela frequência com que ocorrem e 
pelas consequências em relação à qualidade de vida. A prevenção é importante no 
sentido de minimizar problemas secundários.
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idosos da comunidade. Foram submetidos a exames odontológicos para avaliar as 
condições protéticas: uso, necessidade e troca de próteses e condições da mucosa 
bucal, a fim de identificar presença e localização de lesões orais segundo critérios 
padronizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Dentre os critérios de 
inclusão estão: ter idade > 65 anos, compreender instruções e residir no domi-
cílio e setor censitário. Aspectos éticos: assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) (Resolução 196/96 CNS), aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa (Parecer 208/2007). Análise estatística: descritiva, utilizando-se 
frequências e percentuais. Resultados: a análise descritiva das variáveis categó-
ricas mostrou que 64,85% dos idosos faziam uso de prótese total superior, contra 
38,48% inferior. Quanto à necessidade de prótese, 86,63% não necessitavam, e, 
no entanto, a troca da prótese foi recomendada em 56,56% dos casos. Entre os 
motivos da troca estavam: tempo de uso, prótese quebrada e prótese não funcional 
e/ou desadaptada. Em relação às condições da mucosa bucal, constatou-se que 
57,8% dos idosos examinados não apresentavam lesões orais. No entanto, na 
presença de lesões, as ulcerações eram as mais prevalentes, sendo as regiões mais 
afetadas o palato, a crista alveolar, a mucosa jugal, os lábios e a língua. Quanto aos 
hábitos de vida, 11,1% eram tabagistas, 33,3% ex-tabagistas, 65,5% não ingeriam 
bebida alcoólica, 77,1% ingeriam 0 a 1 dose de bebida alcoólica e 15,5% inge-
riam pelo menos uma vez ao mês. Discussão: as lesões encontradas são causadas 
pela presença de microrganismos acumulados sobre as superfícies protéticas ou 
por traumas provenientes da adaptação deficiente das próteses sobre os rebordos 
alveolares e corroboram os achados da literatura científica. Conclusão: a insta-
lação de próteses requer ajustes adequados por parte do profissional, orientação 
quanto à higienização e controles periódicos para avaliação de sua funcionalidade. 
Para que seja mantida em bom estado de uso e conservação, devem ser orientados 
paciente, familiar e cuidador.

RESUMO
Introdução e objetivo: A fragilidade, condição frequente entre os idosos, aumenta 
o risco de dependência, quedas e mortalidade. A autopercepção de saúde (APS) 
tem mostrado desfechos adversos similares. Neste contexto, o objetivo deste 
estudo foi descrever a associação entre a Síndrome da Fragilidade (SF) e a APS 
em idosos atendidos pela Estratégia da Saúde da Família (ESF). Metodologia: Foi 
realizado um estudo transversal com amostra composta por idosos de 60 anos ou 
mais, atendidos pela ESF. A SF foi identificada pelo fenótipo de Fried e colabo-
radores. Adotaram-se, assim, os critérios: perda de peso involuntária no último 
ano, exaustão (duas perguntas da escala de depressão do Center for Epidemiologic 
Studies), fraqueza (medida da força de preensão palmar), velocidade de marcha e 
nível de atividade física aferido pelo Minnesota Leisure Time Activity Question-
naire. A APS foi avaliada por meio da pergunta “Em geral, você diria que sua saúde 
é ótima, boa, regular, má ou péssima?”. A associação entre SF e APS foi avaliada por 
meio dos testes qui-quadrado de Pearson e qui-quadrado para tendência linear. 
Resultados e discussão: A idade média dos idosos foi de 68,5 ± 7,1 (60 a 103) 
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RESUMO
Neste trabalho, discute-se especificamente o manejo clínicoterapêutico ocupa-
cional de paciente e cuidador. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com ênfase 
em relato de experiência. O objetivo desta pesquisa foi identificar as necessidades 
do familiar/cuidador no processo de tratamento ao longo do semestre, diferen-
ciando as orientações no manejo diário como conduta técnica e a aproximação 
do cuidador no cuidado da pessoa idosa com demência. Durante 12 meses, entre 
dezembro de 2012 e dezembro de 2013, foram acompanhados, em domicílio, 
um paciente de 73 anos com doença de Alzheimer na fase intermediária e sua 
família, no município de Fortaleza, CE. Foram inseridos em processo de reabili-
tação cognitiva, traçado a partir das seguintes avaliações semestrais: Miniexame 
do Estado Mental, Teste do Relógio, Teste de Fluência Verbal, Lista de Palavras 
do Cerad, Escala de Depressão Geriátrica, Índice de Katz e Lawton, Escala de 
Avaliação de Equilíbrio e Marcha de Tinetti e Histórico Ocupacional, subsi-
diando as práticas de terapia ocupacional em ambiente domiciliar. A pesquisa 
realizada foi autorizada pelo familiar responsável, permitindo o uso das infor-
mações pessoais e clínicas. Concomitantemente, foram desenvolvidos instru-
mentos para levantamento e controle das atividades executadas pela cuidadora/
familiar diariamente, objetivando a coleta de informações sobre o desempenho 
das tarefas diárias e de principais dúvidas no manejo diário com o paciente. Foi 
desenvolvido atendimento alternado com o familiar/cuidador, objetivando uma 
abordagem humanizada e de educação em saúde para quem cuida e é cuidado. Os 
resultados mostraram que a participação efetiva do cuidador, bem como a aposta 
no trabalho relacional com o paciente e familiar, constituem bases fundamentais 
para que se obtenha sucesso no processo de tratamento e cuidado do paciente 
acometido pela doença de Alzheimer. Conclui-se, assim, que, além da instrumen-
talização do tratamento, o ato de cuidar é necessário no cotidiano do cuidador e 
do paciente, pois está associado às relações entre ambiente, família, profissional 
e cuidador.
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anos. As mulheres (63,6%) foram maioria na amostra estudada, acompanhando a 
feminilização da pirâmide demográfica brasileira. Estudos prévios têm mostrado 
que idosos não se percebem muito satisfeitos com a sua saúde, o que também foi 
observado neste trabalho, em que 37 idosos (6,4%) consideraram sua saúde ótima, 
167 (28,9%) boa, 335 (58,1%) regular e 38 (6,6%) péssima. A frequência da SF, 
por sua vez, foi superior à de outros estudos, com 112 idosos (21,5%) conside-
rados frágeis, 266 (51,1%) pré-frágeis e 143 (27,4%) robustos. Observou-se, como 
já relatado em pesquisa anterior, uma associação entre APS e SF (P < 0,001) e entre 
APS e os critérios força de preensão palmar = P < 0,001, velocidade de marcha 
= P < 0,001, exaustão = P < 0,001 e perda de peso = P = 0,035, componentes do 
diagnóstico. Somente o nível de atividade física não se mostrou associado (P = 
0,335). Conclusão: Em idosos atendidos pela ESF, a SF se mostrou associada com 
a APS, demonstrando a importância de incluir esta ferramenta, de fácil aplicação, 
na rotina de avaliação dos idosos.
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RESUMO
O crescimento da população idosa é um fenômeno mundial. Embora isto seja um 
importante indicativo da melhoria da qualidade de vida, sabe-se que o envelhecimento 
está atrelado a inúmeras modi� cações � siológicas e/ou patológicas, dentre as quais 
estão as mudanças no sistema respiratório, que re� etem na redução da força muscular 
respiratória e endurance (SUMMERHILL et al., 2007). O treinamento da força dos 
músculos respiratórios pode contribuir para vencer cargas mecânicas impostas ao 
tórax senil, como a redução da complacência e o aumento da resistência da via aérea 
(AZEREDO, 2002). Neste sentido, este estudo objetivou comparar o efeito dos proto-
colos de Treinamento Muscular Inspiratório (TMI) linear (� reshold® IMT) e alinear 
(P-� ex) na força muscular respiratória de idosas institucionalizadas. A pesquisa foi 
aprovada pelo Cômite de Ética em Pesquisa e realizada em uma instituição de longa 
permanência em Belém – PA, com 8 idosas com idade entre 65 e 95 anos. Após a 
veri� cação da Pressão Inspiratória Máxima (PImáx) e Pressão Expiratória Máxima 
(PEmáx), elas foram distribuídas em Grupo A – GA (� reshold® IMT) e Grupo B 
– GB (P-� ex). Foram realizadas 10 sessões, três vezes por semana, durante quatro 
semanas. As médias de PImáx, na pré-intervenção (pré) e na pós-intervenção (pós), 
no GA foram de 50,25 cmH2O (± 12,12) e 71 cmH2O (± 21,98) e no GB foram de 
36,50 cmH2O (± 5,20) e 48,75 cmH2O (± 2,75), respectivamente. O que mostra que o 
GA apresentou melhora da PImáx em relação ao GB, assemelhando-se ao encontrado 
em diversos estudos que utilizaram o TMI com carga linear pressórica e observaram 
aumento no valor da PImáx dos indivíduos (FONSECA et al., 2010). Entretanto, na 
comparação intragrupo (pré e pós) observou-se que somente o GB apresentou reais 
diferenças (p < 0,05) em relação a PImáx. As médias de PEmáx, no pré e pós, no 
GA foram de 60,50 cmH2O (± 17,14) e 64,75 cmH2O (± 17,84) e no GB foram de 48 
cmH2O (±13,54) e 59,75 cmH2O (± 8,10), respectivamente. No GA houve aumento 
signi� cativo na comparação pré e pós intragrupo em relação à PEmáx (p = 0,0424*), 
já no GB não houve diferença signi� cativa, o que evidencia um incremento de força 
somente no GA. Estudo de Sampaio et al. (2002) também observou aumento signi� -
cativo na PEmáx de asmáticos submetidos ao TMI (combinado ou não ao exercício 
físico) utilizando o � reshold®. Desse modo, observou-se que o TMI com carga linear 
foi o mais e� caz para a população estudada.

RESUMO
Envelhecer é um fenômeno pelo qual todos os seres vivos passam. Esse processo, no 
ser humano, traz inúmeras modi� cações em aspectos orgânicos, como a saúde, as 
funções vitais e a habilidade de realizar alguns movimentos, dentre eles a locomoção. 
Na presença de mudanças que geram possíveis dependências para a realização da 
marcha, alguns idosos fazem uso de dispositivos auxiliares para o desenvolvimento 
e� caz dessa ação. Neste contexto, identi� car a presença de desarranjos funcionais 
pela utilização desses dispositivos traz subsídios para uma prescrição adequada, bem 
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RESUMO
Introdução e objetivo: O aumento da população idosa despertou o interesse por 
esse sujeito. A Gerontologia é uma ciência inter e multidisciplinar que estuda o 
envelhecimento humano amplamente. A Universidade Católica de Brasília (UCB) 
abriga desde 2003 o Programa de Pós-graduação Stricto Sensu (PPG) em Geronto-
logia – mestrado. Portanto, o objetivo deste estudo foi analisar o per� l das disser-
tações deste mestrado, identi� cando a linha de pesquisa e o curso de graduação 
dos discentes titulados e dos orientadores. Metodologia: Pesquisa quantitativa, 
descritiva e documental a partir da utilização do banco de dados on-line da plata-
forma Lattes do CNPq para identi� car os dados dos pesquisadores e de seus orien-
tadores. Para de� nir o per� l das pesquisas foi realizada uma busca on-line na 
biblioteca digital de teses e dissertações da UCB, e foram analisados o resumo e a 
metodologia do trabalho. Os dados incluídos na planilha do programa Excel para 
o Windows 7 foram quanti� cados com a identi� cação das frequências absoluta e 
relativa. Resultados e discussão: Foram encontradas 155 dissertações defendidas no 
PPG entre 2004 e 2013. A maioria (21,94%) dos títulados foram � sioterapeutas; 
médicos (18,06%); e enfermeiros (13,55%). A maioria das dissertações teve como 
orientadores médicos (23,23%) e pedagogos (21,94%). Os mestrandos foram, em 
grande parte, pro� ssionais da área da saúde e os orientadores, da área das humanas, 
demonstrando a interdisciplinaridade daquele PPG. Foram encontrados 41,29% 
dos trabalhos na linha de pesquisa em aspectos psicossocioculturais relacionados 
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como planejamento e treinamento do seu uso, tanto para os pro� ssionais de atenção à 
saúde como para os próprios idosos. Com isso, o presente estudo pretende observar e 
discutir o uso dos dispositivos auxiliares de marcha e identi� car possíveis problemas 
funcionais que acometem essa população. Para alcança-los, foi conduzida uma 
avaliação cinemática qualitativa por meio de uma análise da marcha e da observação 
do corpo inteiro, com a utilização de recursos de gravação audiovisuais, a � m de 
observar os planos (frontal e sagital) e o espaço para a deambulação sem obstáculos. 
A amostra da pesquisa foi composta por 18 idosos residentes em uma Instituição de 
Longa Permanência, sendo 14 do sexo feminino e 4 do sexo masculino. Os dados 
encontrados evidenciam que 72% dos participantes faziam uso de dispositivos auxi-
liares à marcha inadequados, devendo ser substituídos por outro tipo de dispositivo 
auxiliar. Sobre a frequência dos modelos, teve-se um total de 83% dos idosos utili-
zando o apoio reto para mão e 17% o apoio em gancho. Também foi veri� cada a altura 
do apoio manual e 67% da amostra apresentou uma � exão do cotovelo (em média de 
30º). Sobre a distância do dispositivo foi observado em 55% dos idosos um distancia-
mento variável de 15 a 20 cm à frente e lateralmente ao calçado. Ainda sim, foi cons-
tatado que em 100% dos casos os pacientes não se enquadram em nenhum padrão 
de marcha, devendo, por conseguinte, serem submetidos a um treino para execução e 
uma melhor funcionalidade da marcha. Foi possível observar que, em relação ao uso 
dos dispositivos auxiliares à marcha, os idosos estudados têm indicação para o uso do 
equipamento, mas que em alguns casos o dispositivo está inadequado ou até sendo 
mau utilizado.
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ao envelhecimento; 37,42% em aspectos físicos e biológicos relacionados ao enve-
lhecimento; e 21,29% abordaram as duas linhas de pesquisa. O maior número de 
defesas ocorreu em 2009 (18,06%), seguido por 2012 (14,19%) e 2010 (12,26%). 
Este resultado, assim como o identi� cado por outros autores, apresenta a primeira 
década do século XXI como a de maior crescimento de pesquisas na área do enve-
lhecimento. Conclusão: O PPG em Gerontologia da UCB é o único que estuda o 
envelhecimento na região centro-oeste, com relevante produção cientí� ca. Porém, 
carece de graduados de outras áreas, como arquitetura, engenharias, odontologia, 
serviço social e outras. Sugere-se que este PPG realize intervenções educacionais 
para inserir a Gerontologia nas diversas graduações, investigando a motivação dos 
graduandos em atuar neste campo de conhecimento.

RESUMO
Introdução: O nível de desenvolvimento das atividades voltadas à população, em 
especial na área de saúde mental com idosos, está diretamente associado ao reco-
nhecimento de diferentes realidades. Neste prisma, é fundamental que se estreitem 
laços de colaboração mútua entre os usuários e os executores de ações sociais, obje-
tivando a troca de experiências por meio do intercâmbio de vivências e do aprofun-
damento cientí� co. A ação social Iguais nas diferenças se insere neste cenário como 
uma possibilidade de aprendizado mútuo em que participam docentes, discentes e 
usuários do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS). Objetivo: promover junto aos 
usuários idosos do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), ações socioeducativas 
com a perspectiva de cidadania e de garantia dos direitos. Metodologia: A ação tem 
como base metodológica a criação de grupos operacionais com a participação de 
professores, estudantes e usuários do serviço, tendo como temática os elementos 
ligados ao cotidiano dos idosos com foco na discussão de direitos e deveres sociais. 
Sob a perspectiva dialógica, crítica e ativa em que não existem mestres ou apren-
dizes, os docentes e os estudantes colocam-se na posição de facilitadores, capazes 
de informar (lançamento da base teórico-re� exiva) focalizando aspectos da própria 
experiência dos indivíduos. Cada cidadão é visto como multiplicador. Resultados 
e discussão: Com o desenvolvimento da ação no ano de 2013, foi possível realizar 
atividades práticas em saúde mental para discentes do curso de Serviço Social e 
Enfermagem; efetivar a participação e co-responsabilização dos discentes nas ativi-
dades, construção de instrumentais, proposição de técnicas e elaboração de regis-
tros; consolidar a participação efetiva dos usuários do serviço com quantitativo 
médio de 30 usuários por encontro; e obter conhecimento das principais demandas 
psicossociais dos usuários. Considerações � nais: a troca de informações sobre a 
realidade dos usuários por intermédio da articulação com o serviço proporcionou 
a compreensão e a prática sobre o desenvolvimento de ações sócio educativas, rela-
cionando os conceitos cientí� cos aos elementos da atuação pro� ssional. Ter criado 
um espaço de problematização e debate acerca das demandas dos usuários confron-
tando suas realidades às perspectivas das ações políticas fortaleceu todos os parti-
cipantes e serviu de base para a proposição de ações coerentes com as realidades e 
necessidades da população.
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RESUMO
A implementação de reuniões cientí� cas como um espaço de discussão de temas em 
Gerontologia e de educação continuada em serviço serve a uma prática pro� ssional 
dos residentes inseridos em um Programa de Residência Multipro� ssional em 
Saúde do Idoso. Os encontros emergiram de inquietações e necessidades de discus-
sões sobre a assistência à saúde, à atuação multipro� ssional e à formação como 
especialista em saúde do idoso. Visa-se neste trabalho relatar a experiência das 
reuniões, uma vez que se trata de um espaço de fomento à integração e de diálogo 
dos residentes durante o primeiro ano de especialização, incluindo os pro� ssionais 
das áreas de Enfermagem, Farmácia, Fonoaudiologia, Psicologia e Terapia Ocupa-
cional. Com realização quinzenal e duração de uma hora, entre os meses de abril e 
novembro de 2013 foram apresentados e discutidos, em um primeiro momento, os 
seguintes temas: disfagia, afasia e alteração da fala; Psicologia e seu papel da escuta 
no adoecimento e hospitalização; Enfermagem no Hospital Geral; Farmácia clínica 
e recursos terapêuticos da Terapia Ocupacional; e, em um segundo momento, a 
mobilização do paciente no leito, depressão no idoso e políticas públicas para o 
idoso. Houve a possibilidade de compartilhar descobertas e interfaces entre as 
diversas áreas, conforme demandas dos casos atendidos no cotidiano do serviço, nas 
equipes de cuidados paliativos, Unidade de Acidente Vascular Encefálico, Clínica 
Cirúrgica e Centro de Terapia Intensiva. Nesse período, foi promovida a circulação 
do saber multipro� ssional, a percepção da complementariedade das ações para 
uma assistência integral em prol de uma visão global do sujeito e, consequente-
mente, da produção da ciência gerontológica. Embora as reuniões aconteçam em 
um formato ainda em construção, e apesar da existência de con� itos institucionais 
para a sua manutenção, elas são fundamentais, por serem integrativas, suscitarem 
re� exões a partir da prática e de convocarem a um posicionamento pro� ssional. 
Neste contexto, as reuniões cientí� cas têm se apresentado como uma interessante 
ferramenta para a formação em Gerontologia, com re� exos imediatos para uma 
assistência mais e� caz e efetiva, e o desa� o paulatino de transitar na contramão da 
fragmentação do cuidado em saúde.
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RESUMO
Introdução e objetivo: A expectativa de vida no Brasil vem crescendo e gerando 
aumento das doenças crônicas não transmissíveis, ocasionando algum grau de 
dependência funcional na pessoa que envelhece, demandando auxílio para o desem-
penho das atividades de vida diárias. Diante disso, faze-se necessário pessoas capaci-
tadas para o cuidado adequado frente as peculiaridades do idoso. O estudo teve por 
objetivo avaliar a perspectiva e o impacto do curso de capacitação para cuidadores 
de idosos, segundo a percepção dos participantes. Metodologia: Estudo qualiquan-
titativo realizado por meio de dados secundários de formulários de avaliação dos 
participantes de um curso, promovido por uma instituição de referência na atenção 
ao idoso. A amostra constitui-se das respostas de 193 participantes de duas turmas 

CURSO PARA CUIDADORES DE IDOSOS: PERSPECTIVAS E IMPACTOS
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do curso ocorrido em 2013. Resultado e discussão: Observou-se que 97,4% foram do 
sexo feminino, 36,8% tinham idade entre 41 e 50 anos, 51% eram solteiras e 74% com 
a formação em ensino médio e 7,3% com nível superior. Da amostra estudada, 36% 
já desenvolvia atividade como cuidador de idoso. Com relação às questões nortea-
doras, o estudo permitiu evidenciar que, quanto à perspectiva para participação 
no curso, os motivos mais relatados foram: maior aperfeiçoamento para aprender 
a lidar com idosos sem falhas e quali� cação para o mercado de trabalho, seguidos 
de cuidar melhor do familiar e identi� cação pessoal com pessoas idosas. Com refe-
rência ao impacto do curso, por meio das respostas do que signi� cou a capacitação, 
mencionaram: uma oportunidade de aprendizado para atuar com maior segurança 
e responsabilidade, seguido de saber entender melhor o idoso e cuidá-lo com pro� s-
sionalismo, amor, respeito e atenção. No que tange à percepção em relação a pessoa 
idosa, foram relatadas modi� cações de comportamento e atitude, passando a perce-
bê-lo como cidadão merecedor de respeito, valorização e com olhar mais humani-
zado. Conclusão: Observou-se que o interesse maior pelo curso foi motivado pelo 
aperfeiçoamento, considerando que um percentual signi� cativo dos participantes já 
desenvolvia atividade como cuidador de idoso, e pela quali� cação para mercado de 
trabalho. O conteúdo do curso proporcionou aprendizado especí� co quali� cando 
os participantes para o cuidado diferenciado e, sobretudo, favoreceu mudanças de 
conceitos em relação a pessoa que envelhece, com possibilidade de impactar na quali-
dade de atendimento a essa clientela.

RESUMO
O envelhecimento é um processo natural para o ser humano, e a velhice é uma 
de suas fases, que, como as demais, possui características próprias. O envelhe-
cimento populacional e a longevidade apresentam à sociedade e aos indivíduos 
novos desafios sobre como oferecer condições aos idosos para que continuem 
desenvolvendo seu potencial de vida. Para que esse desenvolvimento se faça plena-
mente, é importante o idoso estar inserido no contexto educativo, e a educação 
continuada voltada às peculiaridades dos idosos para atender essa demanda. O ser 
humano mantém, mesmo nas idades mais avançadas, a necessidade e a capacidade 
de repensar sua vida, cabendo a cada indivíduo e à sociedade, de modo geral, 
garantirem as condições necessárias para que os idosos se sintam incentivados a 
realizar novos projetos de vida. Esta pesquisa teve como objetivo verificar a exis-
tência da relação entre educação continuada e projeto de vida de pessoas idosas, 
visando ampliar o conhecimento existente nessa área e contribuir com programas 
e projetos voltados para idosos. Como procedimentos metodológicos realizou-se 
uma pesquisa qualitativa, considerando procedimento indicado e propiciador do 
conhecimento das trajetórias de vida e experiências sociais dos idosos, sujeitos da 
pesquisa, em uma abordagem não meramente descritiva. Para a coleta dos dados 
foi realizada entrevista semi-estruturada. Os resultados obtidos nessa pesquisa 
demonstram a existência de uma relação entre educação continuada e projeto 
de vida de pessoas idosas. Conclui-se com a importância da inserção de pessoas 
idosas em programas que incluam atividades voltadas para a construção e reali-
zação de projetos de vida.

EDUCAÇÃO CONTINUADA E PROJETO DE VIDA DE PESSOAS IDOSAS
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RESUMO
A importância do trabalho em equipe na saúde para o enfrentamento de questões 
complexas é fato já consolidado. A residência pode ser um espaço adequado para o 
desenvolvimento dessa competência. Objetivo: Apresentar o processo de integração 
de um programa de residência em geriatria e um programa de residência multipro� s-
sional em saúde do idoso discutindo di� culdades e desa� os. Metodologia: Relato de 
experiência. Resultados: A construção do programa multipro� ssional se deu ao longo 
de dois anos com reuniões regulares com a presença do programa de geriatria. Isso 
propiciou a identi� cação de estratégias para a construção conjunta e a integração dos 
programas. Participaram dessa construção oito áreas da saúde: geriatria, enfermagem, 
nutrição, serviço social, psicologia, � sioterapia, farmácia e fonoaudiologia. As discus-
sões tiveram os seguintes eixos: per� l do egresso, competências gerais e especí� cas, 
conteúdos e cenários de prática, avaliação e processo seletivo. O programa é baseado 
no desenvolvimento de competências em diferentes cenários de prática, nos quais o 
trabalho em equipe é o eixo central. São desenvolvidas atividades práticas e teóricas 
conjuntas, com foco em conteúdos gerontológicos e atividades teóricas e práticas espe-
cí� cas para cada área. Os dois programas mantém um espaço de discussão perma-
nente e conjunto, a � m de garantir essa integração. O trabalho interpro� ssional tem seu 
ponto forte na prática conjunta, com discussão dos casos em todos os cenários e dos 
planos terapêuticos, espaço protegido, interconsulta e processo de trabalho adequado 
às necessidades. A interlocução entre preceptores e residentes das diferentes áreas se 
coloca como um desa� o. Essa construção, seguindo as diretrizes tanto da Comissão 
Nacional de Residência Médica como da Multipro� ssional, representa um avanço para 
o desenvolvimento de pro� ssionais aptos a trabalhar em equipe e lidar com complexi-
dades advindas do envelhecimento.
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RESUMO
Introdução: O Brasil vive uma rápida transição demográ� ca, na qual a população 
de idosos está cada vez maior; e o Nordeste é hoje a região com maior expectativa 
de vida nas últimas três décadas. O município de Garanhuns-PE se encontra entre 
os 20 municípios, com até 170.000 habitantes, mais longevos do país. Entretanto, 
isso traz uma situação ambígua, vivenciada por muitos idosos em meio a incapaci-
dades, dependência e situações de exclusão social. Nesse cenário, urge a necessidade 
de programas de promoção à saúde e ao suporte social a esse segmento vulnerável. 
Objetivos: o projeto de extensão universitária teve por objetivo promover a partici-
pação integrativa dos acadêmicos de Medicina e Psicologia do ciclo básico no Centro 
de Convivência dos Idosos do município, oportunizando o aprendizado mútuo, 
minimizando os con� itos intergeracionais, contribuindo com a troca de experiên-
cias, ofertando debates temáticos de prevenção e promoção à saúde, sob orientação 
pedagógica, e uma maior socialização e autoestima dos participantes. Metodologia: 
Reuniões semanais no período de setembro a dezembro de 2013, com abordagem 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: PERSPECTIVA INTERGERACIONAL E INCLU-
SIVA EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
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teórico-vivencial dialogada, utilização de ferramentas de aprendizagem signi� cativa 
e momentos dinâmicos de re� exões integrativas. Ações de inclusão digital também 
foram contempladas nos diálogos e trocas de informações por rede social. Discussão: 
Com a realização desses encontros, foi possível um notável compartilhamento 
de conhecimento e experiência entre idosos e acadêmicos, de forma que ambos 
passaram por um processo de enriquecimento socioeducativo. Os estudantes tiveram 
a oportunidade vivenciar de perto os problemas sociais e as limitações funcionais e 
psicoafetivas vivenciadas no processo do envelhecimento. Conclusão: A experiência 
da extensão universitária com a intervenção interdisciplinar de acadêmicos de Medi-
cina e Psicologia no fortalecimento de práticas associativas e produtivas propiciou 
aos idosos participantes uma reintegração sociopolítico-cultural, troca afetiva e resti-
tuição do sentimento de cidadania. E aos alunos, um crescimento pessoal com maior 
entendimento das questões do envelhecimento, essencial na formação do pro� ssional 
em saúde.
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RESUMO
As Universidades da Terceira Idade são um importante meio de promoção ao envelheci-
mento ativo e visam promover atenção à saúde, melhora da qualidade de vida e educação 
permanente ao idoso. Objetivo: Investigar os motivos que levaram os idosos participantes 
de uma Universidade da Terceira Idade a deixarem o programa. Método: Delineamento 
– estudo de follow-up qualitativo; casuística – seleção completa de 272 participantes do 
programa entre os anos de 2001 e 2007, mas que não o frequentavam a mais de um ano; 
instrumento – questionário com a questão “Por qual motivo não frequenta mais a insti-
tuição?”. Análise estatística: foram agrupadas as variáveis qualitativas por categorias de 
resposta e construídas tabelas de frequência. Resultados: Dentre os 272 ex-participantes 
contatados, 62 idosos não foram encontrados, 19 haviam falecido, 140 não puderam/
quiseram participar e 51 participaram de forma voluntária. As categorias de respostas 
foram formadas por: motivos pessoais, motivos de di� culdades de acesso e transporte 
ou motivos ligados a insatisfação com a instituição. 76% (42) dos voluntários a� rmaram 
motivos pessoais, 11% (6) por motivos de di� culdades de acesso e transporte, 7% (4) 
por motivos ligados a insatisfação com a instituição, 6% (3) não puderam ser categori-
zadas. A categoria motivos pessoais, ainda foi dividida em subcategorias: falta de tempo 
43% (18), problema motivacional pessoal 7% (3), problemas relacionados à saúde 26% 
(11), problemas com as relações sociais/familiares 12% (5) e por motivos � nanceiros 
12% (5). A subcategoria problemas de falta de tempo foi dividida em subcategorias, para 
a melhor compreensão do motivo, sendo: aumento das responsabilidades domésticas 
38% (6), aumento das responsabilidades pro� ssionais 31% (5) e outros motivos 31% (5). 
Discussão: Os participantes deixaram o programa principalmente devido a problemas de 
saúde e falta de tempo. Incluir atividades para idosos frágeis e horários alternativos pode 
ser uma opção válida para diminuir a evasão. Conclusão: As Universidades da Terceira 
Idade devem estar atentas não só ao participante que ainda frequenta o programa, mas 
também aos participantes que o deixam, tornando-se cada vez mais inclusivas e acessí-
veis à medida que seus participantes se limitam e se fragilizam e, que apresentem cada 
vez mais alternativas para promoção do envelhecimento bem-sucedido.

FOLLOW-UP DE DESISTENTES DE UM PROGRAMA DA UNIVERSIDADE 
DA TERCEIRA IDADE
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RESUMO
Introdução: O Brasil e o mundo passam por um importante e rápido processo de tran-
sição demográ� ca e epidemiológica de seus contingentes, alterando o per� l de morbi-
dade, mortalidade e das condições de saúde das pessoas idosas. Esse envelhecimento 
populacional direciona com maior frequência a busca dos pro� ssionais pela formação 
na área do envelhecimento humano, com a � nalidade de ampliar a compreensão e a 
melhoria do atendimento de qualidade às especi� cidades desse grupo etário. O estudo 
objetivou veri� car as características dos pro� ssionais em um curso de especialização 
em geriatria e gerontologia na região Amazônica. Metodologia: Estudo transversal 
realizado em uma instituição de ensino superior particular do estado do Pará. A 
população de estudo foi de 100% dos discentes matriculados regularmente no curso 
de especialização em geriatria e gerontologia, ambos os sexos, no período de 2008 a 
2012, totalizando 126 participantes. A coleta de dados foi realizada por meio de um 
protocolo para caracterização dos sujeitos, que se consistiu de um questionário padro-
nizado com informações referentes a sexo, faixa etária, procedência, residência, insti-
tuição de ensino superior de graduação, área de conhecimento de graduação, curso 
de graduação, maior titulação. As informações coletadas foram inseridas no so� ware 
BioEstat, versão 5.0. Análise estatística descritiva constou da distribuição das frequên-
cias, média e desvio-padrão, por meio dos cálculos das frequências relativas simples. O 
teste estatístico utilizado para comparação do desfecho do estudo com variáveis foi o 
qui-quadrado (X²), sendo previamente � xado o nível de α = 0,05. Resultados: Os resul-
tados demonstraram que as características dos alunos de especialização em geriatria 
e gerontologia foram: sexo feminino (74,3%), faixa etária de 20 a 29 anos (48,69%), 
procedentes do estado (97,17%), residentes na capital do estado (87,12 %), instituição 
de ensino superior pública de graduação (53,46%), área de conhecimento da saúde 
(83,80%), curso de graduação em � sioterapia (32,74%) e com titulação apenas de 
graduação (77,82%). Conclusão: A formação pro� ssional na área do envelhecimento 
humano na Amazônia é predominante daqueles do gênero feminino, na faixa etária 
entre 20 e 29 anos, paraenses, residentes na capital estado, formados em instituições 
públicas na área da saúde, principalmente o curso de � sioterapia e com maior titulação 
apenas de graduação.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA DO ENVELHECIMENTO HUMANO 
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RESUMO
Introdução: O ensino interpro� ssional em saúde prioriza o trabalho em equipe, a 
integração e a � exibilidade, que contribuem para uma melhor assistência ao idoso. 
Neste contexto, as práticas educativas em saúde podem contribuir para o desenvolvi-
mento de socialização, competências de linguagem e aprendizagem compartilhada. 
Objetivo: Identi� car a percepção dos residentes de um Programa de Residência 
Multipro� ssional em Saúde do Idoso de uma universidade do Rio de Janeiro com 
relação ao trabalho em equipe em um projeto de promoção da saúde. Metodologia: 
O projeto de promoção da saúde é composto por atividades de grupo que tem como 

GRUPOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE: UM ESPAÇO DE FORMAÇÃO INTER-
PROFISSIONAL
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referência conceitual o debate sobre promoção da saúde e envelhecimento ativo, 
alinhado a uma visão de educação em saúde na perspectiva da educação popular. 
Os grupos em questão são conduzidos por uma equipe multipro� ssional de saúde, 
acontecem semanalmente, com duração de duas horas e baseiam-se em metodologias 
que incorporam o outro em todo o processo, privilegiando o diálogo como exercício 
de democracia, solidariedade e afetividade entre os sujeitos. Dez residentes, de cinco 
áreas pro� ssionais distintas, que participaram da condução dos grupos em 2013, 
responderam um questionário de avaliação sobre o potencial formador desse cenário 
de atuação. Utilizou-se uma abordagem qualitativa para análise das respostas. Resul-
tados: os relatos apontam a importância do trabalho em equipe que possibilitou “a 
ampliação de conhecimentos sobre saúde”. Segundo os relatos, as di� culdades detec-
tadas no trabalho em equipe foram apontadas como uma forma de aprendizado – 
“Acredito que aprendemos muito uma com as outras, soubemos respeitar as nossas 
diferenças”. O espaço de educação em saúde proporcionou aos residentes a atuação 
interpro� ssional – “Considero que este é o espaço no qual a interdisciplinaridade 
ocorreu de fato”. Discussão: O espaço de educação em saúde integrado ao programa de 
residência busca, por meio da interface do ensino interpro� ssional, incentivar habi-
lidades e competências colaborativas, possibilitando que os pro� ssionais aprendam 
juntos sobre o trabalho em equipe e sobre as especi� cidades de cada área. Conclusão: 
Os grupos de promoção da saúde são um espaço de exercício do trabalho em equipe, 
proporcionando o alcance de competências pro� ssionais, criação de vínculo e co-res-
ponsabilização trazendo os elementos fundamentais para alcançar a formação inter-
pro� ssional do programa de residência.
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RESUMO
O aumento da perspectiva de vida dos brasileiros é tema de estudo na academia, 
pergunta-se: como se preparar para um país predominantemente envelhecido? As 
universidades incluem em suas grades curriculares o “idoso” a � m de compreender as 
suas necessidades. A � gura do docente é salutar neste cenário ao incentivar a promoção 
de um olhar respeitoso ao idoso. O objetivo deste trabalho é relatar as experiências 
vivenciadas no estágio de livre docência do mestrado em Enfermagem associado à 
Universidade Federal do Amazonas / Universidade do Estado do Pará, na disciplina de 
graduação intitulada Enfermagem na Atenção Integral a Saúde do idoso. Trata-se de 
um relato com foco qualitativo, em que se buscou abordar o tema a partir de métodos 
descritivos observacionais. Utilizou-se como instrumentos de coleta de dados: diário 
de estágio em docência, observação estruturada da participação nas atividades 
teóricas e práticas, com posterior análise e re� exão do que se é preconizado para o 
idoso, além da função do pro� ssional de enfermagem neste cenário de atendimento. 
O estágio proporcionou a vivência de situações de ensino-aprendizagem relacionada 
à promoção da saúde do idoso, por intermédio da manutenção e do estímulo à auto-
nomia. Neste cenário, a mestranda teve a oportunidade de participar de várias discus-
sões e de ministrar aulas referentes a várias temáticas. Na parte prática da disciplina, a 
mestranda buscou fazer uma associação entre o que foi trabalhado em sala de aula com 
a atuação do enfermeiro na assistência básica ao idoso no Centro de Atenção Integral 

INCENTIVANDO UM NOVO OLHAR AO IDOSO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
DO ESTÁGIO EM DOCÊNCIA
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à Melhor Idade, em um dos bairros da cidade de Manaus, utilizando a metodologia 
da problematização com os alunos para lançar um olhar peculiar às especi� cidades do 
binômio idoso/família para posterior intervenção de cuidado. Nas ações educativas 
aos idosos foram utilizadas várias estratégias de ensino-aprendizagem, o que chamou 
a atenção da mestranda pela relação muito próxima com o objeto de estudo em sua 
dissertação. Dessa forma, as experiências vivenciadas no estágio de livre docência 
foram de extrema importância para o mergulhar da mestranda na atenção integral ao 
idoso, favorecendo a condução do processo de ensino incentivando os alunos a passar 
a ter um olhar sobre as necessidades do idoso no atendimento, assim como maior 
compreensão da relação existente entre o processo educacional e a qualidade de vida 
do idoso.

RESUMO
Introdução: A demência já atinge 44 milhões de pessoas no mundo, e esse número 
deverá ultrapassar 135 milhões de indivíduos até 2050. Os prejuízos causados pela 
demência, somados ao declínio decorrente do processo de envelhecimento podem 
levar à perda da independência e à restrição a atividades básicas. Objetivo: Veri� car a 
independência de idosos com demência, com diferentes níveis de alteração da função 
cognitiva, nas atividades da vida diária (AVD) e correlacionar a função cognitiva com 
a funcionalidade. Métodos: Estudo transversal realizado com 24 idosos, de ambos 
os sexos, que realizam acompanhamento médico em um Hospital Universitário de 
Curitiba-PR comdiagnóstico de demência e divididos em três grupos de acordo com 
a escala de avaliação clínica da demência (CDR): demência leve (DL; n = 12; média 
de 75,16 + 8 anos), demência moderada (DM; n = 7; média de 77,71 + 1,01 anos) 
e demência grave (DG; n = 5; média de 85,2 + 2,16 anos). Foi analisada a indepen-
dência para as AVD (Índice de Barthel) e a função cognitiva (mini exame do estado 
mental – MEEM). Os dados foram analisados de forma descritiva e a correlação 
entre a função cognitiva e a funcionalidade foi utilizada para o teste de correlação de 
Spearman (p < 0,005). Resultados: 91,66% (22) apresentaram diagnóstico de doença 
de Alzheimer (DA) e 8,33% (2) Parkinson, sendo 70,83% (17) do gênero feminino. 
Em relação a independência nas AVDs, no grupo DL 33,33% (4) eram autônomos 
(escore 100) e 66,66% (8) apresentaram dependência leve (escore > 60); no grupo 
DM 71,42% (5) apresentaram dependência leve e 28,57% (2) dependência moderada 
(escore > 40 a < 60) e no DG 60% (3) apresentaram dependência grave (escore > 20 
a < 40), 20% (1) dependência moderada e 20% (1) dependência leve. Os itens de 
maior di� culdade para a independência nas AVDs foram: subir e descer escadas, 
33,33% (4) no DL; controle vesical 71,42% (5), seguida do banho 57,14% (4) no DM 
e no banho 100% (5), seguida da higiene pessoal 80% (4) no DG. A função cognitiva 
apresentou forte correlação(rs = 0,708, p < 0,001) com a funcionalidade. Conclusão: 
A deterioração da função cognitiva nos idosos com demência está relacionada à 
diminuição progressiva da independência para as AVDs. Os idosos com compro-
metimento cognitivo começam a apresentar dependência para tais atividades, desde 
os graus mais leves da demência, sendo que essas tendem a piorar com a evolução 
do quadro, sugerindo a necessidade de intervenções precoces para a manutenção da 
autonomia desta população.

INDEPENDÊNCIA EM IDOSOS COM DEMÊNCIA
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RESUMO
Introdução e objetivo: Reconhecendo a importância da formação de pro� ssionais 
quali� cados para dar atenção ao idoso, iniciou-se em 2012, em nossa instituição, a 
Residência Multipro� ssional em Saúde do Idoso (RMSI) com o objetivo de oferecer 
instrumental teórico-prático e potencializar a formação de pro� ssionais capazes de 
atuar ativamente na quali� cação da assistência humanizada. A avaliação faz parte do 
processo ensino-aprendizagem, permitindo-nos conhecer o resultado de nossas ações 
didáticas e, assim, melhorá-las. Neste sentido, este estudo teve como objetivo obter 
daqueles que concluíram a primeira turma de RMSI uma avaliação da sua formação, 
com identi� cação dos fatores facilitadores da aprendizagem. Metodologia: Entre oito 
residentes ingressos, seis responderam um questionário semiestruturado encami-
nhado por e-mail em janeiro de 2014. Os dados quantitativos foram analisados por 
meio de estatística descritiva e as perguntas abertas por meio de análise de conteúdo, 
conforme Bardin. Resultados e discussão: As expectativas foram plenamente atin-
gidas ou superadas por 67% dos respondentes. Os aspectos que mais se destacaram 
durante a formação, na opinião de 87% deles, foram o aprimoramento do conheci-
mento técnico no campo de saúde do idoso, desenvolvimento de habilidades no lidar 
com o idoso e aquisição de experiência em trabalho multipro� ssional. Na opinião de 
todos os concluintes, a aproximação com o Programa de Residência Médica (Geria-
tria) contribuiu para a formação dos mesmos, minimizando a distinção entre catego-
rias não médicas e médicas e possibilitando a articulação de saberes e condutas. Foi 
unânime também a colaboração do programa para a formação pessoal, sendo desta-
cados: a maior valorização da família e das amizades, o desenvolvimento de � exibili-
dade, escuta e respeito ao espaço do outro. Os fatores identi� cados como mais favore-
cedores do processo de aprendizagem foram: discussões em equipe multipro� ssional 
na perspectiva da interdisciplinaridade; acessibilidade, escuta, acolhida e vínculo com 
os demais residentes e pro� ssionais do serviço; e envolvimento afetivo com os idosos 
assistidos. Conclusão: O programa em questão possibilitou o exercício da experimen-
tação, do convívio, da troca entre sujeitos em situações reais e concretas do cotidiano 
do serviço. A qualidade e a intensidade desta troca basearam-se na interdisciplina-
ridade e nas boas relações interpessoais, as quais conduziram ao aprimoramento de 
competências técnicas e atitudinais.

INTERDISCIPLINARIDADE E COMPETÊNCIA INTERPESSOAL: UM 
CAMINHO NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM SAÚDE
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RESUMO
A meia-idade e a velhice são fases do ciclo da vida marcadas por con� itos, crises 
e situações desa� antes. As mulheres que atravessam esse momento precisam ressig-
ni� car novos papéis e ações. Assim, a intervenção psicossocial em grupo visa 
desenvolver e criar estratégias para lidar com tais situações visando a mudança do 
comportamento, o aumento do conhecimento e a promoção da saúde e do bem-estar 
biopsicossocial. Objetivo: Apresentar relato de experiência de intervenção psicosso-
cial com um grupo de mulheres na meia-idade e na velhice. Método: Participaram 

INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL COM GRUPO DE MULHERES: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA
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do grupo duas mulheres de meia idade e uma idosa, com idade entre 54 e 68 anos, 
que buscaram atendimento no serviço-escola de psicologia. Foram realizadas oito 
sessões psicoeducativas semanais, com duração de 1 hora e 30 minutos cada, em que 
os temas trabalhados foram: autoestima, resolução de problemas, habilidades sociais, 
relacionamento conjugal e familiar, papéis sociais e emoções. Resultados: As princi-
pais di� culdades das participantes envolveram o compartilhamento de preocupações, 
sentimentos, pensamentos e emoções com seus familiares e amigos; o relacionamento 
conjugal; a sobrecarga de papéis sociais; e a di� culdade na solução de problemas. 
Observou-se a importância do trabalho em grupo para o desenvolvimento de habi-
lidades, mudanças de crenças e para a ressigni� cação de con� itos diários. O apoio 
social encontrado entre os membros do grupo foi fonte de troca de informações e 
experiências, e fortaleceu a comunicação, a proteção e o estabelecimento de vínculos. 
Conclusão: A participação das mulheres no grupo contribuiu com mudanças posi-
tivas em suas relações conjugais e familiares, nos aspectos pessoais de valorização de 
si mesmas e na autopercepção das suas potencialidades e capacidades, no reconhe-
cimento, de� nição e manejo dos seus diversos papéis sociais. Palavras chaves: inter-
venção psicoeducativa, mulheres, apoio social, grupo.

RESUMO
A Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia do Amazonas (LAGGEAM) tem se 
constituído como um projeto de extensão da Universidade Federal do Amazonas 
que visa se tornar um instrumento de promoção de saúde para a população. Essa é 
a primeira liga de geriatria e gerontologia da região norte e a pioneira em instituir a 
multidisciplinaridade, envolvendo 20 membros provenientes de várias instituições de 
ensino, entre pro� ssionais e acadêmicos das áreas da saúde. O objetivo deste estudo 
é mostrar a atuação da LAGGEAM na promoção da saúde do idoso e no processo 
educacional dos acadêmicos. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa descri-
tiva, realizado com a análise dos relatórios de 2005 a 2013. Para a obtenção dos 
dados, foi utilizado um formulário com questões abertas e fechadas. Os resultados 
mostraram que a liga, neste período, realizou orientação cientí� ca por pro� ssionais 
da área para os integrantes da liga interessados em desenvolver pesquisas no campo 
da Geriatria e Gerontologia voltadas para o processo de envelhecimento e a qualidade 
de vida da população idosa; promoveu o contato dos integrantes com a população 
da terceira idade e cursos, workshops e seminários no intuito de estender o conhe-
cimento geriátrico e gerontológico aos demais estudantes da saúde não associados 
à LAGGEAM e à população em geral. A Liga tornou-se um complemento às ativi-
dades curriculares acadêmicas, uma vez que apenas alguns cursos de graduação na 
região contam com a disciplina de Geriatria e Gerontologia em sua grade curricular. 
Desde 2004, ano da fundação do projeto, a LAGGEAM vem percebendo um aumento 
progressivo do interesse tanto de acadêmicos como de pro� ssionais em participar 
das atividades desenvolvidas pela Liga. O lema aprender fazendo fruti� cou e tornou-
se a base das atividades desenvolvidas pela Liga. Por meio das reuniões quinzenais 
somos capazes de obter o conhecimento teórico mínimo necessário para embasar 
as atividades, minimizando os riscos e ampliando nossa capacidade de difundir 

LIGA ACADÊMICA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA: ATUANDO NA 
PROMOÇÃO DE SAÚDE E NA FORMAÇÃO ACADÊMICA.
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saúde e educação à população idosa. A LAGGEAM tem se mostrado um programa 
importante à comunidade que busca aperfeiçoar suas ações de ensino, pesquisa e 
extensão, aliando o aprendizado teórico ao cotidiano prático formando, assim, indiví-
duos melhores. Continuarão as ações que fortalecem ainda mais os laços com outros 
programas de atenção à terceira idade, sob uma ótica humana, ética e com incentivo 
à atividade multidisciplinar.

RESUMO
Introdução: Diante do padrão demográ� co atual, é fundamental garantir qualidade 
de vida durante a velhice pela promoção de condições adequadas aos indivíduos em 
seus ambientes sociais e familiares, por meio da promoção de relações intergeracio-
nais, de� nidas como interação entre pessoas de diferentes fases da vida e em diferentes 
contextos promovendo a partilha de sentimentos e ideias. Para a promoção dessa 
relação é necessário identi� car atitudes de jovens em relação à velhice. As atitudes 
representam uma avaliação socialmente aprendida, podendo dar origem a estereó-
tipos e preconceitos. O Inventário Sheppard (1986) é útil nessa avaliação, pois trata-
se de uma escala composta de 20 itens que apresentam três lados da velhice: física, 
psicológica e social, agrupados em quatro fatores. Objetivos: Identi� car atitudes de 
adolescentes em relação à velhice. Metodologia: Os dados foram coletados durante 
a realização de uma o� cina de sensibilização para o envelhecimento, utilizando o 
inventário Sheppard, tabulados em planilha do Excel 2010 e submetidos à análise 
descritiva. Resultados e discussão: Entre o total de 270 participantes, 53% eram 
do sexo feminino e 47% sexo masculino, com idades entre 14 e 18 anos, alunos de 
escolas públicas e atendidos por uma fundação de apoio a jovem aprendiz. No fator 
1 (É possível ser feliz na velhice) os itens foram avaliados de forma positiva, apesar 
de 63% dos participantes acreditarem que a juventude é o período em que se pode 
ter maior satisfação na vida. No fator 2 (A velhice prenuncia dependência, morte 
e solidão) as a� rmações foram avaliadas de forma positiva. Com relação ao fator 3 
(É melhor morrer cedo do que sentir a angústia e solidão da velhice), todos os itens 
foram avaliados de forma negativa. No fator 4 (A velhice pode propiciar sentimentos 
de integridade) os itens foram avaliados de forma positiva. Os resultados mostraram 
que, de maneira geral, os participantes da atividade avaliaram a velhice de forma 
positiva. Apesar disso, a associação dessa etapa da vida com perdas e di� culdades é 
percebida na maioria dos casos, e a juventude é considerada o período da vida em 
que é possível ter o máximo de satisfação. Conclusão: Os resultados obtidos eviden-
ciam a necessidade de adotar medidas que busquem eliminar estereótipos em relação 
à velhice ainda presentes, por meio de atividades que estimulem o conhecimento a 
respeito do envelhecimento.

PERCEPÇÃO DA VELHICE POR ADOLESCENTES UTILIZANDO O INVEN-
TÁRIO SHEPPARD
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RESUMO
Percepções, crenças e conceitos de velhice são histórica e socialmente construídos, 
uma vez que emergem da dinâmica das atitudes e dos valores culturais de dada socie-
dade. Constituem-se também em ferramentas de mensuração, avaliação e como um 
indicador de mudanças socioculturais a respeito da velhice. No Brasil, ainda vigoram, 
em grande proporção, crenças negativas em relação à velhice, associando-a a doença, 
a incapacidade, ao isolamento e a morte. Entretanto, a idéia de que o envelhecimento 
é um processo apenas de perdas tem começado a ser substituída pela valorização dos 
momentos propícios às novas conquistas guiadas pela busca do prazer e da satisfação 
pessoal, que os estágios mais avançados da vida também podem proporcionar, como 
maior tempo para o aproveitamento da vida, acúmulo de experiências e ainda com 
qualidade de vida. Buscou-se descrever e identi� car relações entre crenças, percep-
ções e conceitos sobre velhice e envelhecimento pessoal e sobre boa velhice em idosos 
participantes de uma Universidade Aberta à Terceira Idade. Participaram 256 idosos, 
com idade média de 67 anos (DP = ± 5,54), sendo 69% deles do sexo feminino. Foram 
utilizados na avaliação: questionário sociodemográ� co; Inventário de Crenças em 
relação à Velhice; questões adaptadas a este estudo para avaliar a percepção sobre a 
velhice e o envelhecimento pessoal e o conceito sobre “boa velhice”. Para emissões 
sobre boa velhice foram utilizadas a Análise de Conteúdo e a Análise de Conglome-
rados (Cluster Analysis) para analisar a relação conjunta entre todas as varáveis. Iden-
ti� cou-se conceitos de boa velhice relacionados à saúde física (59,7%), bons relaciona-
mentos, expectativas e satisfação com a vida. As crenças em relação à velhice tenderam 
a ser mais positivas e neutras. Quanto às percepções, 69,9% da amostra disseram não 
se sentir idoso e 79,8% acreditam que não há idade para a velhice. A análise multiva-
riada gerou dois grupos especí� cos, diferindo signi� cativamente em idade, crenças 
e conceitos de boa velhice. Observou-se ambiguidade nas respostas dos idosos entre 
crenças, percepções e conceitos de velhice como categoria social e como indivíduo 
‘’velho’’. Embora vigorem crenças positivas e neutras a cerca da velhice e dos signi-
� cados dados a possibilidade de uma boa velhice, no plano individual, percebeu-se 
afastamento ou não reconhecimento da amostra como “idosos” ou “velhos”, que pode 
ser decorrente de mitos e preconceitos disseminados e compartilhados pela sociedade.

PERCEPÇÕES, CRENÇAS E CONCEITOS DE VELHICE ENTRE IDOSOS DE 
UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE
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RESUMO
Introdução: O envelhecimento populacional acontece em decorrência da queda 
da fecundidade, da mortalidade e do aumento da esperança de vida. O envelheci-
mento ativo é uma ideologia que necessita ser alcançada por meio de qualidade de 
vida, inclusive para indivíduos que tenham alguma fragilidade, incapacidade física 
ou necessitem de cuidados. A atuação do enfermeiro em gerontologia é uma espe-
cialidade recente e fundamenta-se na utilização da Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE), que é uma ferramenta e uma necessidade para a qualidade de sua 
prática. Objetivo: Conhecer os principais diagnósticos de enfermagem em idosos na 

PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM EM IDOSOS NA COMU-
NIDADE E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM
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comunidade e propor intervenções de enfermagem. Metodologia: Retrospectivo com 
abordagem qualitativa. A amostra estudada foi de 27 idosos pela consulta de enfer-
magem por meio da Sistematização da Assistência de Enfermagem composta por: 
anamnese, exame físico, diagnóstico, prescrição e evolução de enfermagem realizada 
pelos universitários de enfermagem matriculados na disciplina de Saúde do Idoso, que 
conviviam com o idoso entrevistado. Resultados/discussão: A amostra foi composta 
por 66% de idosas, predominantemente viúvas, e 34% de idosos. A maioria (26%) 
compreende a faixa etária de 80 a 84 anos. Os principais diagnósticos identi� cados 
foram: mobilidade física prejudicada (24%); nutrição desequilibrada, menos do que 
as necessidades corporais (19%); ansiedade (19%); baixa autoestima (21%) e comu-
nicação verbal prejudicada (17%). Considerações � nais: Os diagnósticos de enfer-
magem evidenciam a necessidade de atenção especial aos idosos muito idosos, nos 
aspectos emocionais, físicos, sociais, espirituais, econômicos e biológicos, revelando 
as necessidades humanas básicas afetadas, como mobilidade, nutrição e autoestima. 
Essa contextualização refere-se às mudanças normativas e patológicas do envelheci-
mento e se faz presente para subsidiar intervenções de enfermagem individualizadas 
e humanizadas. Palavras-chaves: Diagnóstico de enfermagem. Saúde do idoso. Inter-
venções de enfermagem.

RESUMO
Introdução: A O� cina de Produção e Editoração Literária da Academia da Memória 
de um centro diurno de atenção à saúde do idoso tem como diretriz a estimulação de 
práticas de leitura e escrita por meio do incentivo à produção e à editoração de textos, 
possibilitando às participantes a oportunidade de recuperação da autonomia a cerca 
da produção textual. Com � m de materializar suas memórias, visto que escrever é 
um ato que transmite liberdade e aquele que vive precisa acreditar que pode e deve 
escrever. Objetivo: Descrever o projeto de produção e editoração literária realizada 
por idosas de um centro de atenção à saúde do idoso em São Luís no Maranhão. 
Metodologia: Estudo do tipo exploratório descritivo por meio de uma abordagem 
qualitativa com a utilização das técnicas de grupo focal e observação do participante. 
A coleta de dados contou com um grupo focal composto por 10 mulheres com idades 
entre 70 e 96 anos, em dois encontros semanais com duração de 60 minutos cada. 
Resultados e discussão: Os encontros foram conduzidos pela professora doutora em 
educação com ênfase na história das mulheres. Foram abordadas noções provenientes 
da linguística textual para discussão e estruturação e escrita dos textos em torno do 
tema eleito pelo grupo. Foi realizada a escrituração, composição e organização da obra 
“A Vida”, composta por 10 capítulos, em torno da temática, de acordo com a perspec-
tiva de cada idosa/autora/escritora. Dentro dessa perspectiva, a experiência de vida de 
cada idosa constitui um capítulo da obra, ocasião da construção dos textos com sua 
trama e a percepção dessas mulheres sobre a sua existência. Conclusão: A capacitação 
pro� ssional e o investimento nas estruturas físicas em locais de atendimento como 
este centro de idosos contribuem para um viver mais saudável e ativo e para a preser-
vação de imagem, identidade, valores, ideias e crenças que estão presentes e vivos na 
memória dessas idosas.

PRODUÇÃO E EDITORAÇÃO LITERÁRIA DE IDOSAS DE UM CENTRO DE 
ATENÇÃO AO IDOSO EM SÃO LUÍS-MA
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RESUMO
Introdução: A sociedade brasileira convive, atualmente, com um contexto de exclusão 
e de problemas sociais, para os quais não mais é possível conceber a busca de alterna-
tivas apenas por parte do poder público. Neste cenário, o envelhecimento passa a se 
con� gurar como um dos mais importantes desa� os da sociedade moderna no século 
XXI, com destaque para a questão dos idosos oriundos de camadas menos favorecidas 
da sociedade em especial os institucionalizados. Objetivo: Este projeto con� gura-
se como uma ação interdisciplinar elaborada por docentes dos cursos de Adminis-
tração Pública, Serviço Social e Direito, cujo objetivo é promover re� exões acerca da 
cidadania por meio do acesso à cultura (cinema), buscando a discussão e a identi� -
cação de demandas em uma instituição pública que abriga 102 idosos na cidade de 
Caruaru-PE. Método: A metodologia adotada prevê ações de caráter socioeducativo 
e mobilizador. As principais estratégias adotadas são o fortalecimento dos vínculos 
de pertencimento e participação social, pela exposição de � lmes com temáticas rela-
tivas a questões sociais e envelhecimento, e a consequente promoção de debates. Todas 
as atividades têm caráter extensionista, com a participação de docentes e discentes 
dos cursos envolvidos, e são formatadas a partir dos preceitos � losó� cos da Missão 
da Faculdade no tocante à responsabilidade social, à solidariedade e à fraternidade. 
Resultados/discussão: A ação con� gura-se como oportunidade real de intervenção 
que enfoca, em um somatório de esforços, o fomento de alterações positivas nos cená-
rios cotidianos dos usuários. Foi possível fortalecer a concepção e a prática de inter-
venções dos futuros pro� ssionais em Direitos Humanos pela interlocução dos acadê-
micos com as comunidades e da sensibilização dos estudantes frente à realidade social. 
Considerações � nais: O projeto aproxima o conhecimento produzido na universidade 
e o saber popular, estimulando a re� exão crítica da realidade social e pro� ssional e 
proporcionando ao estudante a vivência de uma prática coletiva, baseada no respeito e 
na colaboração mútua. Complementarmente, entende-se que o Cinecidadania repre-
senta uma iniciativa positiva que ao promover a re� exão, a identi� cação, a discussão 
e a proposição de demandas especí� cas desses idosos, por intermédio do cinema, 
contribui inclusive com subsídios para a elaboração de políticas públicas efetivas para 
a solução dessas necessidades.
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RESUMO
Introdução: O projeto de extensão “Envelhecer no Cárcere” é uma ação extensionista 
desenvolvida em uma penitenciária, cidade de Caruaru. Atualmente, muito se tem 
discutido sobre as condições de precariedade a que pessoas em situação de cumpri-
mento de pena são submetidas em unidades prisionais, notadamente no tocante a 
um expressivo contingente composto por pessoas idosas. De acordo com o Estatuto 
do Idoso esses cidadãos têm direito a tratamento diferenciado, porém, apesar das 
especi� cidades dessa legislação, observa-se que as respostas institucionais à questão 
foram sendo assumidas exclusivamente pelo sistema judiciário, o que resultou em 

PROJETO ENVELHECER NO CÁRCERE: INTERFACES ENTRE GERONTO-
LOGIA E JUSTIÇA
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um perverso mecanismo de manutenção da exclusão social. Objetivo: Promover o 
acompanhamento de idosos em situação de privação de liberdade por meio de ações 
socioeducativas estimulando o debate acerca de cidadania e direitos humanos, forta-
lecendo sua habilidade comunicacional e relacional. Método: É utilizado o método 
de grupo relacional, nele o facilitador mobiliza a capacidade de re� exão do partici-
pante a partir da exposição concatenada do conteúdo proposto para cada grupo de 
encontro com situações-problemas extraídos tanto de experiências anteriores como 
de eventos corriqueiros do cotidiano. Utilizam-se as seguintes técnicas para a apli-
cação desse método: exposição verbal, demonstração e representação. Resultados/
discussão: Inúmeros tem sido os desa� os para a construção de uma nova lógica de 
concepção, planejamento e gestão das políticas voltadas para esses idosos, reconhe-
cendo-os como cidadãos de direitos. Observa-se por discursos e temáticas levan-
tadas que não basta alimentar e abrigar essas pessoas durante o cumprimento de suas 
penas. As propostas de atenção, para além de um viés puramente institucional, devem 
observar uma dimensão de apoio, baseada na promoção da igualdade de direitos, 
como preveem os instrumentos, políticas e leis que regem o Estatuto do Idoso. Consi-
derações � nais: Clari� ca-se a fundamental importância de que se desenvolvam ações 
pautadas neste e em outros conhecimentos, especialmente articulando essa realidade 
aos direitos humanos e à concepção e base � losó� ca da fraternidade, enquanto cate-
goria política. Além disso, a proposta do projeto Envelhecer no Cárcere apresenta-
se como uma valiosa contribuição no sentido de auxiliar na busca de alternativas e 
práticas que objetivem a melhoria da qualidade de vida de um grupo identi� cado de 
idosos em situação de encarceramento.

RESUMO
O envelhecimento é um processo natural para o ser humano, e a velhice é uma de suas 
fases, que, como as demais, possui características próprias. Da mesma maneira como 
a adolescência traz em seu processo características signi� cativas. Parece simples juntar 
um grupo de idosos com adolescentes para a realização de um trabalho em conjunto, 
porém não é bem assim, em razão dos estereótipos e da discriminação estimulada no 
comportamento das pessoas, por meio da mídia ou por visões pré-conceituosas da 
sociedade em relação ao processo de envelhecimento e em relação a fase da adoles-
cência. Acredita-se na necessidade do desenvolvimento de ações sociais que incitem 
a aproximação entre as gerações e a promoção das características positivas que cada 
fase da vida oferece. A pesquisa realizada teve como objetivo investigar a contribuição 
do Projeto Intergeracional para a reaproximação das gerações, idosos e jovens, com a 
indicação da educação continuada como oportunidade para desenvolvimento de ações 
intergeracionais. Como método, realizou-se uma pesquisa quanti-qualitativa e entre-
vista semiestruturada, para a apreensão das experiências sociais vivenciadas por idosos 
e adolescentes, sujeitos da pesquisa. Os resultados obtidos nesta pesquisa demonstram 
que há relevância na aproximação entre as gerações, e que esses resultados contribuem 
para a desmisti� cação de ambos processos e fases da vida. Conclui-se, a partir dos 
resultados obtidos, a respeito da importância da realização de encontros intergeracio-
nais no contexto de programas de inserção de pessoas idosas como forma de troca de 
saberes e também como educação continuada.
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RESUMO
Introdução e objetivo: A Qualidade de Vida (QV) é um constructo multidimensional e 
subjetivo, in� uenciado por expectativas individuais e socioculturais. Fatores internos 
e externos in� uenciam a QV de universitários durante os anos de graduação, seja 
pelas mudanças no meio de convívio social, pelas novas responsabilidades atribuídas 
ou pelas expectativas em relação ao futuro pro� ssional. O objetivo desta pesquisa foi 
avaliar a QV de acadêmicos do curso de Graduação em Gerontologia da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar). Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva, de 
corte transversal e com abordagem quantitativa. Todos os cuidados éticos que regem 
as pesquisas com seres humanos foram respeitados (Parecer n° 196.248). A coleta de 
dados foi realizada em sala de aula, por meio de combinação prévia com os professores 
do departamento de Gerontologia, no ano de 2013. Os sujeitos que aceitaram a parti-
cipar do estudo (n = 83) responderam a dois questionários: � cha de caracterização 
e WHOQOL-bref. O processamento e análise descritiva dos dados foram realizados 
com o auxílio do Excel, Microso�  O�  ce. Resultados e discussão: Dos 83 participantes, 
23,9% eram procedentes de São Carlos e 86,7%, do sexo feminino. Em relação à etnia, 
79,5% se declararam brancos. Quanto às atividades pro� ssionais, a maioria dos entre-
vistados (86,7%) dedicava-se somente aos estudos. A idade média dos participantes 
foi de 21,3 (±4,34) anos. Em relação a QV, o escore médio foi de 63,3 (± 37,81) pontos 
no domínio relações sociais, 73,2 (± 24,2) no domínio físico, 67,3 (± 27,7) no domínio 
psicológico e 60,3 (± 34,6) no domínio meio ambiente. Um estudo semelhante realizado 
na Pontifícia Universidade Católica de Sorocaba (PUC/Sorocaba), com estudantes do 
curso de Medicina, apontaram escores médios de QV superiores: 77,9 (±9,8) pontos 
para o domínio físico, 71,1 (± 10,9) para o domínio psicológico, 70,2 (±17,4) para o 
domínio relações sociais e 67,7 (±11,7) para o domínio meio ambiente. Conclusão: 
A QV dos estudantes do curso de Graduação em Gerontologia não está totalmente 
satisfatória, uma vez que as pontuações geral e nos domínios relações sociais, psico-
lógico e meio ambiente apresentaram resultados inferiores a 70 pontos. Isto sugere a 
necessidade de aprofundamento das investigações, para que sejam oferecidos suporte 
e apoio adequado ao per� l dos estudantes de graduação em Gerontologia durante o 
seu processo de formação.

QUALIDADE DE VIDA DE ESTUDANTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 
GERONTOLOGIA
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RESUMO
O aumento da expectativa de vida, aliado à redução das taxas de natalidade, vem 
afetando a tradicional pirâmide populacional e transformando a questão do enve-
lhecimento em uma nova realidade no mundo todo e também no Brasil. Tendo-se 
em conta a expectativa de vida cada vez mais alta, vários estudos têm sido desenvol-
vidos de modo a contribuir para a melhoria da qualidade de vida na melhor idade. O 
conceito de qualidade de vida está relacionado à autoestima e ao bem-estar pessoal 
e abrange uma série de aspectos. Objetivou-se fazer uma revisão bibliográ� ca a � m 
de conhecer de� nições sobre o que é qualidade de vida enfatizando-se questões 

REFLEXÕES DE IDOSOS SOBRE QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA 
IDADE: UMA CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS
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relativas ao envelhecer. Utilizou-se o método de Análise de Conteúdo e, em seguida, 
os conceitos foram ordenados em grupos. Os resultados indicaram a existência de 
09 categorias segundo a de� nição de qualidade de vida: I – Preservando os relacio-
namentos interpessoais; II - Mantendo uma boa saúde; III – Mantendo o equilíbrio 
emocional; IV - Acumulando bens materiais; V – Tendo Lazer; VI Trabalhando com 
Prazer; VII – Vivenciando a Espiritualidade, VIII – Praticando a solidariedade e a 
honestidade e IX – Acessando o conhecimento. Apesar das limitações e múltiplas 
de� nições, os resultados foram satisfatórios e indicaram que, em função da magni-
tude e das diferenças de cada grupo, houve uma tendência para uma revisão do 
que é qualidade de vida na melhor idade. Concluiu-se que o conteúdo oferecido no 
presente estudo foi adequado.

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – 

Pôster Eletrônico

RESUMO
Esse trabalho sinaliza as experiências vivenciadas pelos acadêmicos da Universi-
dade da Maturidade a respeito da resiliência na velhice com base nos desa� os e 
di� culdades emergentes do cotidiano. A competitividade e a busca por mercado 
de trabalho se acirram e se distanciam das pessoas da maturidade, às vezes, calci� -
cando o que lhes resta de sonhos ou expectativas de reconhecimento como pessoas 
“vivas”. Os objetivos focaram na percepção de atitudes resilientes dos participantes 
do Programa, reveladas sucessivamente na convivência diária com o conhecimento 
transmitido pelos sujeitos envolvidos na realização das propostas elencadas, no 
compartilhamento de assuntos que abordavam o desenvolvimento de defesas de 
cunho psicossocial e nas atitudes culturais designadas como forma de resiliência, 
desconstruindo as ameaças padronizadas e sólidas da sociedade a respeito do enve-
lhecer. A metodologia utilizada foram as aulas e os depoimentos tácitos e escritos 
dos acadêmicos. Os resultados alcançados foram as mudanças de comportamento 
dos sujeitos envolvidos, demonstradas por meio das atitudes nas participações 
das ações desenvolvidas pelo Programa. Com a insurgente valorização pessoal 
do velho no contexto atual da sociedade, pode-se perceber que os participantes 
da Universidade da Maturidade, pelos vieses da educação para adultos e velhos, 
especi� camente na área da gerontologia social, têm adquirido amplos conheci-
mentos a respeito do processo de resiliência que dá sentido e signi� cado à vida. Eles 
compreenderam que um ser resiliente é capaz de penetrar no seu próprio interior e 
fazer uma reengenharia do existir. Percebeu-se, portanto, que as atividades desen-
volvidas na Universidade da Maturidade, que atende pessoas de 45 anos ou mais, se 
constituíram em um laboratório em que a realidade emanada das relações humanas 
torna essas pessoas cada vez mais ativas e dotadas de habilidades com � exibilidade 
para a competência de superação das conjunturas desfavoráveis da vida. O ser resi-
liente reconhece que a vida é uma superação constante e independe da faixa etária 
que ele se encontra, por isso, segue o caminho e não se entrega à ausência de pers-
pectivas, ao contrário, torna-se descobridor de si mesmo, dos seus caminhos e da 
sua lucidez.

RESILIÊNCIA NO ENVELHECER DOS ACADÊMICOS DA UNIVERSIDADE 
DA MATURIDADE.
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RESUMO
Habilidades Sociais (HS) são diferentes classes de comportamentos sociais do reper-
tório do indivíduo utilizadas para lidar de maneira adequada com as demandas das 
situações interpessoais. Idosos institucionalizados podem apresentar repertório 
social prejudicado pelas variáveis desfavoráveis que envolvem, na maioria das vezes, 
esse contexto. O Treino de Habilidades Sociais (THS) pode trazer preciosos ganhos 
a esses idosos em termos de melhora da interação e da convivência. O objetivo deste 
estudo foi veri� car a efetividade de um THS com um grupo de idosos institucio-
nalizados, de forma a promover a melhoria da convivência e da comunicação entre 
eles. É uma pesquisa de campo com delineamento intra-sujeito, na qual participaram 
sete idosos (cinco mulheres e dois homens) de uma instituição pública da cidade 
de Belém/PA. Instrumentos: roteiro de entrevista, inventário de habilidades sociais 
para idosos (IHSI), tabela com os comportamentos socialmente habilidosos (TCSH), 
roteiro de observação sistemática dos três ensaios comportamentais (ECs), técnicas 
cognitivo-comportamentais. Procedimentos: 1) Avaliação de seleção dos potenciais 
participantes; 2) Aplicação dos instrumentos do pré-teste; 3) THS, con� guradas em 
oito sessões de treino, sendo dois ECs (I e II); 4) Aplicação dos instrumentos do pós-
teste I; 5) Realização do EC III e aplicação dos instrumentos do pós-teste II. Realizada 
análise de média e freqüência, comparação entre as três fases de avaliação por meio 
do Teste de Wilcoxon. Resultados: a) O Fator 1 do IHSI foi o único que obteve dife-
rença signi� cativa entre pré e o pós-teste I (Z = -2,366; ρ = 0,008); b) Entre o pós-teste 
I e o II mostrou diferença signi� cativa entre todos os cinco fatores e o fator global do 
IHSI; c) Pela TCSH foi encontrada signi� cância estatística apenas entre o pré e pós-
teste I (Z = -2,120; ρ = 0,016); d) Diferença signi� cativa ocorrida entre as duas duplas 
de fases testadas do ECs (pré e pós I - Z = -2,384; ρ = 0,008) e (pós I e II - Z = -2,371; 
ρ = 0,008); e) Entre os três ECs todos os participantes obtiveram emissão gradual 
de comportamentos habilidosos. As literaturas existentes sobre o THS com idosos 
da comunidade mostram resultados muito parecidos aos encontrados neste estudo. 
O THS demonstrou ser e� caz quanto ao aprimoramento, ensino e aquisição de HS 
em idosos institucionalizados, contribuindo para melhorar o desempenho social e a 
convivência entre deles.

TREINO DE HABILIDADES SOCIAIS COM GRUPO DE IDOSOS INSTITU-
CIONALIZADOS
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RESUMO
O envelhecimento populacional implica em uma maior demanda de pro� ssionais capa-
citados para prestar atenção de qualidade, assim como de uma rede de atenção à saúde 
organizada. Devido ao frágil desenvolvimento destes conteúdos nas graduações das 
áreas da saúde, torna-se imperioso o investimento em educação permanente voltada 
para os pro� ssionais da rede. O sistema Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) foi 
criado pelo Ministério da Saúde em 2010 para atender às necessidades de capacitação e 
educação permanentes dos pro� ssionais de saúde que atuam no SUS, sendo composto 
por 16 instituições de ensino superior (IES), acervo de Recursos Educacionais (ARES) 

UNA-SUS SAÚDE DO IDOSO: CAPACITANDO A REDE DE ATENÇÃO 
BÁSICA
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e a Plataforma Arouca. Em 2013, foi lançado o curso de Especialização Multipro� s-
sional em Saúde do Idoso, com 420 horas, no modelo educação a distância. O curso 
está planejado em 2 eixos, com 13 disciplinas obrigatórias e pelo menos 1 eletiva, 
2 provas presenciais e defesa de TCC, tendo como base a re� exão dos conteúdos a 
partir da experiência dos pro� ssionais. Na inscrição foram priorizados os pro� ssio-
nais da Atenção Básica, em especial da estratégia Saúde da Família. Foram oferecidas 
500 vagas em cada uma das 3 IES envolvidas. Foram recebidas 4.153 inscrições, sendo 
84,7% mulheres; 51,1% enfermeiros, 12,15% assistentes sociais, 7,63% � sioterapeutas, 
4% nutricionistas e 4,1% odontólogos, 3,63% médicos; 62,6% dessas inscrições são da 
região nordeste e 27,3% da região sudeste. A necessidade de capacitação dos pro� ssio-
nais, principalmente da atenção básica, é fato. Porém, de igual importância, é a capaci-
tação e organização da rede de atenção ao idoso. Apesar da procura pelo curso, ainda 
temos pouco interesse demonstrado pelos pro� ssionais médicos, o que deve ser alvo de 
um trabalho especí� co.
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RESUMO
Na sociedade atual a busca por beleza e juventude é constante. Com o envelhecimento, 
a preocupação em manter-se belo e jovem é acentuada, pois nos dias atuais guarda-se 
aos jovens todos os benefícios e aos idosos as di� culdades. Isso torna o ato de enve-
lhecer pejorativo, um sinônimo de perda. Nesse contexto, surgiu a necessidade de 
conhecer a aceitabilidade dos idosos para com a sua aparência. O foco e objetivo deste 
estudo é investigar a capacidade do idoso em aceitar sua aparência física, para tal fora 
utilizado um recorte de uma dissertação de mestrado que tinha como objetivo avaliar 
a qualidade de vida dos idosos participantes de uma Universidade Aberta da Terceira 
Idade no Amazonas - UNATI/AM. Assim, 129 idosos responderam ao questionário 
de qualidade de vida Whokol Bref, focalizando a seguinte pergunta : quanto você é 
capaz de aceitar sua aparência física?. Os resultados obtidos registraram que 45% 
dos idosos responderam que eram capazes de aceitar completamente sua aparência 
física; 33% informaram que eram muito capazes; 18% responderam que aceitavam de 
maneira média; 1,5% informaram que aceitavam muito pouco; já 0,77% responderam 
que de nada eram capazes de aceitar sua aparência. Tais informações demonstram 
que grande parte dos idosos participantes da UNATI/AM possuem uma visão posi-
tiva quanto a sua aparência. No entanto, faz-se necessário discutir de maneira especí-
� ca as mudanças ocorridas na terceira idade e a beleza inserida nestas mudanças, já 
que a insatisfação corporal de quase a totalidade dos idosos está relacionada às partes 
funcionais do corpo e não às alterações da aparência causadas pelas rugas ou no peso 
corporal, fatores esses que podem ser tratados no intuito de se manter o envelheci-
mento saudável e sem perdas funcionais. Portanto, há a necessidade de se fomentar 
debates dentro de ambientes tipicamente jovens, como escolas, universidades e acade-
mias com o objetivo de semear o respeito aos mais velhos. Isso proporcionará um 
ambiente saudável de debate e interação entre jovens e idosos, onde cada indivíduo 
possa perceber a beleza e a importância que o outro mais sábio e maduro tem para 
compartilhar com a sociedade, transformando o preconceito e desrespeito habitual 
em respeito mútuo.

A BELEZA NA TERCEIRA IDADE: ACEITAÇÃO DOS IDOSOS DE UMA 
UNATI QUANTO A SUA APARÊNCIA FÍSICA
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RESUMO
Introdução: A população mundial vem passando por um processo de envelhecimento 
e o Brasil vive esse fenômeno de forma intensa. Decorrente disso, a organização fami-
liar sofre mudanças, e tem se tornado comum, a corresidência. Objetivo: Analisar a 
associação entre autoestima e a convivência familiar na vida de idosos cadastrados 
nas Estratégias Saúde da Família (ESF), em um município de Minas Gerais. Meto-
dologia: Estudo transversal, do tipo inquérito domiciliar, realizado com indivíduos 
idosos, adstritos na zona urbana e rural de Salto da Divisa/MG, que coabitavam com 
outras pessoas. Após conhecer o total de idosos cadastrados nas três ESF (n = 699), 
realizou-se o cálculo do tamanho amostral, adotando-se nível de con� ança de 95%, 
erro de 5%, proporção de 50%. A amostra representativa dessa população foi de 249 
idosos, que foi acrescida de 20% prevendo-se as perdas e chegando a um total de 
299 indivíduos. Em seguida, realizou-se o cálculo do intervalo amostral (n = 2) e 
o sorteio da amostra, passando a ser composta por 349 idosos. A coleta de dados 
ocorreu no período de janeiro a março de 2013. Instrumentos validados (Miniexame 
do Estado Mental – MEEM, Escala de Autoestima de Rosenberg e Brazil Old Age 
Schedule - BOAS) foram empregados na coleta de dados. Excluíram-se os idosos com 
dé� cit cognitivo, identi� cados por meio do MEEM e aqueles que não foram locali-
zados no domicílio após três visitas. A variável dependente deste estudo foi a autoes-
tima, independente das características sóciodemográ� cas (idade, sexo, escolaridade e 
situação conjugal) e as condições econômica, obtidas a partir do questionário BOAS. 
Os dados foram tabulados e analisados no Programa SPSS 15.0. Utilizou-se o teste 
do qui-quadrado de Pearson, X2, para veri� car associação, sendo considerado nível 
de signi� cância de 5% (p = 0,05). O estudo foi submetido e aprovado por um Comitê 
de Ética em Pesquisa (Parecer nº 047/2009). Resultados: Foram entrevistados 279 
idosos. A média de idade foi de 70 anos (dp = 7,3), sendo 58,8% do sexo feminino, 
59,1% pardos, 62% casados, apresentando uma média de renda mensal de R$ 790,00 
e 35,8% alfabetizados. Foi encontrada associação estatística entre a autoestima e a 
satisfação com os demais coabitantes (p = 0,005). Considerações � nais: As relações 
familiares se con� guram como um mecanismo protetor para uma autoimagem posi-
tiva dos idosos entrevistados.

A COABITAÇÃO COM IDOSOS E O PAPEL PROTETOR DE FAMILIAS EM 
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RESUMO
Introdução: O aumento da expectativa de vida tem contribuído signi� cativamente 
para o incremento do número de idosos centenários, tornando-se relevantes investi-
gações com este estrato etário. Objetivo: Descrever os aspectos alimentares e a capaci-
dade funcional para alimentação de idosos centenários. Metodologia: Trata-se de um 
estudo descritivo transversal, realizado com 30 idosos centenários (102 ± 2,5 anos), 
residentes em Florianópolis/SC, Brasil. Para a coleta dos dados de identi� cação e 
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aspectos alimentares, utilizou-se o Protocolo de Avaliação Multidimensional do 
Idoso Centenário, e para os dados referentes à capacidade funcional na alimentação, 
foi avaliada a função alimentação da Escala de Katz. Os dados foram tratados por 
meio da estatística descritiva. Resultados: Em relação aos dados sociodemográ� cos, 
26 idosos são viúvos e a maioria apresenta de 1 a 4 anos de escolaridade (n = 11). 
Quanto aos aspectos alimentares, os idosos relataram gosto variado na preferência 
por tipos de alimentos, prevalecendo comidas típicas do local, como frutos do mar 
(n = 11) e pirão de feijão (n = 7). Em relação ao número de refeições, a maioria faz 
de 4 a 5 ao dia (n = 21). Quanto aos tipos de alimentos que consome diariamente, 
os mais citados foram: café (n = 28), peixes e aves (n = 28), laticínios (n = 25), frutas 
(n = 24), vegetais e legumes (n = 22), carne vermelha (n = 19) e azeite de oliva (n = 
14). Ao avaliar a capacidade funcional para alimentação, constatou-se que 22 idosos 
alimentam-se sozinhos, três recebem auxílio parcial dos cuidadores e cinco relatam 
dependência total. Discussão: Os resultados apresentados corroboram outros estudos 
(Johnson et al., 1992; 2006) que veri� caram a ingestão de frutas (80%), legumes e 
verduras (73%). Os centenários também relataram diversidade no padrão alimentar 
e gosto variado em relação aos alimentos consumidos, citando como preferência 
alimentos que fazem parte da cultura local. Hausman, Fischer e Johnson (2011), 
por meio de revisão sistemática, concluíram que existe essa diversidade em razão 
de fatores culturais, étnicos, país de residência e acessibilidade a alimentos. Ainda 
observou-se que a maioria dos centenários (n = 22) são independentes para a tarefa 
“alimentar-se”. Conclusão: Idosos centenários não apresentam restrições em relação 
à alimentação e são independentes para essa tarefa. Sugere-se o desenvolvimento de 
novas pesquisas sobre a alimentação associados ao nível de atividade física e índice 
de massa corporal.

RESUMO
O envelhecimento populacional está tomando proporções signi� cativas no Brasil e 
no mundo. A mudança no per� l populacional traz diversos problemas que precisam 
ser solucionados, e entre os quais destaca-se a violência contra o idoso. O estudo 
tem como propósito re� etir sobre a violência contra os idosos, discutir o impacto 
desse fenômeno na vida do idoso e analisar a efetividade das políticas públicas e dos 
programas sociais direcionados para a defesa contra a violência. Trata-se de uma 
revisão bibliográ� ca, realizada a partir da busca de referências na área de violência 
contra o idoso. Utilizou-se na base de dados Bireme os seguintes descritores: violên-
cias e aspectos psicológicos, violência e aspectos sociais, violência e políticas públicas, 
violência e causas, idoso e agressor, violência contra o idoso. Foram estabelecidos dois 
critérios para re� nar os resultados: abrangência do assunto de acordo com a data da 
publicação considerando artigos a partir do ano de 2000 e artigos no idioma portu-
guês, dos 75 periódicos encontrados; 16 foram selecionados de acordo com os crité-
rios citados acima. A Organização Mundial da Saúde (OMS) de� ne violência contra 
a pessoa idosa como ações ou omissões cometidas uma vez ou muitas vezes, o que 
prejudica a integridade física e emocional do idoso e impede o desempenho de seu 
papel social. Após a análise bibliográ� ca, concluímos que a violência contra o idoso é 
difícil de ser detectada pelo fato de não haver denúncias, o que gera uma di� culdade 
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por partes dos pro� ssionais de saúde na identi� cação do caso e na aplicabilidade das 
políticas públicas, tais fatos representam desa� os para a atuação do poder público e 
limitações para aplicação de medidas preventivas. Apesar da violência contra o idoso 
ter raízes históricas, é relativamente recente a atenção dispensada a esse assunto, além 
disso, o conhecimento sobre esse tema é escasso, em razão dos poucos dados dispo-
níveis sobre o tema.

RESUMO
Introdução e objetivo: O envelhecimento fisiológico do sistema cardiocirculatório 
é caracterizado pelo enrijecimento arterial, o que repercute diretamente sobre os 
parâmetros de avaliação de pressão arterial (PA), como a pressão arterial sistólica 
(PAS), pressão arterial diastólica (PAD), pressão arterial média (PAM) e pressão 
de pulso (PP) e pode levar à manifestações patológicas como a hipertensão arterial 
sistêmica (HAS) no idoso. As alterações desses parâmetros explicam, em parte, as 
modificações da perfusão tecidual associadas com a idade e têm sido consideradas 
preditoras de doenças cardio e cerebrovasculares, de baixo desempenho cognitivo, 
e mortalidade em idosos. O objetivo foi analisar a relação entre os parâmetros 
de PA, HAS e status cognitivo em idosos da comunidade. Metodologia: Estudo 
de desenho transversal, parte do projeto Rede FIBRA (Estudo da Fragilidade em 
Idosos Brasileiros). Os participantes (n = 3.478) com 65 anos ou mais, de ambos 
os sexos, foram selecionados por amostragem probabilística de residentes da área 
urbana dos municípios de Ermelino Matarazzo, Campinas, Poços de Caldas, Ivoti, 
Campina Grande, Parnaíba e Belém. O método utilizado para coleta da variável de 
PA foi a realização de três medidas de PAS e PAD em posição sentada, conforme 
protocolos clássicos. A PAM foi calculada pela fórmula (2xPAD+1xPAS)/3 e a PP 
pela diferença entre a PAS-PAD. Foram definidos como hipertensos os que apre-
sentaram médias de PAS ≥ 140 mmHg e PAD ≥ 90 mmHg. Para a avaliação do status 
cognitivo foi utilizado o Miniexame do Estado Mental. Resultados e discussão: A 
amostra populacional constituiu-se predominantemente por mulheres (67,7% x 
32,2%). Os valores de PAS e PAM foram menores nas mulheres e os de PAD e 
PAM menores nos mais velhos. Em análise de regressão linear, após ajuste para 
gênero, grupo de idade e índice de massa corporal, as variáveis relacionadas 
ao status cognitivo foram: PAS (p < 0,01), PAM (p < 0,01) e PP (p < 0,01). Na 
regressão multivariada manteve-se a PP (p < 0,01). Áreas subcorticais do cérebro 
são mais sensíveis às alterações de PA e, portanto, mais suscetíveis à hipoperfusão 
tecidual. Conclusão: Nessa amostra, valores mais altos de PP relacionaram-se ao 
status cognitivo mais baixo. Embora as relações entre a PA e status cognitivo não 
sejam conclusivas na literatura, sabe-se que existe relação entre essas variáveis sem 
que se estabeleça causalidade entre elas. Esses dados contribuem com o estudo do 
declínio cognitivo em idosos.

ASSOCIAÇÃO ENTRE PRESSÃO ARTERIAL E STATUS COGNITIVO EM 
IDOSOS DA COMUNIDADE - DADOS DO ESTUDO FIBRA
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RESUMO
Introdução: Fragilidade em idosos se associa a diversos componentes que interagem 
simultaneamente em pontos de entrada ou saída do ciclo de fragilização, com destaque 
para a diminuição dos níveis de atividade física. Nessa perspectiva, faz-se necessário o 
estabelecimento de pontos de corte para o nível de atividade física habitual (NAFH), 
em minutos por semana, para potencializar a predição da condição de fragilidade no 
idoso internado. Objetivo: Analisar o nível de atividade física habitual precedente à 
hospitalização como discriminadora de fragilidade em idosos internados. Métodos: 
Essa investigação con� gura-se como parte do projeto EFRAGI – Estudo de Fragilidade 
em idosos hospitalizados. Estudo epidemiológico, de corte transversal, conduzido no 
período de abril a novembro de 2013 com amostra sistemática de 176 idosos inter-
nados nos setores de Clínica Médica e Cirúrgica do Hospital de Clínicas de Uberaba, 
MG. Utilizaram-se para coleta dos dados roteiro de entrevista e aplicação de testes 
de desempenho físico. O índice de fragilidade foi determinado pelos componentes: 
perda de peso não intencional, exaustão, baixos escores nos testes de caminhada de 
4,6 m, força de preensão manual e dispêndio energético. O NAFH (minutos/semana) 
foi avaliado pelo Questionário Internacional de atividade física. Os dados foram anali-
sados nos programas estatísticos SPSS versão 17.0 e MedCal versão 11.4.4. Foram 
construídas curvas Receiver Operating Characteristic (ROC) e comparadas às áreas 
de NAFH por gênero na identi� cação de critérios discriminadores (minutos/semana) 
de fragilidade (IC 95%). Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Parecer 
nº 2.511). Resultados: Predominou o sexo masculino (60,8%), faixa etária entre 60 
a 69 anos (62,5%), casados (66,5%) e 1 a 4 anos de escolaridade (58,5%). A preva-
lência de fragilidade foi de 21,5% (homens) e 37,7% (mulheres). As áreas sob a curva 
ROC foram > 0,70, fornecendo indicação que o NAFH tem potencial discriminador de 
fragilidade. O NAFH de intensidade moderada ou vigorosa acumulada em diferentes 
domínios com valores inferiores a 140 minutos/semana para homens e 135 minutos/
semana para mulheres apresentou o melhor ponto de corte para discriminar fragili-
dade em idosos. Conclusão: Praticar atividade física acumulada em diferentes domí-
nios com valores inferiores a 140 minutos para homens e 135 minutos para mulheres 
precedente à hospitalização pode predizer fragilidade em idosos internados. Financia-
mento: CNPq e Fapemig.

ATIVIDADE FÍSICA COMO DISCRIMINADORA DE FRAGILIDADE PRECE-
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RESUMO
Introdução e objetivo: A percepção de saúde está relacionada não somente a ausência 
ou a presença de doenças, mas envolve todo um contexto social, físico e mental. 
Nos idosos, tal percepção possui relação com as características próprias do enve-
lhecimento, além de sofrer in� uências de dimensões socioeconômicas e demográ-
� cas. Desse modo, o presente estudo tem como objetivo avaliar a autopercepção de 
saúde entre idosos residentes em município de pequeno porte. Metodologia: Trata-
se de um estudo de corte transversal, censitário, de base domiciliar, realizado no 
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período de fevereiro a abril de 2013, no município de Aiquara/Bahia, Brasil, com 
232 indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos. Para coleta de dados foi utili-
zado um formulário contendo informações sociodemográ� cas e de autopercepção 
de saúde. Utilizou-se ferramentas da estatística descritiva, frequências, médias e 
desvio-padrão. Resultados e discussão: A população do estudo foi constituída de 
232 idosos, dividindo-se em 136 mulheres (58,6%) e 96 homens (41,4%). A média 
de idade foi de 71,6 anos +7,46, sendo a idade máxima de 93 anos. A maioria possui 
de 60 a 79 anos (82,3%), apresenta baixa escolaridade (61,1%) e dispõe de renda de 
até um salário mínimo (86,6%). Observou-se que a maioria dos idosos do muni-
cípio (51,8%) percebem sua saúde como negativa, valor aproximado a um estudo 
realizado por Reichert, Loch e Capilheira, na cidade de Pelotas/RS (49,4%). Vale 
ressaltar, no presente estudo, que os idosos mais jovens possuem uma percepção 
inferior (51,1%), quando comparados aos mais velhos (35%). Ademais, os homens 
têm uma percepção de saúde melhor, quando comparados às mulheres. Conclusão: 
Os resultados permitiram concluir à elevada autopercepção de saúde negativa pelos 
idosos. Torna-se necessário a realização de novas investigações que possibilitem 
compreender os fatores que in� uenciam esse desfecho em idosos residentes em 
municípios de pequeno porte.

RESUMO
A saúde do idoso deve ser compreendida muito além do que a ausência de doenças, 
devem ser considerados outros componentes, como a funcionalidade e a auto-
nomia, considerados como elementos-chave na abordagem da saúde do idoso 
(MORAES, 2009). O presente estudo objetivou avaliar o equilíbrio e a marcha dos 
idosos atendidos em um centro de referência em saúde do idoso em Belém. Essa 
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sendo caracterizada como 
transversal, observacional, de caráter descritivo realizado por meio de percen-
tuais, médias e desvios-padrão. A amostra foi constituída por 21 idosos, de ambos 
os sexos, que estavam em tratamento ambulatorial no setor de fisioterapia deste 
centro. Foram utilizados: uma ficha de avaliação de aspectos sociodemográficos e 
o questionário Performance – Oriented Mobility Assessment (POMA) – validado 
para o Brasil, para avaliação de equilíbrio e marcha (GOMES, 2003). Os idosos 
apresentaram média de idade de 73±6,4 anos, sendo 76% do sexo feminino, 52% 
viúvos, 71% possuía apenas o ensino fundamental incompleto, 71,43% realizavam 
atividade física regular e 52,4% relataram histórico de queda. Quanto à presença 
de comorbidades, observou-se o seguinte: osteoartrose (80,9%), déficit visual 
(71,4%), hipertensão (71,4%) uso de um a três medicamentos (57%) e diabetes 
mellitus (28,5%). A maioria dos idosos (66,7%) apresentaram escore normal no 
POMA (25-28), sendo que 23,8% pontuaram 25 pontos, o que pode estar relacio-
nado à atenção à saúde prestada a esses idosos, que buscam esse centro de refe-
rência, assim como a prática de atividade física relatada pela maioria. Essa relação 
entre a prática de atividade física e a redução do déficit de equilíbrio e do risco 
de quedas deve ser considerada, visto que no estudo de Lojudice e colaboradores 
(2008), dos 105 idosos avaliados, 52 idosos apresentaram baixo desempenho no 
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POMA, dos quais 39 (75%) não praticavam atividade física, ou seja, a dificuldade 
no equilíbrio e marcha foi mais frequente entre idosos sedentários. No presente 
estudo, observou-se que a maioria dos idosos não apresenta déficit de equilíbrio 
e marcha, entretanto deve-se considerar que se trata de um grupo diferenciado, 
em sua maioria praticantes de atividade física regular, que é essencial para ganho 
e manutenção de equilíbrio e marcha funcional, ratificando a importância da 
promoção do envelhecimento saudável.

RESUMO
Introdução: A Doença Renal Crônica (DRC) caracteriza-se pela perda lenta, progres-
siva e irreversível das funções renais. A DRC é de caráter assintomático nos estágios 
iniciais, o que provoca, muitas vezes, o desconhecimento do paciente que procura 
tratamento tardiamente. Neste sentido, a terapia renal substitutiva ou o transplante de 
rins tornam-se as únicas opções para manter a vida do indivíduo. Identi� car a DRC 
rapidamente permite intervenções bené� cas, o que pode alterar a evolução natural da 
doença e diminuir os índices de mortalidade. Objetivo: Avaliar o risco de doença renal 
oculta, por meio do instrumento Screening For Occult Renal Disease (SCORED). 
Metodologia: O estudo é descritivo, transversal e quantitativo. Foram avaliados 
110 sujeitos de ambos os sexos, de um município do interior paulista. Utilizou-se o 
instrumento de rastreio SCORED para veri� car o risco de DRC oculta nos voluntá-
rios. O SCORED baseia-se em características sociodemográ� cas e médicas, que são 
pontuadas de maneira que valores ≥ 4 apontam risco de DRC. Resultados e discussão: 
A idade média dos respondentes foi de 60,4 (±14,1) anos. A variação da pontuação 
obtida no SCORED foi de 0 a 9, sendo que 33% dos participantes não apresentaram 
risco de DRC e 67% dos participantes apresentaram 1 em 5 chances de desenvolver 
DRC. Os dados apontam para um número signi� cante de indivíduos que apresentam 
risco de desenvolver DRC e suas possíveis complicações. Conclusão: A evolução assin-
tomática da DRC di� culta o diagnóstico, favorece a perda da função renal e maior 
morbimortalidade, por isso, políticas públicas, ações e programas de manutenção de 
saúde devem ser criados e fortalecidos, a � m de prevenir e diagnosticar precocemente 
casos de DRC.
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RESUMO
Introdução: O aumento da expectativa de vida é acompanhado da necessidade de asse-
gurar a promoção de saúde do envelhecimento com qualidade de vida e autonomia, 
uma das possiblidades para tal feito é a prática de atividade física que tende mini-
mizar as alterações de declínio na capacidade funcional e mantê-la em níveis favorá-
veis. Objetivo: Este estudo teve por objetivo avaliar a capacidade funcional de idosos 
praticantes do grupo de atividade física em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em 
Belém-PA. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, transversal, com análise 
quantitativa. A amostra foi constituída de 25 idosos Praticantes de Atividade Física 
(PAF), de ambos os sexos, de X = 69,88 anos. A capacidade funcional foi avaliada 
pelo protocolo do Grupo de Desenvolvimento Latino-americano para a Maturidade 
(GDLAM), composta de: caminhar 10 m (C 10 m), levantar-se da posição sentada 
(LPS), levantar-se da posição de decúbito ventral (LPDV), levantar-se da cadeira. 
Resultados e discussão: Perante os testes obtiveram-se como resultados no índice de 
GDLAM (IG) as seguintes frequências classi� cadas: bom (24%), muito bom (8%), 
fraco (32%) e regular (36%). Observou-se a predominância da frequência em níveis 
favoráveis de autonomia funcional (IG muito bom a regular) e menor frequência em 
níveis desfavoráveis (IG fraco). Idosos PAF há menos tempo (6 meses a 2 anos) foram 
mais frequentes na classi� cação IG fraco, e houve correlação entre a idade e IG (p = 
0,0051). Conclusão: De acordo com os achados no grupo estudado a idade interferiu 
no nível de autonomia pela classi� cação do IG, pode-se inferir que quanto mais velho 
menor o rendimento, e também que idosos PAF há mais tempo apresentam melhores 
resultados. Necessita-se, contudo, ampliar a amostra para maior clareza da in� uência 
da atividade física em futuras investigações, controlando-se variáveis que possam ter 
in� uenciado os resultados.
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RESUMO
Capacidade funcional envolve, além de independência funcional, também a autonomia 
do indivíduo. A diminuição da capacidade funcional aumenta o risco de quedas, prin-
cipalmente, devido ao comprometimento na realização das atividades de vida diária 
levando à limitação da força muscular, do equilíbrio, da marcha e da mobilidade em 
geral. Objetivos: descrever o per� l sociodemográ� co e a capacidade funcional de idosos 
de um ambulatório de � sioterapia de um serviço público. Metodologia: Foram avaliados 
71 idosos no período de outubro a dezembro de 2013. Além dos dados sociodemográ-
� cos, foram avaliados sintomas depressivos utilizando a escala de depressão geriatrica 
(GDS) e a cognição pelo miniexame do estado mental (MEEM). Para avaliar a capa-
cidade funcional, utilizou-se o dinamômetro de Jamar que avalia a força de preensão 
manual, o teste time up and go (TUG) para avaliar mobilidade e equilíbrio, e o teste 
de velocidade de marcha de 4,6 metros. O programa estatístico utilizado foi o Epi Info. 
Foram realizadas análises de frequência, médias, medianas e desvio-padrão. Resultados e 
discussão: dos 71 idosos avaliados, 73,2% eram mulheres, con� rmando que as mulheres 
procuram mais os serviços de prestação à saúde quando comparadas aos homens. A 
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idade média foi 71,7 +/- 7,2 anos. 88,7% dos idosos eram aposentados e apenas 1,4% eram 
tabagistas. Com relação à prática de atividade física somente 26,8% realizavam e mais da 
metade, 50,7%, relataram quedas no último ano, reforçando, dessa forma, a importância 
de medidas preventivas, uma vez que quedas em idosos têm se tornado um problema de 
saúde pública. Entre os idosos caidores, 30% relataram medo de novas quedas. Quanto 
ao estado cognitivo, 90,1% apresentaram bom desempenho no MEEM e 25,4% apresen-
taram sintomas depressivos. A média de desempenho no TUG foi de 9,7 +/- 2,3 segundos, 
e o tempo médio gasto no teste de velocidade de marcha de 5,5 +/- 3,6 m/segundo. No 
teste de força manual a média foi de 22,8+/- 9 kgf. Esses valores estão de acordo com o 
esperado para idosos independentes que vivem na comunidade. Conclusão: a presença 
de sintomas depressivos foi uma variável importante e frequente nos idosos do setor de 
� sioterapia. A presença de quedas foi elevada, possivelmente um dos fatores foi o baixo 
nível de atividade física. A capacidade funcional dos idosos avaliados está de acordo com 
a dos demais idosos independentes que vivem na comunidade.

RESUMO
O objetivo do estudo foi determinar a prevalência de comprometimento da capacidade 
funcional e os fatores associados em idosos longevos de um município do interior do 
Nordeste brasileiro. Trata-se de estudo com delineamento transversal, de base popu-
lacional e comunitária. A população foi composta por idosos com idade ≥ 80 anos, 
moradores da zona urbana de Lafaiete Coutinho-BA. A coleta de dados foi domiciliar 
por meio de questionário com informações sobre a capacidade funcional, as condições 
socioeconômicas, demográ� cas, de saúde, além de fatores comportamentais. A análise 
dos dados foi realizada a partir da regressão logística multinomial, adotando-se nível 
de signi� cância de 5%. Foram entrevistados 94 idosos com média de 86,1 anos (± 6,39), 
sendo 59,6% do sexo feminino. Entre os idosos longevos, 19,1% foram considerados 
independentes para Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD) e Atividades 
Básicas da Vida Diária (ABVD), 56,2% dependentes apenas nas AIVD e 24,7% depen-
dentes em ABVD e AIVD. Veri� cou-se associação entre comprometimento da capaci-
dade funcional, tanto para ABVD como para AIVD, e as variáveis sexo e uso de medica-
mentos; e entre a variável raça / cor e dependência para AIVD. Concluiu-se que houve 
alta prevalência (80,9%) de idosos longevos dependentes para as AIVD e/ou ABVD e 
que o comprometimento da capacidade funcional em idosos longevos associou-se ao 
sexo feminino, raça / cor não branco e ao uso de um ou mais medicamentos.

RESUMO
Introdução: O envelhecimento populacional é um desa� o deste século, impactando 
a sociedade e provocando necessidades de ajustes estruturais. A longevidade envolve 
inúmeras alterações na vida do idoso e quando associada à incapacidade funcional 

CAPACIDADE FUNCIONAL E FATORES ASSOCIADOS EM IDOSOS 
LONGEVOS RESIDENTES EM COMUNIDADE: ESTUDO POPULA

CAPACIDADE FUNCIONAL, CAPACIDADE DE TOMAR DECISÃO E QUALI-
DADE DE VIDA DE LONGEVOS

Autores: � aís Alves Brito 
/ Brito, TA / UESB; Marcos 

Henrique Fernandes / 
Fernandes, MH / UESB; 

Raildo da Silva Coqueiro 
/ Coqueiro, RS / UESB; 
Cleber Souza de Jesus / 

Jesus, CS / UESB; Roberta 
Souza Freitas / Freitas, RS 

/ UESB
Área: Gerontologia

Temário: Epidemiologia
Modalidade aprovada: 

Trabalho Cientí� co – 
Pôster Eletrônico

Autores: Andrea Ribeiro 
Mirandola / Mirandola 



363

AR / PUCRS; Ângelo José 
Gonçalves Bós / Bós, AJG 

/ PUCRS
Área: Gerontologia

Temário: Epidemiologia
Modalidade aprovada: 

Trabalho Cientí� co – 
Pôster Eletrônico

pode comprometer a funcionalidade, saúde, privando-o de uma vida autônoma e 
saudável e prejudicando a qualidade de vida. Objetivo: Estudar a relação entre capaci-
dade funcional, capacidade de tomar decisão e qualidade de vida de longevos. Métodos: 
Trata-se de uma pesquisa quantitativa descritiva analítica transversal, em longevos (80 
anos ou mais) do RS. Os instrumentos utilizados foram questionário geral, questio-
nário de interação entre o longevo e sua vida, medidas de independência funcional, 
qualidade de vida e capacidade de tomar decisão. Resultados: A amostra foi composta 
por 47 longevos, divididos em octogenários (19) e nonagenários (28). A média da fase 
psicológico moral dos octogenários foi classi� cada como conscienciosa e nonagenários 
conformista. Os grupos apresentaram maior perda nas decisões relacionadas a ativi-
dades no lar. Os nonagenários apresentaram pior capacidade funcional e qualidade de 
vida quando comparado aos octogenários. A qualidade de vida foi associada à capaci-
dade funcional e à capacidade de tomada de decisão. Conclusões: Investigar os fatores 
que possam contribuir para que o longevo tenha maior qualidade de vida é funda-
mental para a reestruturação dos serviços, planejar ações de saúde pública e prestar 
atendimento com dignidade, buscando por maior tempo possível à manutenção da 
independência funcional, preservação ou recuperação da autonomia e primar sempre 
por uma melhora da qualidade de vida desses idosos na etapa � nal de suas vidas. Pala-
vras-chaves: Idosos de 80 anos ou mais; Autonomia pessoal; Qualidade de vida; Classi-
� cação internacional da funcionalidade, incapacidade e saúde.

RESUMO
Culturalmente, em nossa sociedade, espera-se que o idoso tenha suas necessidades de 
moradia e cuidados atendidos pelos familiares. Diante das di� culdades impostas ao coti-
diano familiar e das restritas soluções encontradas para garantir o cuidado e a qualidade 
de vida do idoso, a família e, muitas vezes, o próprio idoso optam pela institucionalização. 
Em contraponto não temos políticas públicas bem estruturadas para acolher esta demanda 
que se acumula em longas � las de espera por vaga para residir em Instituições de Longa 
Permanência para idosos-ILPI. Esta pesquisa objetivou identi� car as características que 
de� nem o idoso em lista de espera, aguardando vaga para residir em ILPI de João Pessoa, 
Paraíba. Aplicou-se um questionário demográ� co e de saúde, na impossibilidade do idoso 
responder optava-se pelo responsável. Foram entrevistados 339 idosos, sendo 64,3% do 
sexo feminino, 71,4% com idade entre 70 a 89 anos, baixa escolaridade 58,1%, estado 
conjugal sem companheiro (a) solteiro 33,6% e viúvos 41,9%. Em sua maioria 55,5% resi-
dentes em casa de parentes e /ou conhecidos, 34,5% não tiveram � lhos e 26,8% tiveram de 
1 a 2 � lhos. A falta de cuidador 67,6% foi o motivo mais citado para solicitação da vaga, 
seguido por solicitação da família 69%, em que 42,2% eram � lhos. A hipertensão 44% e 
a demência 30,4% foram às doenças mais citadas. Foram encontradas associações estatis-
ticamente signi� cativas em solicitação da família e doença (p = 0,0002) e também com a 
falta de cuidador (p < 0,0001), assim como a relação da variável opção própria com morar 
sozinho (p < 0,0001). Os achados desta pesquisa apontam para a necessidade da elabo-
ração de estratégias que possam acolher os idosos em suas necessidades de cuidados com 
a saúde, de atenção à moradia, bem como de suporte às famílias em domicílio. Descri-
tores. Instituição de Longa Permanência para Idoso - ILPI, Idoso, Assistência.

CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS EM LISTA DE ESPERA DE INSTITUI-
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RESUMO
Introdução: Os fatores indispensáveis para o envelhecimento saudável, evitando 
assim possíveis hospitalizações de pessoas idosas, são as medidas de prevenção 
relativas aos fatores de risco no processo de saúde, segurança e participação. Estão 
incluídos a adesão aos hábitos saudáveis de vida, os exercícios físicos regulares, 
a manutenção da capacidade funcional e a independência nas atividades diárias. 
Além disso, a permanência no trabalho, a educação, a espiritualidade, o bom 
convívio social e familiar e o controle de doenças crônico-degenerativas. Obje-
tivo: Conhecer os principais motivos de hospitalização de idosos em um hospital 
geral, privado e conveniado com o SUS do município de Gravataí-RS. Metodologia: 
Trata-se de um estudo exploratório descritivo, transversal, com enfoque quanti-
tativo, com dados primários. A população foi composta por indivíduos com 60 
anos e mais, com amostra por conveniência, de pacientes idosos admitidos em 
unidades de internação clínica e cirúrgica em um período de quatro meses no ano 
de 2013. Foi aplicado um questionário de morbidade hospitalar. A amostra � cou 
constituída de 76 idosos. Resultados e discussão: Os resultados obtidos mostraram 
que no período de junho a outubro de 2013, entre os 76 entrevistados, 59,2% era 
do sexo feminino; ambos os sexos pertenciam à faixa etária de 60 a 64 anos. A 
maioria era viúvo (50%), e casado (32,9%); o grau de escolaridade variou entre 
analfabetos (17,1%) e primário incompleto (27,6%). Foram identi� cadas como 
principais causas de hospitalização doenças do aparelho circulatório (37,8%), com 
31 causas diferentes de doenças nesta categoria; aparelho respiratório (17,1%) com 
14 causas; e o aparelho geniturinário (15,8%), com 13 causas diferentes de hospi-
talização, totalizando 82 doenças, classi� cadas conforme o CID-10. Observou-se 
que a baixa escolaridade pode ser um fator contribuinte para a falta de adesão a 
tratamentos de saúde. Com o aumento da expectativa de vida da população idosa 
e as mudanças no per� l epidemiológico das doenças crônico-degenerativas não 
transmissíveis, são necessárias novas estratégias de melhoria dos serviços de saúde 
e ampliação do acesso. Conclusão: A sensibilização e a educação para a saúde dos 
idosos e cuidadores é fundamental à adesão a programas de prevenção e segui-
mento longituginal mais efetivo de sua saúde pela equipe multipro� ssional de saúde 
da atenção primária.
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RESUMO
O processo de envelhecimento é acompanhado por diversas alterações que causam 
dano aos diferentes sistemas do organismo. Dentre as principais alterações que 
surgem com o avanço da idade está o decréscimo da função muscular, que afeta 
diretamente a capacidade de realizar tarefas do dia-a-dia, diminuindo a indepen-
dência funcional e, desse modo, re� etindo negativamente na qualidade de vida 
do idoso. O exercício físico aparece como uma ferramenta capaz de oferecer uma 
melhora na qualidade de vida dos idosos, pois além de promover benefícios � sioló-
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gicos, proporciona a integração dos mesmos ao meio social. Este trabalho teve como 
objetivo avaliar e comparar a qualidade de vida de idosos praticantes e não prati-
cantes de exercício físico. Ele foi iniciado posteriormente à aprovação no Comitê de 
Ética (Parecer: 129.225) e assinatura do TCLE. Participaram desse estudo 50 idosas 
praticantes de exercício físico (EF) matriculadas em uma Unidade de Saúde, e 50 
idosas não praticantes de EF cadastradas em uma instituição. A qualidade de vida 
das voluntárias foi mensurada por meio do questionário WHOQOL-bref, composto 
de 26 questões abordando áreas de domínio físico, psicológico, de relações sociais e 
meio ambiente. Os dados foram analisados estatisticamente pelo teste t para dados 
paramétricos. Encontrou-se como resultados a média de 69,32 anos; quanto ao 
estado civil, a maioria foram viúvas, total de 51%; a maioria de raça parda (71%), 
com ensino fundamental incompleto (60%). Em todos os aspectos avaliados da 
qualidade de vida, o grupo praticante de EF obteve maior pontuação em relação ao 
grupo não praticante (nível de signi� cância menor que p = 0,05). No que diz respeito 
à percepção da qualidade de vida e de saúde, o grupo praticante de EF (GA) obteve 
média de 4,06 e 4,02 respectivamente, já o grupo não praticante (GB) obteve média 
3,24 em ambos os aspectos. Em relação aos domínios avaliados, o de meio ambiente 
foi o que obteve maior diferença da média entre os grupos (GA: 4,5 e GB: 2,947), 
seguidos por relações sociais (GA: 4,68 e GB: 3.436), domínio físico (GA: 3,83 e 
GB: 3,31) e domínio psicológico (GA: 4 e GB: 3,51). Conclui-se com o estudo que 
o exercício físico assume um papel de grande importância para a promoção da boa 
qualidade de vida na saúde desta população, que busca, cada vez mais, formas para 
alcançar um envelhecimento saudável.
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RESUMO
Introdução: Fragilidade se constitui como síndrome de natureza clínica e multifa-
torial preditor de desfechos adversos à saúde. Embora essa condição venha sendo 
investigada na comunidade, verifica-se uma escassez de estudos que identifi-
quem o idoso frágil no contexto hospitalar, especialmente no Brasil. Objetivos: 
Identificar a taxa de prevalência de fragilidade entre os idosos internados em 
um hospital de clínicas; comparar as características socioeconômicas, o número 
de morbidades e o uso de medicamentos segundo o status de fragilidade (frágil, 
pré-frágil e não frágil). Métodos: Investigação integrante do estudo de fragili-
dade em idosos (EFRAGI), com delineamento observacional, analítico e trans-
versal. Foi conduzida no período de abril a dezembro de 2013, com 188 idosos 
internados nos setores de Clínica Médica e Cirúrgica do Hospital de Clínicas 
de Uberaba-MG. Foram utilizados: Instrumento estruturado para a caracteri-
zação dos dados sociodemográficos e econômicos; e fenótipo de fragilidade de 
Fried. Os dados foram submetidos a análise descritiva e ao teste qui-quadrado (p 
< 0,05) por meio do software Statiscal Package for Social Sciences (SPSS), versão 
17.0. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
da UFTM, parecer nº 2511. Resultados: A prevalência da condição de fragilidade 
correspondeu a 26,6%, enquanto que a pré-fragilidade foi de 53,7%. Constatou-
se maior proporção de idosos frágeis com 80 anos e mais (p = 0.020). Não foram 
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observadas diferenças significativas entre os grupos em relação ao sexo (p = 0,540), 
renda mensal individual (p = 0,268), escolaridade (p = 0,387), estado conjugal (p 
= 0,089), número de morbidades (p = 0,394) e uso de medicamentos (p = 0,677). 
Conclusão: Idosos internados apresentaram elevados percentuais de estado de 
fragilidade. A identificação das condições de saúde relacionadas à pré-fragilidade 
e à fragilidade pode favorecer o planejamento e a implementação da assistência 
ao idoso nesse contexto.

RESUMO
Introdução: Com o aumento no ritmo de envelhecimento da população brasileira 
associado à elevada prevalência de doenças crônicas, torna-se fundamental planejar 
e desenvolver ações de educação nutricional visando adoção de hábitos alimentares 
saudáveis e melhor qualidade de vida dos idosos. Objetivo: Comparar o consumo 
alimentar de idosos portadores de doença renal crônica antes e após um programa 
de educação nutricional. Metodologia: Fizeram parte do estudo 64 idosos porta-
dores de doença renal crônica estágio 3, de ambos os gêneros, com idade ≥ 60 anos, 
acompanhados pelo programa HIPERDIA do Ministério da Saúde, no município 
de Diadema - SP. Após aprovação do comitê de ética em pesquisa, os idosos foram 
atendidos individual e coletivamente. O programa foi realizado em três encontros 
individuais e três coletivos durante nove meses, de agosto de 2012 a maio de 2013. 
Para a avaliação do consumo alimentar foi aplicado, na primeira e última consulta 
individual, o “formulário de marcadores do consumo alimentar”, proposto pelo 
Ministério da Saúde, por meio do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 
(SISVAN). Para a análise estatística foi utilizado o so� ware Statistical Package for 
Social Science e adotado o nível de signi� cância de 5%. Aplicou-se o teste Wilcoxon 
para a comparação entre as médias da frequência semanal do consumo de alimentos 
saudáveis e não saudáveis antes e após a intervenção. Resultados: Houve diferença 
estatisticamente signi� cante entre as médias da frequência semanal do consumo de 
salada crua, frutas ou salada de frutas, hambúrguer ou embutidos e refrigerantes, 
antes e após a intervenção. Os alimentos marcadores de uma alimentação saudável, 
salada crua e frutas ou salada de frutas, apresentou aumento na frequência semanal 
do consumo de 3,52 ± 2,40 para 4,14 ± 2,19 (p = 0,025) e de 4,22 ± 2,55 para 5,19 
± 2,13 (p = 0,001), respectivamente, após a intervenção. O consumo semanal dos 
alimentos marcadores de uma alimentação não saudável, hambúrguer ou embutidos 
e refrigerantes, diminuiu após a intervenção passando de 1,03 ± 1,50 para 0,61 ± 1,33 
(p = 0,009) e de 0,95 ± 1,66 para 0,45 ± 0,91 (p = 0,025), respectivamente. Conclusão: 
O programa apresentou resultados positivos promovendo a adoção, autônoma e 
voluntária, de hábitos alimentares saudáveis. As ações educativas na área de alimen-
tação e nutrição são fundamentais, especialmente no âmbito das políticas públicas, 
como estratégia para a promoção da saúde e, por sua vez, na prevenção e controle 
das doenças crônicas.

CONSUMO ALIMENTAR DE IDOSOS COM DOENÇA RENAL CRÔNICA 
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RESUMO
Introdução e objetivo: O câncer de mama é um problema de saúde pública que atinge 
predominantemente mulheres em processo de envelhecimento. No Brasil o câncer é 
mais incidente na população feminina (estima-se 57 mil casos novos em 2014) e o de 
maior mortalidade (11,8 óbitos/100 mil mulheres em 2011), com taxas que aumentam 
com o avançar da idade. O envelhecimento populacional acentuará este problema e 
é fundamental planejar e avaliar ações para garantir acesso e qualidade à detecção 
precoce. O objetivo deste trabalho é analisar a detecção precoce do câncer de mama no 
Brasil a partir da produção de exames no Sistema Único de Saúde. Metodologia: Foram 
analisados dados de mamogra� a e exame histopatológico de mama na população 
alvo do rastreamento (mulheres de 50 a 69 anos), informados no SISMAMA e SIA / 
SUS, para Brasil e regiões, de 2010 a 2013. Dados de exame clínico das mamas (ECM) 
foram consultados da PNAD (2008). Resultados e discussão: A produção de mamo-
gra� a de rastreamento vem crescendo anualmente, com a razão de exames passando 
de 0,10 a 0,14, com maiores valores no Sul e Sudeste (0,18 e 0,15) e menores no Norte 
e Centro-oeste (0,07 em ambos), em 2013. A mamogra� a de rastreamento foi refe-
rida como primeira vez em 22,8% dos exames, com aumento de 6% no período, o que 
pode indicar melhoria na captação das mulheres. Predominou a periodicidade anual 
da mamogra� a, contrariamente à recomendação bienal, mas decrescendo de 45,2% 
para 38,4%. Segundo a PNAD, 23% das mulheres de 50 a 69 anos nunca � zeram ECM 
e 47,1% das que já � zeram, o realizaram há mais de um ano. Mais de 50% dos nódulos 
avaliados no histopatológico foram maiores do que 2 cm em quase todas as regiões e 
anos. Dos cânceres de mama diagnosticados, 43% foram provenientes de lesão palpável 
em 2013, enquanto o diagnóstico por imagem cresceu nos últimos anos, chegando a 
56%. Conclusão: Há avanços no rastreamento do câncer de mama no SUS, mas ainda é 
modesto o patamar de cobertura, com desigualdades regionais e baixa adesão às dire-
trizes técnicas. É necessário aperfeiçoar a rede assistencial, quali� car os pro� ssionais 
para o diagnóstico precoce e valorizar o trabalho educativo com as mulheres para que 
elas conheçam mais sobre o problema e as formas de prevenção, e se familiarizem com 
suas mamas e adotem postura atenta quanto às alterações suspeitas de câncer de mama 
(breast awareness). Tais estratégias são relevantes no cenário nacional em que ainda 
predomina a apresentação avançada da doença.

DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA NO BRASIL: UM OLHAR A 
PARTIR DOS EXAMES REALIZADOS NO SUS
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RESUMO
A perda dentária é muito comum no idoso. Isso faz com que exista a necessidade 
de um tratamento reabilitador por meio de implantes osseointegrados. A perda 
óssea periimplantar é um dos fatores mais importantes para o sucesso dos implantes 
osseointegrados ativados. O envelhecimento, entretanto, está associado à diminuição 
do metabolismo ósseo, fazendo com que isso seja um fator de risco para a perda desses 
implantes. Sabe-se que a perda óssea pode também ser in� uenciada por outros fatores 
como sexo, bruxismo, diabetes, osteoporose, cardiopatias, hipotireoidismo, álcool e 
tabagismo. O presente trabalho teve como objetivo principal acompanhar radiográ� ca 
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e clinicamente, durante quatro anos, o nível ósseo periimplantar a partir da insta-
lação de próteses colocadas nos implantes osseointegrados. Foram acompanhados 18 
pacientes, portadores de 57 implantes osseointegrados com suas respectivas próteses 
instalados, observando-se a altura óssea periimplantar e as doenças sistêmicas 
presentes. A perda da altura óssea periimplantar foi signi� cativamente associada com 
história prévia de tabagismo e com o sexo masculino, a idade foi inversamente asso-
ciada à perda de massa óssea. Fatores como presença de hipotireoidismo, diabetes, 
hipertensão, cardiopatia e osteoporose não foram associados à perda óssea. Não foram 
observadas diferenças signi� cativas nos parâmetros nutricionais dos pacientes acom-
panhados. Conclui-se que a idade foi um fator associado ao ganho de altura óssea e 
que os idosos do sexo masculino e com história prévia de tabagismo estão associados 
à perda de altura óssea periimplantar.

RESUMO
Introdução: O processo de envelhecimento acarreta modi� cações no estado nutri-
cional do idoso. Objetivo: Identi� car se existe associação entre o estado nutricional e 
os sintomas depressivos em idosos cadastrados em uma unidade de saúde da Ffamília. 
Método: Trata-se de um estudo de corte transversal, exploratório de base domiciliar, 
realizado com 139 idosos cadastrados na unidade de saúde da família Giserlando Biondi, 
Jequié / Ba. O estado nutricional foi classi� cado por meio do índice de massa corporal 
(IMC), o qual é calculado dividindo o peso pela estatura ao quadrado [IMC = massa 
corporal (kg) / estatura 2 (m)].Para a classi� cação do IMC em idosos foram utilizados os 
seguintes pontos de corte < 22 (baixo peso); 22 - 27 (peso adequado) e > 27 (sobrepeso). 
A sintomatologia depressiva foi avaliada usando a Escala de Depressão Geriátrica de 
Yersavage (versão reduzida), por meio de 15 perguntas negativas / a� rmativas, na qual 
o resultado igual ou superior a 5 pontos estabelece o diagnóstico de depressão. Foram 
realizadas análises descritivas e foi usado o teste qui-quadrado de Pearson para associar 
estado nutricional, grupo etário e sintomas depressivos a um nível de signi� cância (p < 
0,05). Para as análises utilizou-se o programa estatístico SPSS®, versão 21.0. Resultados 
e discussão: Os homens representaram 24,5% e as mulheres 75,5% da amostra. A idade 
dos idosos variou de 60 a 101 anos, com idade média de 72,32 ± 8,4 anos. A prevalência 
de idosos com IMC < 22 kg/m2 foi de 36,6%; IMC entre 22-27 kg/m2, 35,1% e IMC > 
27 kg/m2, 28,4%. Neste estudo, 32,7% dos idosos no grupo etário entre 60-69 anos obti-
veram o IMC < 22 kg/m2, 32,7% com IMC de 22-27 kg/m2 e 34,6% com IMC > 27 kg/m2; 
os idosos no grupo etário entre 70-79 anos, 30,9% obtiveram o IMC < 22 kg/m2, 34,5% 
com IMC de 22-27 kg/m2 e 34,5% com IMC > 27 kg/m2; e os idosos no grupo etário ≥ 
80 anos, 53,8% obtiveram o IMC < 22 kg/m2, 42,3% com IMC entre 22-27 kg/m2 e 3,8% 
com IMC > 27 kg/m2. Houve associação entre grupo etário e estado nutricional (p < 
0,05). A prevalência de sintomas depressivos da amostra foi de 31,4%. Enquanto preva-
lência de depressão de acordo ao estado nutricional foi: IMC < 22 (41,5% ); IMC entre 
22-27 (31,7%) e IM C > 27 (26,8%). Não houve associação entre o estado nutricional e os 
sintomas depressivos (p = 0,65). Conclusão: Neste estudo não foi observada a associação 
entre o estado nutricional e os sintomas depressivos. Os idosos ≥ 80 anos foram aqueles 
que apresentaram maior prevalência de IMC < 22 (baixo peso).
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RESUMO
Introdução: O envelhecimento humano é uma condição que vem ampliando progressi-
vamente seu espaço na sociedade, evidenciado pelo processo de transição demográ� ca e 
epidemiológica marcado nas últimas duas décadas. Essa re� exão teórica propõe discus-
sões sobre a promoção da saúde do idoso e as possibilidades de avaliação multidimen-
sional, considerando-se as especi� cidades do envelhecimento humano, com destaque 
para o crescimento expressivo da população idosa institucionalizada. O presente estudo 
objetivou realizar uma avaliação multidimensional de idosos residentes em ILPI sobre 
a perspectiva da melhoria da qualidade de vida. Métodos: Estudo descritivo, longitu-
dinal e censitário, envolvendo seis ILPI � lantrópicas em uma população de 243 idosos. 
A coleta de dados foi feita mediante a aplicação de um questionário sociodemográ-
� co sobre saúde e institucionalização. Participaram do estudo os idosos residentes com 
idade igual ou superior a 60 anos, que aceitaram responder a entrevista e assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e/ou a impressão datiloscópica. O projeto 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, sob o parecer n° 164/2011. As análises descritivas dos dados foram realizadas 
por meio do Excel e as análises estatísticas foram processadas pelo Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS), versão 2.0. Resultados: A maioria dos idosos foram mulheres 
(70,78%), solteiros (51,03%), faixa de 70 a 89 anos (70,37%). No âmbito da relação entre 
os idosos institucionalizados, 32,51% consideraram ser boa. No tocante a saúde, 25,10% 
a consideraram regular; 42,80% não souberam ou não quiseram responder; 16,87% a 
avaliaram como boa; e 15,23% alegaram estar ruim. 66,67% a� rmaram que apresentam 
diagnósticos de doenças, sendo que 80,25% utilizavam medicamentos. Quanto ao 
tipo de medicamento utilizado, 41,98% para o sistema cardiovascular; 29,22% sistema 
nervoso central. 44,86% não responderam qual o principal tipo de problema que afeta 
sua vida diária, enquanto 27,16% a� rmaram serem questões relacionadas a saúde. 
Conclusão: o presente estudo apresenta um relevante impacto social, sobre a proble-
mática da institucionalização da pessoa idosa, contribuindo para a formação, imple-
mentação e acompanhamento das políticas publicas prioritárias a pessoa idosa. Possi-
bilitando ainda o estabelecimento de intervenções de natureza multidisciplinar com o 
intuito de promover a saúdecom a perspectiva da melhoria da sua qualidade de vida.

ESTUDO COM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS NA PERSPECTIVA DA 
PROMOÇÃO DA SAÚDE: UMA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO
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RESUMO
Investigações de base populacional, sobre estilo e condições de vida, são raras ou quase 
inexistentes na região Norte do país; o que por si justi� ca o incremento de pesquisas desse 
porte. Objetivo: Estimar o futuro per� l glicêmico do idoso da zona urbana da cidade 
de Manaus em função da atual prática de atividade física e dos hábitos alimentares do 
idoso de hoje. Metodologia: Este trabalho é um dos produtos da pesquisa Marcadores 
sociais de envelhecimento e qualidade de vida do idoso a partir de 2030 da zona urbana 
de Manaus-Am, realizado pela Universidade do Estado do Amazonas, via Universidade 
Aberta da Terceira Idade (UnATI/UEA). Amostra: a população urbana da cidade de 
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Manaus estimada em 1.861.838 habitantes. Resultados e discussão: Os indivíduos que 
realizam alguma atividade física na pesquisa são 33,3%. Desses, 58,2% disseram praticar 
a caminhada. 41,1% dos entrevistados estão com sobrepeso, 23,2% estão com obesidade 
nível I e 16,3% estão com a glicemia alterada. Declararam a ingestão diária de arroz / 
macarrão / farinhas, 77,1%; de pães, 67%; de leite ou derivados 56,9%. Apenas 7,2% 
informam a ingestão diária de peixes. A pesquisa VIGITEL 2011, utilizando os parâme-
tros da OMS, concluiu que em Manaus, os indivíduos com obesidade nível I, eram 20% 
da população com idade igual e maior que 18 anos. Comparando a VIGITEL 2012 com 
as mesmas características, essa segunda rodada con� rma a variação com um percentual 
de indivíduos portadores de obesidade nível I na capital amazonense de 20,02%. Estudos 
apontaram para o consumo de uma dieta saudável como potencial fator de proteção 
contra o excesso de peso, as doenças cardiovasculares e o Diabetes Melito tipo 2 (DM2). 
O grande consumo de alimentos ricos em carboidratos e a falta de atividade física regular 
são riscos potenciais para os casos de obesidade e DM2. Homens e mulheres pesquisados 
possuem propensão para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT), considerando seus hábitos alimentares e aprática de atividade física. Conclusão: 
A ingesta diária de altas quantidades de carboidratos, combinada com a baixa frequência 
de práticas de atividade física, considerando-se ainda as tendências glicêmicas e de IMC 
elevado já instaladase a associação ao per� l genético dos indivíduos, poderá se concluir 
pela elevação do diabetes melito 2 nos idosos da cidade de Manaus em um futuro próximo.

RESUMO
Introdução: A queda é um processo traumático e lesivo que pode ter consequên-
cias irreversíveis para o idoso, gerando aumento dos índices de morbimortalidade 
nesse subgrupo populacional. Fatores extrínsecos e intrínsecos estão associados 
à ocorrência de quedas em idosos. Objetivo: Analisar a prevalência e os fatores 
associados à ocorrência de quedas em idosos residentes em áreas rurais. Métodos: 
Estudo transversal com população de 104 idosos residentes na zona rural do muni-
cípio de Jequié/BA. Foi utilizado um formulário com informações sociodemográ-
� cas, comportamentais, históricos de quedas, condição de saúde mental e avaliação 
nutricional. A análise estatística foi realizada utilizando a estatística descritiva e as 
medidas de associação para variáveis categóricas por meio do teste qui-quadrado e 
com nível de signi� cância p ≤ 0,05. Resultados: A média de idade foi de 73,54 ± 9,43 
anos (variando entre 60 e 96 anos), sendo 57,9% do sexo feminino. A ocorrência 
de quedas entre a população investigada foi de 27,4%. As mulheres, os idosos com 
peso normal e os inativos � sicamente apresentaram maior ocorrência de quedas (p 
≤ 0,05). Conclusão: Identi� cou-se uma elevada prevalência de quedas, sendo mais 
acentuada entre o grupo de mulheres e entre os insu� cientemente ativos. Ações dire-
cionadas à prevenção de quedas envolvendo redução de barreiras arquitetônicas e 
práticas de atividade física são relevantes no sentido de reduzir a prevalência de 
quedas entre a população investigada.

FATORES ASSOCIADOS A QUEDAS EM IDOSOS RESIDENTES EM ÁREAS 
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RESUMO
O rápido crescimento da população de idosos fomenta a discussão a respeito de 
eventos incapacitantes, entre os quais se destaca a ocorrência de quedas. Trata-se 
de um problema de saúde pública importante em vista da mortalidade, morbidade 
e dos custos social e econômico decorrentes. O objetivo deste estudo foi analisar 
os fatores associados a quedas em idosos residentes em comunidade. Para tanto, 
realizou-se um estudo epidemiológico, com delineamento transversal, de base 
populacional e domiciliar. A população do estudo consistiu de todos os indivíduos 
com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os sexos, não institucionalizados e 
residentes na zona urbana do município de Lafaiete Coutinho/BA. A coleta de dados 
foi realizada com formulário próprio, baseado no questionário da pesquisa SABE: 
Saúde, Bem Estar e Envelhecimento. A variável dependente do estudo foi a ocorrência 
de quedas nos últimos 12 meses e as variáveis independentes foram distribuídas 
entre os blocos sociodemográ� co, aspectos comportamentais, condições de saúde 
e desempenho motor. Realizou-se análise multivariada hierarquizada por regressão 
de Poisson, baseada no modelo teórico proposto, considerando o nível de signi-
� cância de 5%. Participaram do estudo 316 (89,0%) idosos, com média de idade 
de 74,2 anos (DP ± 9,8), sendo que desses, a maior proporção foi de mulheres que 
não sabiam ler ou escrever um recado e tinham renda familiar per capita baixa ou 
média. A prevalência de quedas foi de 25,8% e a ocorrência deste evento associou-
se ao sexo feminino (p = 0,021), sintomas de depressão (p = 0,027) e limitação de 
equilíbrio (p = 0,051). Conclui-se que existe alta prevalência de quedas entre idosos 
e que a identi� cação de fatores associados constitui-se em passo fundamental para 
o planejamento de ações e o desenvolvimento de programas de prevenção direcio-
nados a este grupo.
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RESUMO
Introdução e objetivo: Com o avançar da idade, observa-se a redução dos níveis de 
atividade física. No entanto, a sua prática é positiva, inclusive durante a longevidade, 
uma vez que proporciona um envelhecimento saudável. Essa prática in� uencia na 
qualidade de vida dos idosos, favorece a capacidade funcional e minimiza os efeitos 
causados pelo envelhecimento. Este estudo tem como objetivo avaliar o nível de 
atividade física de idosos residentes em um município de pequeno porte. Meto-
dologia: Trata-se de um estudo de corte transversal, censitário, de base domici-
liar, realizado no período de fevereiro a abril de 2013, no município brasileiro de 
Aiquara/Bahia. Participaram do estudo 232 indivíduos com idade igual ou supe-
rior a 60 anos. Na coleta de dados foi utilizado um formulário contendo informa-
ções sociodemográ� cas, condições de saúde e transtornos mentais comuns. Com 
o intuito de avaliar o nível de atividade física, foi utilizado o questionário inter-
nacional de atividades físicas (IPAQ), versão adaptada para idosos. Para análise 
dos dados foram utilizadas ferramentas da estatística descritiva e, para os testes 

FATORES ASSOCIADOS AO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DE IDOSOS 
RESIDENTES EM MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE

Autores: Samara Carolina 
Rodrigues / Rodrigues, 

SC / UESB; Paulo da 
Fonseca Valença Neto / 

Valença Neto, PF / UESB; 
Alessandra Santos Sales / 

Sales, AS / UESB; Cezar 
Augusto Casotti / Casotti, 

CA / UESB
Temário: Epidemiologia

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – 

Pôster Eletrônico



372

de associação, foi utilizado o teste do qui-quadrado de Pearson com adoção do 
intervalo de con� ança de 95 %. Resultados e discussão: A população do estudo 
foi constituída de 232 idosos, dividida em 136 mulheres (58,6%) e 96 homens 
(41,4%). A média de idade foi de 71,6 anos + 7,46 e a idade máxima de 93 anos. 
Constatou-se entre os idosos uma alta prevalência de inatividade física (53,9%), a 
qual foi maior entre os homens (66,3%). A análise dos dados revelou que ser do 
sexo masculino (p = 0,001), possuir distúrbios do sono (p = 0,033) e ter suspeição 
de transtornos mentais comuns (p = 0,015) são características que se apresentaram 
associadas a maior prevalência de inatividade física entre os idosos. Conclusão: O 
estudo permitiu concluir que mais da metade dos idosos que apresentaram-se como 
inativos � sicamente, sendo maioria do sexo masculino, estão entre os que possuem 
distúrbios do sono e suspeição de transtornos mentais comuns. Esse desfecho está 
possivelmente relacionado às condições apresentadas pelo município, como baixo 
nível socioeconômico e escassez de atividades de lazer ou outros programas para 
oferecer à população idosa. Observa-se a necessidade de políticas públicas que 
possibilitem otimizar tal situação.

RESUMO
Introdução: A síndrome da fragilidade é de� nida como uma condição clínica 
complexa, de natureza multifatorial, caracterizada pela diminuição das reservas de 
energia e pela resistência reduzida aos estressores, condições essas que resultam do 
declínio acumulativo dos sistemas � siológicos. Objetivo: Identi� car os fatores asso-
ciados ao per� l de fragilidade em idosos cadastrados em uma unidade de saúde 
da família. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional de corte transversal, 
exploratório de base domiciliar, realizado com 139 idosos cadastrados na unidade de 
saúde da família Giserlando Biondi, Jequié/Ba. A síndrome de fragilidade foi identi� -
cada de acordo com os cinco critérios propostos por Fried et al.: 1) Perda de peso não 
intencional; 2) Exaustão avaliada por autorrelato de fadiga; 3) Diminuição da força 
de preensão manual; 4) Baixo nível de atividade física; e 5) Diminuição da veloci-
dade de caminhada. As informações de antecedentes pessoais, familiares e de doenças 
associadas, sociodemográ� cas, o nível de atividade física, o consumo de álcool e 
de tabaco, a sintomatologia depressiva e o Índice de Massa Corpórea (IMC) foram 
associadas ao per� l de fragilidade. Foram realizadas análises descritivas e o teste de 
qui-quadrado de Pearson ou o exato de Fisher com nível de signi� cância (p < 0,05). 
Para as análises utilizou-se o programa estatístico SPSS®, versão 21.0. Resultados e 
discussão: A prevalência de idosos frágeis foi de 16,9%, pré-frágeis 61,8% e não frágil 
21,3%. Foram observadas associações do per� l de fragilidade com o grupo etário (p < 
0,001), sexo (p = 0,066), IMC (p = 0,018), arranjo familiar (p = 0,014), atividade física 
(p < 0,001) e quedas (p = 0,043). Conclusão: Observou-se uma alta prevalência de 
idosos pré-frágeis e frágeis e identi� cou-se fatores associados com essa síndrome. No 
entanto, é fundamental criar estratégias que visem a prevenção e a intervenção dessa 
condição de saúde em idosos.
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RESUMO
Introdução: A fragilidade e seus componentes fenotípicos podem impactar negati-
vamente a qualidade de vida (QV) de idosos. No Brasil, não foram identi� cados até 
o presente momento estudos mencionando tal relação, o que denota a necessidade 
de investigações tendo em vista a compreensão e a gestão dessa síndrome. Objetivo: 
Comparar os componentes do fenótipo de fragilidade com os escores dos domínios e 
facetas de QV de idosos residentes em uma área urbana. Metodologia: Estudo trans-
versal, observacional e analítico conduzido em 2012 com 958 idosos de área urbana 
de Uberaba/MG. Utilizaram-se os instrumentos: Questionário Brasileiro de Avaliação 
Funcional e Multidimensional (BOMFAQ), Escala de Depressão Geriátrica Abreviada, 
World Health Organization Quality of Life – Bref (WHOQOL-BREF), World Health 
Organization Quality of Life Assessment for Older Adults (WHOQOL-OLD) e Fenótipo 
de Fragilidade. Procedeu-se a análise de regressão linear múltipla para ajuste conside-
rando as variáveis (idade, sexo, estado conjugal, escolaridade, número de morbidades 
e indicativo de depressão) (p < 0,05), por meio do Statiscal Package for Social Sciences 
(SPSS) versão 17.0. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, parecer nº 
2.265. Resultados: A ocorrência de pré-fragilidade foi de 55,4% e a fragilidade corres-
pondeu a 12,8%. Nos idosos pré-frágeis, os componentes do fenótipo de fragilidade 
que associaram-se aos menores escores de QV foram: perda de peso não intencional 
(domínio psicológico), autorrelato de exaustão e/ou fadiga (domínios físico, psicoló-
gico e meio ambiente; e facetas autonomia e participação social), lentidão na veloci-
dade de marcha (domínio físico; exceto o psicológico e a faceta atividades passadas, 
presentes e futuras em que se observaram maiores escores) e baixo nível de atividade 
física (domínio meio ambiente e faceta morte e morrer). Naqueles frágeis, associaram-
se aos menores escores de QV: perda de peso não intencional (faceta intimidade), 
autorrelato de exaustão e/ou fadiga (domínios físico, psicológico, relações sociais e 
meio ambiente; e facetas atividades passadas, presentes e futuras, participação social 
e intimidade) e diminuição da força muscular (domínio meio ambiente, exceto faceta 
intimidade, em que se observaram maiores escores) (p < 0,05). Conclusão: Os compo-
nentes do fenótipo de fragilidade foram associados aos menores escores de QV nos 
domínios do WHOQOL-BREF e facetas do WHOQOL-OLD de idosos pré-frágeis e 
frágeis. Financiamento: Fapemig e CNPq.
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RESUMO
Introdução: A saúde bucal tem papel fundamental na alimentação e consequentemente 
na saúde geral. Com o envelhecimento, ocorrem alterações signi� cativas nas condições 
bucais, o que pode ser uma janela aberta para a fragilidade. Objetivos: Caracterizar, 
em idosos, os critérios de fragilidade, as condições orais e de alimentação, e investigar 
associações entre essas variáveis. Métodos: Análise a partir do banco de dados de um 
estudo de caráter transversal e multicêntrico (estudo FIBRA - fragilidade em idosos 
brasileiros, polo UNICAMP), região de Ermelino Matarazzo,zona leste de São Paulo. 
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A fragilidade foi investigada a partir dos cinco critérios estabelecidos por Fried et al. 
(2001): velocidade da marcha, força de preensão manual, exaustão psicológica, gasto de 
energia e perda de peso recente. A partir desses critérios, os idosos foram classi� cados 
em: não frágeis (NF; de zero a 2 critérios atendidos) ou frágeis (F; acima de dois crité-
rios). Paralelamente foram feitas questões a respeito da saúde oral e das condições de 
alimentação. Foram investigadas associações entre fragilidade e condições orais (teste 
qui-quadrado e teste exato de Fisher), considerando: NF vs. F e também as respostas 
“sim” vs. “não” para as questões. Foram considerados signi� cativos os valores de p < 
0.05. Resultados: Participaram da análise 384 indivíduos com a idade entre 65 e 92 anos 
(média 72 ± 6 anos). Mais da metade dos participantes (67,2%; n = 258) pertenciam 
ao gênero feminino. Quanto ao estado civil, observou-se que 48,4% eram casados (as); 
35,9% eram viúvos (as); 8,3% eram solteiros (as) e 7,0% eram separados. O Grupo F, 
em relação ao NF, apresentou signi� cância para a resposta “sim” nas questões: perda de 
peso recente (p = 0,001), sensação de boca seca (p = 0,033), ferida na boca ou bochecha 
(p = 0,019) e di� culdade ou dor para mastigar alimentos duros (p = 0,045); e apre-
sentou signi� cância para a resposta “não” às questões: mudança no paladar, di� cul-
dade para diferenciar sabores (p = 0,001) e sensação de alimento parado ou entalado 
(p = 0,004). Discussão e conclusão: os resultados encontrados parecem indicar que 
condições periodontais, mais do que disfagias e alterações sensoriais, associam-se ao 
desenvolvimento da fragilidade nos idosos estudados. Mais estudos são necessários 
para compreender os achados.

RESUMO
Introdução e objetivo: O envelhecimento � siológico do sistema cardiovascular gera 
alterações nas variáveis de pressão arterial (PA), podendo levar o idoso a desenvolver 
alterações funcionais, bem como doenças crônicas, dentre elas a hipertensão arterial 
sistêmica (HAS) e a hipertensão sistólica isolada (HSI). Ambas de alta prevalência 
nessa população e relacionadas a eventos cardiovasculares adversos que apresentam 
como fatores de risco: idade, sexo, etnia, hábitos de vida, genética e aspectos sociode-
mográ� cos. O objetivo foi descrever a frequência de indivíduos portadores de HAS 
e HSI de acordo com variáveis sociodemográ� cas (sexo, faixa etária, renda e escola-
ridade) em uma amostra de idosos da comunidade. Materiais e métodos: Estudo de 
desenho transversal, constituindo parte do projeto Rede FIBRA (estudo da fragilidade 
em idosos brasileiros). Os participantes (n = 3478) com 65 anos ou mais, de ambos os 
sexos, foram selecionados por amostragem probabilística de residentes da área urbana 
dos municípios de Ermelino Matarazzo, Campinas, Poços de Caldas, Ivoti, Campina 
Grande, Parnaíba e Belém. O método utilizado para coleta da variável de PA foi a reali-
zação de três medições de PAS e PAD em posição sentada. Foram classi� cados como 
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hipertensos os indivíduos que apresentaram médias de PAS ≥ 140mm Hg e PAD ≥ 90 
mmHg e aqueles portadores de HSI com média de PAS ≥ 140mm Hg e PAD ≤ 90mm 
Hg. As variáveis sociodemográ� cas foram coletadas por autorrelato. Resultados: A 
proporção de portadores de HAS foi de 15,7%, de HSI de 41,1% e de normotensos de 
42,3%. Na população total veri� cou-se maior frequência de indivíduos normotensos 
no grupo mais jovem (44,7% na faixa de 65 a 69 anos vs 39,1% naqueles com 80 anos 
ou mais) em função do aumento de idosos com HSI nas faixas etárias mais avançadas 
(52,7% na faixa etária de 80 anos ou mais). Foi maior a frequência de indivíduos hiper-
tensos do sexo masculino (22,6%) e nas cidades de Ermelino Matarazzo (22,7%) e Ivoti 
(20,3%). Maior proporção de hipertensos com renda pessoal intermediária: 18,7% com 
ganhos entre 3,1 e 5 salários mínimos (SM); nível de escolaridade intermediário: 17,8% 
dos idosos com cinco a oito anos de escolaridade. Em relação à HSI, houve predomínio 
no grupo das mulheres (42,4%) e nos grupos de idosos sem escolaridade (45,7%), 
com renda pessoal inferior a 1 SM (44,4%). Conclusão: Estes dados corroboram com 
achados da bibliogra� a nacional e contribuem com a investigação da HAS, da HSI em 
idosos e das variáveis associadas.

RESUMO
Introdução: A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa endêmica na região 
Amazônica, com manifestação por meio de sinais e sintomas dermatológicos e neuro-
lógicos. Essa doença representa um sério problema de saúde pública, tanto pela sua 
magnitude, como pelo seu potencial incapacitante e de estigmatização. Na velhice, 
essa doença encontra um cenário adequado ao seu desenvolvimento e ao compro-
metimento da funcionalidade para a execução de atividades cotidianas. O estudo 
objetivou caracterizar pessoas idosas com hanseníase atendidas em uma unidade de 
referência especializada em dermatologia sanitária na região Amazônica. Metodo-
logia: Estudo transversal desenvolvido em uma unidade de referência especializada 
em dermatologia no estado do Pará. Os sujeitos da amostra foram 44 idosos, de ambos 
os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos, diagnóstico clínico e laboratorial 
con� rmado de casos novos de hanseníase, formas paucibacilares e multibacilares. Os 
instrumentos de coleta de dados foram um protocolo para caracterização clínica-epi-
demiológica,uma � cha de avaliação simpli� cada das funções neurais e complicações 
do Ministério da Saúde, além da sensibilidade medida pelo estesiômetro e da força 
muscular medida pelo teste manual, ambos aplicados somente uma vez no momento 
do diagnóstico. As informações coletadas foram inseridas no so� ware BioEstat, versão 
5.0, utilizando para análise estatística o teste de Mann-Whitney com nível de α = 0,05. 
Resultados: Os resultados demonstraram que os idosos hansenianos eram em sua 
maioria homens (68,2%), na faixa etária de 65 a 69 anos (34,1%), casados (56,8%), 
analfabetos (65,9%), autônomos (43,3%), moradia familiar (81,8%), renda de até um 
salário mínimo (61,4%), apresentavam a forma clínica predominante a borderline-
virchowiana (52,3%), com predomínio do grau 2 de incapacidade física (36,4%) e os 
em que os pés foram o segmento corporal com maior comprometimento (61,4%). 
A redução da sensibilidade tátil predominava em áreas do nervo � bular em todas as 
faixas etárias (p = 0,0002) e a força muscular declinada para extensão do hálux na faixa 
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etária de 65 a 69 anos (p = 0,0432). Conclusão: Idosos com hanseníase apresentam 
baixo subsídio socioeconômico e educacional, assim como comprometimentos senso-
riais e motores em membros inferiores importantes para a sua capacidade funcional e 
participação social efetiva.

RESUMO
Introdução: A atenção primária caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 
âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção 
de agravos, o diagnóstico, o tratamento de doenças e a redução de danos ou sofri-
mento. Neste nível de atenção o sujeito é compreendido em sua singularidade, comple-
xidade, integralidade e inserção sociocultural visando manter a qualidade de vida. As 
condições sensíveis à atenção primária (CSAP) são problemas de saúde atendidos por 
ações de competência da atenção primária e cuja evolução, na falta de atenção efetiva 
e oportuna, pode exigir a hospitalização, como pneumonias bacterianas, complicações 
da diabete e hipertensão, asma e outras. Objetivo: Veri� car as internações por causas 
sensíveis à atenção primária (ICSAP) em idosos. Metodologia: trata-se de um estudo 
transversal, descritivo-analítico, com enfoque quantitativo. A população foi composta 
por idosos com idade de 60 anos ou mais, em amostra por conveniência de pacientes 
idosos admitidos em unidades de internação clínica e cirúrgica de um hospital privado 
conveniado com o SUS em um período de três meses. Foi aplicado um questionário 
de morbidade hospitalar a 76 pacientes hospitalizados, no período de 15 julho a 15 
de outubro de 2013. Resultados e discussão: Entre os 76 idosos hospitalizados , 56 
foram internados por causa das CSAP , representando 73,7% do total das internações. 
O resultado mostrou que 57,1% eram do sexo feminino, com predominância para a 
faixa etária de 60 a 64 anos, com baixa escolaridade e maioria de viúvas ou casadas. 
Os principais motivos identi� cados como ICSAP foram doenças cerebrovasculares 
com 23,3%, diabetes mellitus 21,4%, Pneumonias Bacterianas 19,6%, infecção no rim e 
trato urinário com 16,1%, entre outros. Conclusão: Os resultados apontam um elevado 
percentual de internações por CSAP em idosos, revelando uma baixa resolubilidade 
da atenção primária para determinados problemas de saúde, o que pode indicar que o 
individuo não está sendo atendido na sua singularidade, complexidade e integralidade, 
visando a promoção de sua saúde e a redução de danos ou sofrimento que compro-
metam suas possibilidades de viver de um modo saudável. Palavras chaves: Atenção 
primária em saúde. Idosos. Promoção da saúde. Doenças. Saúde de grupos especí� cos.

RESUMO
Introdução: Diante do signi� cativo e constante envelhecimento da população brasi-
leira, o grupo de idosos mais idosos, conhecido também como longevos, se destaca 
porque é a que mais tem se elevado percentualmente. Dessa forma, é de grande 
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importância compreender as características da população longeva, ainda pouco 
estudada. Objetivo: Descrever a distribuição geográ� ca de octagenários, nonagená-
rios e centenários no Brasil. Métodos: Trata-se de um estudo transversal descritivo. 
As informações foram obtidas por meio de consultas on-line ao departamento de 
informática do SUS (DATASUS) e ao Instituto Brasileiro de Geogra� a e Estatística 
(IBGE). Os dados obtidos datam do ano de 2010 (ano do último Censo). Resul-
tados: De acordo com o último censo brasileiro, existem cerca de 20.590.597 idosos, 
e o grupo de idosos com 80 anos ou mais representa cerca de 14%. Os octagená-
rios representam 84,7%, os nonagenários representam 14,5% e os centenários não 
chegam a 1%. A região Sudeste é a que concentra a maior parte de octagenários do 
país, com 39,8%, seguida da região Nordeste com 24,1%, região Sul com 12,7%, 
região Centro-oeste com 4,2% e por � m, a região Norte com 3,8%. Em relação aos 
nonagenários, que têm representatividade de 14,5% no Brasil, e aos centenários, 
representando 0,83%, a relação de proporção segue padrões descritos anteriormente 
em outros estudos e também igual aos resultados para octangenários do presente 
estudo. Conclusão: Percebe-se que a distribuição etária desses indivíduos tem 
acompanhado proporcionalmente a relação de crescimento regional. Nesse sentido, 
pesquisas futuras sobre as características sociodemográ� cas e da situação de saúde 
dos mesmos tornam-se importante.
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RESUMO
Introdução e objetivo: A dor na coluna lombar é um dos problemas musculoes-
queléticos mais frequentes relatados em idosos, mas seu impacto sobre o estado 
funcional não é bem conhecido na dor lombar aguda. Assim, o objetivo do estudo 
foi veri� car o impacto da realização de atividades diárias na intensidade da dor 
lombar aguda em idosos comunitários. Metodologia: Foi conduzido um estudo 
observacional transversal como subprojeto do estudo Back Complaints in the 
Elders – BACE (ETIC 0100.0.203.00-11). Foram incluídos idosos de 60 a 94 anos, 
com presença de dor lombar aguda há seis semanas ou menos e que não tinham 
comparecido a um serviço de saúde nos últimos 6 meses. Foram excluídos idosos 
com alterações cognitivas, patologias motoras graves, de� ciência visual e auditiva. 
A caracterização da amostra foi realizada por meio dos seguintes dados: idade, 
sexo, estado civil e escolaridade. A intensidade da dor foi questionada no momento 
da avaliação e na semana anterior por meio da escala numérica de dor. Utilizou-se 
um questionário semi-estruturado que investiga o impacto da realização de ativi-
dades de vida diária (deitar, � car em pé, sentar, andar, pedalar, inclinar o corpo 
para frente, assoar o nariz/tossir, atividade física e repouso) na intensidade da 
dor lombar (opções de resposta: sem in� uência, dor diminui, dor aumenta). Foi 
conduzida uma análise descritiva dos dados. Resultados e discussão: A amostra foi 
composta de 300 idosos comunitários, com a média da idade de 68,64 (6,11 DP), 
sendo 256 (83,3%) mulheres. Em relação ao estado civil, a maioria de 131 (43,7%) 
era casada. A média de escolaridade foi de 7,76 (4,9 DP). A média da intensidade 
da dor no momento da avaliação foi de 4,92 (3,11 DP) e na semana anterior foi de 
7 (2,63 DP). A maioria dos voluntários apresentou aumento da intensidade da dor 

IMPACTO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIÁRIAS NA INTENSIDADE 
DA DOR LOMBAR AGUDA EM IDOSOS
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lombar ao realizar as seguintes atividades de vida diária: ao � car em pé (n = 193,64) 
64,3%, sentar (n = 143,47) 7%, andar (n = 158,52) 7%, inclinar o corpo para frente 
(n = 200) 66,7%, atividade física (n = 201) 67%. Por outro lado, a dor diminuiu: 
ao deitar (n = 138) 46%, e ao repousar (n = 173,57,7%). Sem in� uência: pedalar 
(n = 51) 17%, e assoar o nariz / tossir (n = 202) 67,3%. A agudização da dor que 
di� culta a movimentação da coluna pode restringir atividades diárias levando ao 
declínio funcional e a diminuição da independência. Conclusão: Entre as atividades 
investigadas, apenas pedalar e assoar nariz/tossir não apresentaram in� uência na 
intensidade da dor lombar aguda.

RESUMO
Introdução: As pesquisas relacionadas à incapacidade funcional e às doenças entre 
idosos concentram-se principalmente em países desenvolvidos. Nos países em 
desenvolvimento, porém, em que há grande diversidade de desigualdades sociais, 
ainda são escassos os estudos sobre as condições de vida e saúde dos idosos e seus 
fatores associados. Objetivos: Veri� car a associação da incapacidade funcional 
com: sexo, escolaridade, faixa etária, renda, número de morbidades e indicativo 
de depressão; comparar o número de morbidades com: sexo, escolaridade, faixa 
etária, renda e indicativo de depressão. Métodos: Inquérito domiciliar, quantita-
tivo e transversal, realizado com 1673 idosos na zona urbana de Uberaba/MG. 
Foram utilizados: Miniexame de Estado Mental, parte do Questionário Brasileiro de 
Avaliação Funcional e multidimensional, Índex de Katz, Escala de Lawton e Brody 
e Escala de Depressão Geriátrica Abreviada. Realizou-se análise descritiva e teste 
qui-quadrado (p < 0,05) por meio do so� ware Statiscal Package for Social Sciences. 
O projeto foi aprovado pelo Comitê de em Pesquisa com seres humanos da UFTM 
sob parecer nº 2.265. Resultados: Prevaleceram as mulheres (63,8%), com 70 a 80 
anos (44,1%), escolaridade entre 4 e 8 anos de estudo (35,7%), renda de um salário 
mínimo (47,8%) e que moravam com companheiro (43,6%). Destaca-se que 3,2% 
apresentaram de 1 a 4 incapacidades funcionais nas atividades básicas de vida diária 
(ABVD). A incapacidade funcional nas ABVD esteve relacionada à maior idade (p 
= 0,019), maior número de morbidades (p < 0,001) e indicativo de depressão (p < 
0,001). O maior percentual apresentou dependência parcial nas atividades instru-
mentais de vida diária (AIVD) (65,6%). A incapacidade nas AIVD relacionou-se à 
maior idade (p < 0,001), menor escolaridade (p < 0,001), menor renda (p < 0,001), 
maior número de morbidades (p < 0,001) e indicativo de depressão (p < 0,001). 
A maioria referiu de 1 a 7 morbidades (65,8%). O maior número de morbidades 
esteve relacionado ao sexo feminino (p < 0,001), menor renda (p = 0,026) e indica-
tivo de depressão (p < 0,001). Conclusão: Evidencia-se a necessidade de ações em 
saúde direcionadas aos idosos mais velhos, com menor escolaridade, menor renda 
e indicativo de depressão, visando minimizar o aparecimento de incapacidades e 
morbidades. *Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais (Fapemig) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí� co e Tecnoló-
gico (CNPq)

INCAPACIDADE FUNCIONAL E MORBIDADES ENTRE IDOSOS, SEGUNDO 
CONDIÇÕES SOCIODEMOGRÁFICAS E INDICATIVO DE DEPRESSÃO
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RESUMO
Introdução: O aumento signi� cativo no número de casos de AIDS, entre adultos mais 
velhos, tem sido reportado mundialmente. No Brasil, têm-se percebido mudanças no 
curso da epidemia, entre elas o crescimento do número de casos na região Norte do 
país e entre indivíduos maiores de 50 anos. Objetivo: Descrever a incidência e morta-
lidade por AIDS na população com mais de 50 anos residente no Estado do Pará, 
Região Norte do Brasil. Metodologia: Estudo de série temporal, de 1996 a 2011, utili-
zando dados secundários do departamento de informática do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS). Buscou-se por população residente em dados demográ� cos e socioeco-
nômicos, incidência no sistema de informação de agravos de noti� cação (SINAN) e 
mortalidade no sistema de informação sobre mortalidade (SIM). O estudo inicia-se 
em 1996, ano em que entra em vigor a 10ª Revisão da Classi� cação Internacional de 
Doenças (CID-10), e termina em 2011, último ano disponível com dados con� rmados 
de mortalidade. Resultados e discussão: Obteve-se noti� cação de 1.289 novos casos 
de AIDS em indivíduos com idade ≥ 50 anos, dos quais 880 (68,3%) eram homens 
e 409 (31,7%) mulheres, e 571 óbitos por causas relacionadas à doença no período, 
sendo 427 (74,8%) homens e 144 (25,2%) mulheres. A faixa etária mais comprometida 
foi a de 50 a 59 anos (74,7%). A categoria de exposição hierarquizada mais frequente 
foi a de heterossexuais e a proporção de casos homem / mulher mudou ao longo 
dos anos, sendo que em 1996 era de 9:1 e em 2011, de 2,1:1. Pela análise observou-
se crescimento progressivo dos casos, que, em sua maioria (48,2%), concentravam-
se em Belém. Houve aumento da incidência entre 1996 a 2004 de 3,47 para 11,79, a 
partir daí os coe� cientes se mantiveram estáveis até 2007; posteriormente observa-se 
tendência ao crescimento. Quanto à mortalidade, esta apresenta ligeira queda até 2001 
(1,69) e incremento até 2005 (6,06). Entre 2006 e 2007, ocorre diminuição dos óbitos, 
com aumento progressivo nos anos subsequentes. O coe� ciente de letalidade da AIDS 
atinge seu ápice em 2000 com 92%, daí em diante visualiza-se queda desse coe� ciente. 
Conclusão: A epidemia de AIDS pode ser considerada em expansão entre pessoas com 
idade superior a 50 anos no Pará, havendo a necessidade de planejamento de estraté-
gias preventivas especí� cas a essa população.

INCIDÊNCIA E MORTALIDADE POR AIDS NA POPULAÇÃO ACIMA DE 50 
ANOS NO ESTADO DO PARÁ: 1996-2011

Autores: Je� erson 
de Abreu Monteiro / 
Monteiro, JA / UFPA

Área: Gerontologia
Temário: Epidemiologia

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – 

Pôster Eletrônico

RESUMO
Introdução: O processo de envelhecimento desencadeia mudanças na composição 
corporal de idosos, como a redução da massa magra, principalmente massa muscular, 
o que re� ete na diminuição concomitante da força e função muscular. Este fenômeno é 
denominado sarcopenia e recentemente foi considerada como uma nova síndrome geriá-
trica. Objetivo: Investigar a associação entre sarcopenia e diferentes indicadores antro-
pométricos de estado nutricional; avaliar qual indicador melhor discrimina sarcopenia 
em mulheres idosas residentes em comunidade. Metodologia: Estudo observacional, 
analítico, com delineamento transversal que analisou dados de 173 mulheres idosas, com 
idade ≥ 60 anos, residentes na zona urbana do município de Lafaiete Coutinho, no inte-

INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS DE ESTADO NUTRICIONAL COMO 
INSTRUMENTOS DE TRIAGEM PARA SARCOPENIA

Autores: Paloma Andrade 
Pinheiro / Pinheiro, PA 
/ UESB; Raildo da Silva 

Coqueiro / Coqueiro, RS / 
UESB; José Ailton Oliveira 

Carneiro / Carneiro, JAO 
/ UESB; Marcos Henrique 

Fernandes / Fernandes, 
MH / UESB



380

Área: Gerontologia
Temário: Epidemiologia

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – 

Pôster Eletrônico

rior da Bahia, Brasil. A associação entre sarcopenia (de� nida por meio da diminuição da 
massa muscular, força muscular e/ou performance) e os indicadores antropométricos: 
índice de massa corporal (IMC), área muscular do braço corrigida (AMBc) e perímetro 
da panturrilha foi testada por meio da técnica de regressão logística binária. O nível de 
signi� cância adotado foi de 5%. Resultados e discussão: A média de idade foi de 74,8 
anos e a prevalência de sarcopenia de 17,8%. O modelo de regressão ajustado indicou 
que todos os indicadores antropométricos foram inversamente associados à sarcopenia, 
sendo que o aumento em uma unidade no IMC, AMBc ou perímetro da panturrilha 
diminuiu em aproximadamente 46%, 14% e 42%, respectivamente, a probabilidade de 
sarcopenia nas mulheres idosas. Todos os indicadores apresentaram valores satisfatórios 
de sensibilidade e especi� cidade para discriminar sarcopenia com os seguintes pontos 
de cortes: 22,9 para IMC; 27,1 para AMBc; e 31,0 para Perímetro da panturrilha. O IMC 
foi apontado como o indicador com melhor sensibilidade e o perímetro da panturrilha 
com melhor especi� cidade. Conclusão: Os indicadores antropométricos foram identi-
� cados com bom poder discriminatório para as idosas que apresentaram sarcopenia, 
principalmente por meio do IMC e do perímetro da panturrilha.

RESUMO
Introdução: A fragilidade é uma síndrome que pode estar presente nos idosos e é rela-
cionada a diversos desfechos adversos, tais como incapacidade, institucionalização, 
hospitalização e morte. O fenótipo de fragilidade é uma ferramenta utilizada para 
avaliação da fragilidade em idosos composto pelos itens: perda de peso, exaustão, baixo 
nível de atividade física, fraqueza muscular e lentidão na marcha. Objetivo: Avaliar a 
in� uência de cada item na determinação da fragilidade em idosos comunitários brasi-
leiros. Metodologia: O presente estudo foi realizado com dados da Rede Fibra e com 
uma amostra de 5.532 idosos brasileiros avaliados, em uma visita de um examinador 
treinado, quanto aos cinco itens do fenótipo de fragilidade. A in� uência dos itens na 
determinação da fragilidade foi identi� cada por análise de Regressão Logística Multi-
nomial com cada item em separado e também em 3 modelos: baixo nível de atividade 
física, fraqueza muscular e lentidão na marcha; no primeiro, exaustão; no segundo, 
perda de peso; e no terceiro modelo os cinco itens juntos. Foi considerado nível de 
signi� cância α = 0,05. Resultados: Os itens mais prevalentes na amostra total foram 
lentidão na marcha (20,9%), seguido da fraqueza muscular (20,6%). O item que apre-
sentou maior chance para o desenvolvimento da fragilidade foi a lentidão na marcha 
(OR = 10,50, IC 95% 8,55-12,90, p < 0,001), seguido pela fraqueza muscular (OR = 
7,31, IC 95% 6,02-8,86, p < 0,001) e pelo baixo nível de atividade física (OR = 6,35, IC 
95% 5,16-7,81, p < 0,001). O modelo contendo os itens lentidão na marcha, fraqueza 
muscular e baixo nível de atividade física foi capaz de explicar 69% da fragilidade, o 
modelo que combinava exaustão e perda de peso 39% e o modelo com os cinco itens 
99,4% da fragilidade. Conclusão: Tais resultados sugerem que a aplicação de todos 
os itens do fenótipo de fragilidade aplicados em conjunto constitui a melhor forma 
de avaliação da fragilidade e que uma maior atenção deve ser direcionada aos idosos 
pré-frágeis positivos para lentidão na marcha, fraqueza muscular e baixo nível de ativi-
dade física, pois estes apresentam mais chance de se tornarem frágeis.

INFLUÊNCIA DOS ITENS DO FENÓTIPO DE FRAGILIDADE NA DETERMI-
NAÇÃO DA SÍNDROME DA FRAGILIDADE
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RESUMO
Introdução e objetivo: Os fatores de risco para o desenvolvimento de dores lombares 
são multifatoriais. É importante investigar os fatores para o início da dor lombar para 
delinear o prognóstico e perspectivas de tratamento da dor lombar aguda em idosos. O 
objetivo do estudo foi investigar a intensidade da dor e motivos autorrelatados para o 
início da dor lombar. Metodologia: Foi conduzido um estudo observacional transversal 
como subprojeto do estudo Back Complaints in the Elders - BACE (ETIC 0100.0.203.00-
11). A amostra foi composta por idosos com 60 anos ou mais, com presença de dor 
lombar aguda há seis semanas ou menos e que não tinham comparecido a um serviço 
de saúde com queixa de dor lombar nos últimos 6 meses. Foram excluídos idosos 
com alterações cognitivas, patologias motoras graves, de� ciência visual e auditiva. A 
caracterização da amostra foi realizada por meio dos seguintes dados: idade, sexo e 
utilização prioritária de serviços de saúde (público, convênio, particular e privado). 
Avaliação de forma categórica da utilização de medicamentos para dor lombar nos 
últimos 3 meses e tratamento. A percepção dos idosos com relação ao efeito global e 
o alívio da dor foi avaliada em: totalmente recuperado, melhorou, continua o mesmo, 
piorou. A intensidade da dor foi determinada pela escala numérica de dor na última 
semana. Foi utilizado um questionário semiestruturado dos motivos autorrelatados 
pelos idosos para inicio da dor lombar (movimento errado, carregamento de peso, 
acidente ou trauma, dias muito frios, outro motivo). Resultados e discussão: A amostra 
foi composta por 300 idosos, com a média da idade de 68,64 (6,11 DP), desses 256 
(83,3%) eram mulheres. A média de escolaridade foi de 7,76 (4,9 DP). A maioria utiliza 
serviço público de saúde (n = 67, 22,3%), utiliza medicamentos (n = 213, 71%), não 
faz outro tipo de tratamento (n = 253, 84,3%) e relata alívio da dor desde o início da 
mesma, apesar do episódio de agudização(n = 133, 44,3%). A média da intensidade 
da dor foi de 7 (2,63 DP). A maioria relatou o carregamento de peso como principal 
motivo para o início da dor lombar (n = 113, 37,7%), seguido de movimento errado (n 
= 80, 26,6%), acidente ou trauma (n = 23, 7,6%), dias muito frios (n = 8, 2,7%), outro 
motivo (n = 56, 18,7%) e 20 (6,7%) não souberam relatar. Conclusão: Os idosos com 
dor lombar aguda apresentaram altas intensidades de dores na lombar e o principal 
motivo autorrelatado para o inicio da dor lombar foi carregamento de peso.

INTENSIDADE DA DOR E MOTIVO AUTORRELATADO PARA INÍCIO DA 
DOR LOMBAR EM IDOSOS: DADOS DO ESTUDO BACE
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RESUMO
Introdução e objetivo: A interdição é o procedimento judicial a ser acionado quando o 
idoso demonstra falta de discernimento para a prática dos atos da vida civil e da gestão 
do seu patrimônio e/ou se torna incapaz de administrar o seu cotidiano. É decretada 
pelo juiz após perícia médica e está imbricada com a curatela, que é o encargo atri-
buído pelo juiz a um adulto capaz (o curador), para que este se responsabilize pelo 
curatelado e/ou administre os seus bens. Nosso objetivo foi identi� car o grau de 
conhecimento sobre interdição e curatela entre pro� ssionais de instituição de longa 
permanência para idosos (ILPI). Metodologia: Estudo transversal. Pro� ssionais que 

INTERDIÇÃO E CURATELA DE IDOSOS: CONCEITOS POUCO 
COMPREENDIDOS
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trabalham há pelo menos um ano em ILPI responderam a questionário de múltipla 
escolha versando sobre curatela e interdição. Resultados e discussão: O questionário foi 
respondido por 21 pro� ssionais com idade média de 56 anos (25-82 anos), ocupando 
postos de diretoria, consultoria, gerência ou atuando em atividades de comunicação, 
voluntariado, enfermagem, � sioterapia, serviço social e nutrição. Questionados sobre 
um caso clínico envolvendo a administração dos bens de idoso com demência avan-
çada, 66,7% responderam corretamente que a curatela é o instrumento adequado a este 
intento. E 71,4% sabiam que a idade muito avançada não poderia levar a interdição. 
Apenas 52,4% responderam que o processo de interdição visa veri� car a incapacidade 
de uma pessoa para gerenciar a sua vida e patrimônio. Já 76,2% responderam acertada-
mente que um amigo próximo não estaria juridicamente habilitado a solicitar a inter-
dição. Monitorar o cotidiano do interdito, defender os seus interesses, zelar pelo seu 
bem-estar e gerir os seus bens foram identi� cados por 66,7% como sendo os deveres 
do curador. E 71,4% reconheceram que é aplicável a interdição parcial ao idoso parcial-
mente incapacitado para administrar os seus bens mas ainda capaz de autogerenciar-se. 
Questionados sobre o fato de um idoso com demência em fase moderada ou avançada 
ter assinado procuração delegando poderes para a administração dos seus bens, apenas 
23,8% responderam que se constituía em ato juridicamente inaceitável. Conclusão: O 
índice geral de acertos foi de 61%, demonstrando ser de� ciente o conhecimento sobre 
interdição e curatela. Conclui-se que o parco domínio sobre o processo de interdição 
e as responsabilidades do curador não os habilita a fornecer orientações seguras sobre 
esses institutos jurídicos aos familiares.
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RESUMO
Objetivo: Descrever a magnitude da morbimortalidade hospitalar devido a tentativas 
de suicídio no Brasil em idosos internados pelo Sistema Único de Saúde, no período 
1998-2012. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional, ecológico, do tipo série 
temporal usando dados secundários extraídos do sistema de informações hospita-
lares–SIH/SUS (www.datasus.gov.br). Foram levantadas informações relativas a inter-
namentos hospitalares devido a tentativas de suicídio, taxa de mortalidade e custo dos 
internamentos em idosos de 60 anos e mais de idade, tendo sido estimado o coe� ciente 
de hospitalização de 100.000 habitantes. Resultados: Foram realizados 10.512 inter-
namentos por tentativas de suicídio em idosos. A taxa de internamentos decresceu 
no geral de 5,1/105 para 2,8/105, pico de 5,7/105 em 2001 em homens e mulheres. O 
custo dos internamentos cresceram bastante, passando de R$ 87.365,00 em 1998 para 
R$ 564.102,80. Os métodos mais empregados nas tentativas de suicídio foram intoxi-
cação por drogas, intoxicação por outros meios e armas de fogo, superando 60% em 
toda a série. A taxa de mortalidade oscilou de 2,3% em 2001 a 9,8% em 2007. Conclu-
sões: A taxa de internamentos vem decrescendo ao longo do tempo, entretanto o custo 
com tratamento das vítimas aumentou continuamente até 2010 quando se inicia um 
pequena redução. A intoxicação é o método mais amplamente utilizado nas tentativas 
de suicídio pelos idosos. Portanto, o acesso de idosos a substâncias que provoquem 
intoxicação deve ser restringido, o que poderá reduzir a frequência de tentativas de 
suicídio entre eles.

INTERNAMENTOS DEVIDO A TENTATIVAS DE SUICÍDIO EM IDOSOS DE 
60 ANOS E MAIS DE IDADE, BRASIL, 1998-2012
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RESUMO
Introdução: O envelhecimento populacional é um processo estabelecido em nossa 
realidade e de repercussão mundial. Tal processo está especialmente relacionado 
à queda da fecundidade e da mortalidade e ao aumento da esperança de vida. 
Estima-se que em 2050 serão cerca de dois bilhões de pessoas idosas que terão 
alcançado seus sessenta anos ou mais, a maioria dessa população vivendo em 
países desenvolvidos. No Brasil, estima-se que existam cerca de 18 milhões de 
pessoas idosas. Esse novo cenário, no qual se destaca o aumento do número de 
pessoas idosas e a proporção de idosos “mais idosos”, implica novas demandas. 
Com o avançar da idade, tem-se observado que o número de idosos com pelo 
menos uma condição crônica vem aumentando expressivamente. Desse modo, 
o foco em assistência à saúde, antes voltado para o combate às doenças infec-
ciosas e parasitárias, atualmente tem os esforços direcionados para o controle das 
doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial e diabetes. Obje-
tivo: Descrever o perfil sociodemográfico de idosos de centros de convivência e 
identificar qual a frequência das doenças crônicas. Metodologia: Trata-se de um 
estudo descritivo e de natureza quantitativa realizado com 433 idosos. Respei-
taram-se todos os preceitos éticos em pesquisa com seres humanos emanados pela 
Resolução nº 196/96. Resultados: As mulheres constituíram 64,9% da população 
estudada e os homens 35,1%. A idade variou entre 60 e 97 anos e a maior parcela 
da população de idosos estava situada entre 60 e 64 anos (31,6%). As doenças 
mais frequentes foram: hipertensão (39,5%) e diabetes (5,3%). A taxa de seden-
tarismo foi de 84,3%. Quando questionados sobre quais atividades gostariam de 
praticar, a maioria (29,3%) respondeu a dança. Considerações finais: Com base 
na faixa etária em estudo, identifica-se a presença de uma proporção cada vez 
maior de pessoas idosas na população, com isso tem-se enfatizado a necessidade 
de serviços de saúde diferenciados. Em oposição ao modelo hospitalar para idosos 
com problemas físicos e mentais, esses serviços colocam em evidência o papel da 
equipe de saúdede forma mais específica na atenção básica com a perspectiva de 
prevenir doenças e agravos e promover a saúde.

LEVANTAMENTO DA PREVALÊNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS EM 
IDOSOS INTEGRANTES DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA
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RESUMO
Introdução: A urbanização crescente e o envelhecimento populacional cursam de 
modo intenso, acelerado e com forte interface. Há um desa� o de contemplar o 
segmento idoso no contexto adverso e hostil das grandes cidades brasileiras, em 
especial em relação à mobilidade urbana. Objetivo: Estudar a relação entre envelhe-
cimento, mobilidade urbana e condições de saúde em uma população idosa. Foram 
analisados: o per� l sociodemográ� co e epidemiológico, a capacidade funcional 
(autonomia e independência) para o desempenho das atividades de vida diária, 
a mobilidade dos idosos na cidade (acesso aos lugares e modos de deslocamento 
utilizados) e o acesso e a utilização dos serviços e ações de saúde pelos idosos no 
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município. Metodologia: Estudo epidemiológico de corte transversal, de base popu-
lacional, com 1.200 moradores idosos ( ≥ 65 anos) do Recife / PE. A coleta de dados 
foi feita com um questionário multidimensional. Resultados: Encontrou-se uma 
população de maioria feminina, com baixa escolaridade e com maior percentual de 
viuvez. São idosos que residem em arranjos multigeracionais e que possuem renda 
(aposentadoria e/ou pensão). Estes têm uma percepção positiva do seu estado de 
saúde e gozam de boa capacidade funcional, embora referiram sofrer de algumas 
doenças. Hipertensão arterial foi a mais referida. A maior parte é assistida pelo 
Sistema Único de Saúde. São idosos que saem de casa quando desejam, sem precisar 
de ajuda, deslocando-se na cidade principalmente a pé ou de ônibus. O principal 
motivo de saída do domicílio é a ida aos serviços de saúde. A cidade é percebida 
pelos idosos como pouco acessível e insegura. Discussão: Os resultados trazem uma 
re� exão sobre a responsabilidade dos gestores públicos em responder à demanda 
dos idosos por uma cidade segura e acessível na qual possam exercer sua cidadania. 
Conclusão: Condições adequadas de mobilidade urbana são estratégias que podem 
contribuir para a promoção da capacidade funcional e do acesso aos serviços de 
saúde para os idosos nas grandes cidades. Descritores: Mobilidade urbana. Idoso. 
Acesso à saúde.

RESUMO
A velhice longeva é alcançada por um número cada vez maior de pessoas e desafia 
a família, a sociedade e o Estado quanto as demandas de cuidado. Esse estudo 
abordou o envelhecimento no cenário da vida religiosa consagrada feminina 
diante da necessidade de cuidados de longa duração (CLD). Objetivou-se avaliar 
fatores associados à necessidade de cuidado autorreferida e a funcionalidade 
entre idosas religiosas, identificando aspectos ligados à necessidade de cuidado 
e independência para as atividades de vida diária (AVD). Método: Transversal de 
base populacional avaliando 41 indivíduos residentes em casas de CLD, perten-
centes a três congregações religiosas femininas em um município do norte do Rio 
Grande do Sul, Brasil. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa 
da universidade de Passo Fundo protocolo n. 312/2011. A coleta realizou-se no 
primeiro semestre de 2012 por meio de entrevista com questionário estruturado 
contendo, entre outros, dados sociodemográficos, autorreferência para neces-
sidade de cuidados e avaliação da funcionalidade, por meio do Index de Katz, 
averiguando independência nas AVD. Os dados foram analisados por meio dos 
testes de Mann-Whitney e qui-quadrado, para nível de significância de p ≤ 0,05 e 
intervalo de confiança (IC) de 95%. Resultados: População de estudo com média 
de idade de 82,2 anos e escolaridade maior ou igual a 11 anos. O Index de Katz 
revelou resultados com significância para a necessidade de cuidado nas variáveis 
faixa etária, tempo de vida religiosa, anos de estudo e necessidade de cuidado. 
Conclusão: Evidenciou-se, no cenário em questão, preservação do autocuidado 
e funcionalidade entre as religiosas longevas, fator que remete à necessidade de 
estudos mais abrangentes no contexto específico.

NECESSIDADE DE CUIDADO E FUNCIONALIDADE ENTRE IDOSAS 
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RESUMO
O estado de saúde física e mental do individuo encontra-se atrelado à qualidade 
do seu sono a ponto de in� uenciar em suas atividades diárias, seu humor e dispo-
sição. Na terceira idade o idoso passa por modi� cações � siológicas que interferem na 
qualidade do sono. Essas mudanças afetam mais da metade dos idosos e interferem 
diretamente na qualidade de vida deles. O objetivo deste é retratar como os idosos 
participantes da UNATI/AM (Universidade Aberta da Terceira Idade do Amazonas) 
sentem-se em relação ao seu padrão de sono. Este é um recorte de uma dissertação de 
mestrado que teve como objetivo avaliar a qualidade de vida de idosos participantes 
da UNATI/AM. Para atingir o objetivo utilizou-se a abordagem quantitativa, no qual 
foram entrevistados 129 idosos de ambos os sexos. Eles responderam o instrumento 
de qualidade de vida WHOQOL-bref , do qual focalizaremos neste estudo a seguinte 
questão: “Quão satisfeito(a) você está com o seu sono?”. Os resultados demonstram 
que 30% dos idosos responderam queestavam muito satisfeitos; 39% disseram que 
estavam satisfeitos; 20% informaram que não estavam satisfeitos e nem insatisfeitos; 
já 10% mostram-se insatisfeitos; e apenas 1% referiu-se que estava muito insatisfeitos 
com a qualidade de seu sono. Percebe-se que a maioria dos idosos participantes da 
UNATI/AM encontram-se satisfeitos com seu sono. Os resultados podem estar rela-
cionados ao per� l ativo destes idosos, neste sentido várias ações com o intuito de 
promover o envelhecimento ativo têm sido discutidas, planejadas e realizadas dentro 
das universidades abertas da terceira idade. No entanto, faz-se necessário ampliar o 
olhar para idosos não participantes dessas universidades e, assim, discutir o tema 
sono de qualidade como fator relevante para a saúde dos idosos. Para tanto, é neces-
sário fomentar novas pesquisas que desvendem os fatores ou hábitos que predispõem 
o padrão de sono e� caz, com o intuito de esclarecer os jovens, bem como os idosos 
em geral, de que o sono é um fator relevante para que se tenha um envelhecimento 
saudável e ativo.

O SONO DE QUALIDADE: A PERCEPÇÃO DOS IDOSOS DE UMA UNIVER-
SIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE.
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RESUMO
Introdução: O sono exerce papel importante na homeostasia, cujo desequilíbrio 
favorece o aparecimento de transtornos mentais, prejuízo no desempenho físico 
e di� culdades adaptativas. Além de causar aumento de vulnerabilidade do orga-
nismo do idoso, as alterações no sono podem implicar na diminuição do senso 
de bem-estar, di� culdade no exercício de funções sociais, diminuição da quali-
dade de vida e, ainda, um aumento do potencial para morbidades e mortalidades. . 
Objetivo: O objetivo do presente estudo foi realizar um levantamento da in� uência 
do sono e sua relação na qualidade de vida entre idosos institucionalizados e não 
institucionalizados. Material e métodos: A população estudada composta por 20 
idosos caracterizou-se por idosos com faixa etária entre 67 e 100 anos. A média da 
idade foi de 79,4 anos entre os idosos institucionalizados e de 70,9 anos entre os 
idosos não institucionalizados; e a mediana foi de 77 e 71 anos, respectivamente. 

O SONO E SEU IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 
DA VIDA DIÁRIA ENTRE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS
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Foi utilizado o questionário WHOQOL-BREV para analisar a qualidade de vida 
dos voluntários e o questionário do sono para realizar uma auto percepção dos 
fatores que podem desencadear quadro de insônia. Resultados: A análise compara-
tiva intra-grupos apresentou que não houve diferença signi� cativa, porém o grupo 
institucionalizado apresentou um comprometimento mais acentuado da qualidade 
do sono. Conclusão: Conclui-se com esse estudo que os idosos institucionalizados 
tem o sono comprometido devido a necessidade de levantar-se a noite. Os não insti-
tucionalizados relatam episódios de sono recorrentes durante execução de certas 
atividades, como assistir televisão, ler e conversar. Palavras-chave: Sono. Qualidade 
de vida. Saúde. Cinética funcional.

RESUMO
Introdução: Nos últimos anos, a obesidade sarcopênica tem se destacado entre as 
condições de saúde dos indivíduos idosos. Ela impacta a qualidade de vida dos 
idosos, acarreta odeclínio das atividades básicas da vida diária, a dependência 
funcional e a incapacidade. Objetivo: Verificar a prevalência de obesidade sarco-
pênica (OS) e sua possível associação com a incapacidade funcional. Metodo-
logia: Trata-se de um estudo seccional denominado FIBRA III - RJ (fragilidade em 
idosos brasileiros), realizado com 402 idosos, acima de 65 anos, de ambos os sexos, 
residentes na zona norte do Rio de Janeiro, entre o período de 2012 a 2013. Foram 
realizadas entrevistas domiciliares, sendo coletadas informações relativas à antro-
pometria, variáveis socioeconômicas e demográficas, velocidade da marcha, força 
de pressão palmar medida pelo dinamômetro da marca Jamar, medida de massa 
muscular pela absorciometria com dupla emissão (DXA). As atividades básicas de 
vida diária foram medida pela escala de Katz adaptada por Lino et al., 2008. Os 
sarcopênicos foram definidos por meio da massa muscular como pertencentes ao 
primeiro quintil. Para o diagnóstico da obesidade, os indivíduos foram classifi-
cados de acordo com os pontos de corte de percentual de gordura recomendados 
por Baumgartner (38 % para as mulheres e 27% homens). As análises das variá-
veis foram calculadas em frequências simples e as análises bivariadas no SPSS 19, 
com intervalos de confiança de 95% e significância estatística de p < 0,05, tendo 
como desfecho a incapacidade funcional. Resultados: A prevalência de obesidade 
sarcopênica encontrada foi de 2,0%, com mais da metade na faixa etária de 75 
a 84 anos e maior predomínio no sexo feminino. Com relação a quedas, 37,5% 
tiveram quedas; mais de 30% apresentaram redução da força de preensão palmar. 
Na análise bivariada dos idosos obesos sarcopênicos, encontramos associação 
positiva e notou-se um risco elevado de 4,71 com a incapacidade funcional, porém 
sem significância estatística. Nos idosos que sofreram quedas, observamos um 
risco de 1,66 para incapacidade funcional, com significância estatística. Discussão 
e conclusões: Houve associação positiva entre incapacidade funcional, obesidade 
sarcopênica e quedas. Cabe ressaltar que a OS é um fator de risco modificável e que 
estudos mostram que intervenções que promovam a reeducação alimentar, dietas 
hiperprotêicas e atividade física podem melhorar o estado nutricional e, conse-
quentemente, a funcionalidade dos idosos.

OBESIDADE SARCOPÊNICA E FUNCIONALIDADE EM IDOSOS RESI-
DENTES DA ZONA NORTE DO RJ: FIBRA III.
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RESUMO
Introdução e objetivo: Ao monitorar o risco de quedas deve-se realizar avaliação sobre as 
condições de saúde e capacidade física. O objetivo do estudo foi analisar a ocorrência de 
quedas, medo de cair, intensidade da dor e mobilidade em idosos da comunidade. Meto-
dologia: Foi conduzido um estudo observacional transversal como subprojeto do estudo 
Back Complaints in the Elders - BACE (ETIC 0100.0.203.00-11). A amostra foi composta 
por indivíduos com 60 anos ou mais, com presença de dor lombar há 6 semanas ou 
menos, que não haviam comparecido a um serviço de saúde nos últimos 6 meses. Foram 
excluídos idosos com alterações cognitivas, doenças motoras graves e de� ciências visual 
e auditiva. Os idosos foram questionados sobre a ocorrência de quedas no último mês e 
meio, além do motivo que resultou na queda (acidental ou não acidental). O medo de cair 
foi avaliado pela Falls E�  cacy Scale-International (FES-I), considerando alto medo de cair 
um escore superior à mediana da amostra (> 30 pontos). Foi avaliada a intensidade da dor 
na última semana pela Escala Numérica de Dor (leve: 1 a 3; moderada: 4 a 6; alta: 7 a 10 
pontos) e a mobilidade pela distância que o indivíduo conseguia caminhar, considerando 
um quarteirão equivalente a 100 metros (mais de 30 quarteirões; mais de 2 quarteirões; 
mais de 15 metros; menos de 15 metros). Foi realizada análise descritiva dos dados. Resul-
tados e discussão: A amostra foi composta por 300 idosos, com média de idade de 68,6 
(±6,1), sendo 256 (83,3%) mulheres. Em relação ao estado civil, a maioria da amostra era 
casada (n = 131; 43,7%). Quanto à ocorrência de quedas, 225 (75%) idosos não sofreram 
queda, 37 (12,3%) sofreram uma única queda e 33 (11%) duas ou mais quedas. Entre os 
caidores, 61 (87,1%) sofreram quedas acidentais e 9 (12,9%) não acidentais. A média da 
pontuação da FES-I foi 31,8 (±9,3) pontos. A maioria da amostra apresentou alto medo 
de cair (n = 160; 53,3%). A média da intensidade da dor foi de 7 (±2,6) pontos. A maioria 
dos idosos (n = 154; 51,3%) conseguia caminhar mais de 2 quarteirões e menos de 30. 
Apesar da alta intensidade da dor, a maioria mantinha-se ativa. Embora a maioria dos 
idosos não relatasse o evento queda, apresentava um medo de cair importante que a longo 
prazo pode resultar em restrição de atividades. Conclusão: A maioria dos idosos com dor 
lombar aguda não relatou quedas no último mês e meio, apresentou alto medo de cair e 
alta intensidade de dor e conseguia deambular pelo menos dois quarteirões.

OCORRÊNCIA DE QUEDA, MEDO DE CAIR, INTENSIDADE DA DOR E 
MOBILIDADE EM IDOSOS COM DOR LOMBAR AGUDA

Autores: Luiza Faria 
Teixeira / Teixeira, LF / 

UFMG; Bruno de Souza 
Moreira / Moreira, BS / 

UFMG; Amanda Apare-
cida Oliveira Leopoldino 

/ Leopoldino, AAO / 
UFMG; Leani de Souza 

Máximo Pereira / Pereira, 
LSM / UFMG; João 

Marcos Domingues Dias 
/ Dias, JMD / UFMG; 

Rosângela Corrêa Dias / 
Dias, RC / UFMG

Área: Gerontologia
Temário: Epidemiologia

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – 

Pôster Eletrônico

RESUMO
Introdução: A autoavaliação da saúde é muito utilizada em estudos epidemiológicos, 
especialmente devido à sua associação com condições clínicas e com maior risco de 
morbidade e mortalidade subsequente. Considera-se a percepção de saúde dependente 
do status de saúde, da rede de apoio social e do acesso e uso dos serviços de saúde. Obje-
tivo: Avaliar a percepção de saúde de idosos atendidos em uma estratégia saúde da família 
de Ananindeua/Pará. Materiais e métodos: Estudo transversal, descritivo, analítico, reali-
zado com 110 idosos atendidos em uma estratégia saúde da família de Ananindeua/
Pará, no período de março de 2013 a outubro de 2013. Foram avaliados o per� l clínico 
epidemiológico e a percepção de saúde dos idosos no domicílio durante as visitas reali-

PERCEPÇÃO DE SAÚDE DE IDOSOS DE UMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 
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zadas com as agentes comunitárias de saúde (ACS). A análise dos dados foi desenvolvida 
utilizando-se o so� ware SPSS 18.0. Resultados: a maioria era do sexo feminino (60%), 
com faixa etária prevalecente de 60 a 70 anos (54,5%), casados (64,5%), sendo 28,2% 
analfabetos que recebem de 1 a 2 salários mínimos. As principais condições clínicas e 
fatores de risco eram HAS (40%), dislipidemia (60%) e doença osteomioarticular (49,1%). 
A maioria (65,5%) referiu sua saúde como boa, 26,4% como ruim, e apenas 5,5% como 
excelente. Discussão: a maioria dos idosos avaliados referiu boa saúde apesar de apre-
sentarem alguma patologia. Já no estudo de Nunes (2009), apenas 35,5% consideraram 
sua saúde boa, e a maioria (66,5%) a consideraram regular ou ruim, observando-se asso-
ciação entre as respostas mais pessimistas e o declínio funcional. Esta associação também 
foi encontrada no estudo de Giacomin (2008), em que se observou uma piora gradual da 
auto-avaliação da saúde com o aumento da incapacidade. A percepção de um estado de 
saúde ruim acarreta o uso mais frequente dos serviços de saúde entre os idosos, sendo 
uma variável importante de se investigar. Nesta pesquisa, 26,4% relataram uma saúde 
ruim, dado que deve ser observado de forma a investigar os motivos para tal ocorrência. 
Conclusão: A maioria dos idosos desta pesquisa referiram apresentar boa saúde, apesar 
disso um número considerável referiu sua saúde como ruim. Essa é uma variável impor-
tante de ser investigada pelo qrau de relação com a morbimortalidade de idosos. Veri� ca-
se dessa forma a importância de uma atenção redobrada à saúde do idoso no contexto da 
atenção básica, por meio de iniciativas de prevenção, promoção e recuperação da saúde.

RESUMO
O envelhecimento está relacionado com alterações � siológicas e com o aparecimento de 
doenças crônicas. Desta forma, a alimentação equilibrada ajuda a prevenir doenças e a 
promover qualidade de vida. O objetivo deste estudo foi caracterizar o per� l antropomé-
trico, estado de saúde e hábitos alimentares pregressos e atual de idosos frequentadores 
de um grupo de convivência. Foi realizado um estudo transversal, com 57 idosos de 
ambos os sexos, com faixa etária entre 60 e 82 anos, pertencentes a um grupo de convi-
vência de Volta Redonda/ RJ. Aplicou-se um questionário com perguntas sobre doenças 
crônicas existentes, saúde oral, renda familiar, frequência alimentar pregressa e atual e 
avaliação antropométrica (IMC, circunferência da cintura, circunferência do braço e 
circunferência da panturrilha. A maioria dos entrevistados estava na faixa etária entre 60 
e 69 anos, viúvo(a) (43,86%), predominantemente mulheres (75,44%), com renda de um 
a três salários mínimos (75,44%),usuários de prótese dentária (78,95%). Entre as doenças 
crônicas, as mais recorrentes foram: hipertensão arterial (61,40%), seguida de diabetes 
tipo II (24,56%) e dislipidemias (24,56%). De acordo com a classi� cação do índice de 
massa corporal, 47,37% dos idosos apresentaram sobrepeso, 38,60% estavam eutró� cos, 
e 14,03% com baixo peso. Com relação à frequência alimentar pregressa e atual, foi visto 
que houve redução no consumo de gorduras e frituras, aumento no consumo de leite e 
derivados, embutidos, enlatados e industrializados. Observou-se que grande parte dos 
idosos apresentava mais de uma doença crônica, estado nutricional de alerta (sobre-
peso e baixo peso), e hábitos alimentares que ainda precisavam ser modi� cados. Ainda 
são necessárias mais discussões nessa área para que haja criação de políticas públicas e 
educação nutricional especí� cas para os problemas enfrentados por essa população.
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RESUMO
O câncer de próstata é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de três quartos 
dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. Assim como outros cânceres, a idade é 
um marcador de risco importante, ganhando um signi� cado especial no câncer de prós-
tata, uma vez que tanto sua incidência, como a mortalidade, aumentam, exponencialmente, 
após a idade de 50 anos. O objetivo deste estudo foi descrever o per� l clínico e epidemio-
lógico de pacientes idosos com diagnóstico de câncer de próstata tratados em um hospital 
na cidade de Belém/ PA. A presente pesquisa respeitou os princípios éticos, com início 
após aprovação do cômite de ética. O tipo de estudo é caráter observacional, retrospectivo 
de coorte, seguindo delineamento quantitativo, descritivo e analítico por meio de dados 
obtidos nos prontuários dos pacientes com diagnóstico de câncer de próstata em trata-
mento no hospital no período de janeiro a dezembro de 2010. A pesquisa se deparou com 
uma grande di� culdade para analisar prontuários em decorrência do mau preenchimento 
ou mesmo por ausência de informações. Após aplicação dos critérios de exclusão, foram 
analisados 129 prontuários de idosos com média de idade de 71,53 ± 7,33, diagnosticados 
com câncer de próstata e atendidos no ano de 2010. A maioria, 72,86%, eram casados e de 
baixa escolaridade (54,26%), fundamental incompleto, procedentes de diversos municípios 
do Estado, porém 28,68% vieram da capital do Estado, Belém. A grande parte dos idosos, 
68,99%, eram aposentados. Quanto à exposição aos fatores de risco para o câncer, 46,51% 
apresentaram o hábito de tabagismo e 31,78% do etilismo. Apenas quatro idosos apresen-
taram registro de vasectomia. Os níveis de PSA registrados nos prontuários no início do 
tratamento, demonstraram média de 53,72 mg/mL, enquanto que ao � nal do tratamento a 
média encontrada foi de 2,59mg/mL. A primeira opção de tratamento desses pacientes era a 
radioterapia, com aplicação em 69,76% dos idosos. A radioterapia era, algumas vezes, asso-
ciada a outras formas de tratamento, como a quimioterapia (20,93%). Diante dos achados, 
conclui-se que os idosos vêm sendo acometidos pelo câncer de próstata, nesta pesquisa em 
especial aos 70 anos. Esses não demonstraram ligação expressiva aos fatores de risco, exceto 
ao tabagismo (46,51%), levantando a hipótese da interferência genética. A prevenção deve 
ser mais ativa como estratégia de modi� car esse per� l de idosos com câncer de próstata.
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RESUMO
O pé diabético causa considerável sofrimento e mudanças na qualidade de vida do 
paciente, di� culta suas funções normais e, em alguns casos, leva a amputação, altos custos 
hospitalares para seu tratamento e reabilitação (Milman, et al. 2001). É de grande rele-
vância demonstrar o per� l dos idosos com pé diabético, uma vez que se trata de um indi-
cador para as ações de educação e tratamento da doença. O objetivo foi descrever o per� l 
clínico e epidemiológico dos idosos com pé diabético assistidos na clínica médica do 
hospital universitário João de Barros Barreto. Estudo transversal de caráter retrospectivo 
e abordagem quantitativa, com análise de 46 prontuários no período de 2008 a 2012, com 
as variáveis sociodemográ� cas (sexo, idade, estado civil, procedência e nível de escolari-
dade) e clínicas (tempo de diagnóstico,comorbidades associadas, tempo de internação, 
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procedimentos cirúrgicos realizados, complicações durante a internação e condição da 
alta. Aplicou-se estatística descritiva (média, desvio-padrão e porcentagem) e teste qui-
quadrado, para analisar a relação entre a ocorrência de amputação com sexo, faixa etária 
e tempo de diagnóstico. Resultados: 52,2% pertenceram ao sexo masculino, a média de 
idade foi de 71 anos (DP±8,0), com até 8 anos de estudo (73,9%) e 54,3% casados. A média 
do tempo de diagnóstico do diabetes foi de 14 anos de patologia (±8,89), e do tempo de 
internação foi de 24 dias (DP±17,8), 39,1% submeteram-se a amputação, 34,8% reali-
zaram desbridamento e 26% dos pacientes realizaram somente intervenções clínicas e 
curativos. O local mais acometido pelos dois tipos de procedimentos foi em pododáctilos. 
A descompensação da glicemia esteve presente em 93,3% dos casos, não houve relação 
signi� cativa entre a ocorrência de amputação com sexo, faixa etária e tempo de diagnós-
tico. De acordo com os dados encontrados, sugere-se que o quadro clínico e as comor-
bidades contribuíram de forma maior para o agravamento da condição clínica do que 
os demais fatores como sexo, faixa etária e tempo de diagnóstico. Os dados encontrados 
podem oferecer direcionamento a ações e serviços de saúde dos idosos com diabetes 
mellitus no sentido de prevenção e tratamento do diabetes e suas complicações.
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RESUMO
Introdução e objetivo: Diante da notável transformação epidemiológica, das proble-
máticas que envolvem o processo de envelhecimento populacional e da necessidade 
de serviços para o atendimento dessa população, o presente estudo visa identi� car o 
per� l cognitivo e funcional dos idosos que frequentam centros de convivência para 
terceira idade em três cidades do Estado de São Paulo: Santos, São Carlos e São Paulo. 
Metodologia: Foram avaliados 200 idosos, sendo 90 de Santos, 50 de São Carlos e 60 
de São Paulo. Os idosos foram avaliados por intermédio dos seguintes instrumentos: 
Questionário de per� l sociodemográ� co, Questionário socioeconômico, Miniexame 
do Estado Mental (MEEM), Questionário de Queixas Subjetivas de Memória (MAC-
Q), Escala de Independência em Atividades da Vida Diária (Escala de Katz) e Escala de 
Atividades Instrumentais da Vida Diária de Lawton & Brody. Resultados e discussão: A 
média de idade dos idosos foi de 71,2 anos, sendo 94,5% do gênero feminino e 5,5% do 
masculino. A escolaridade predominante foi de 1 a 4 anos (59% dos participantes) e a 
classe econômica dominante foi a classe C (55,5%). Em relação aos aspectos cognitivos, 
no MEEM 56% dos participantes tiveram pontuações abaixo da nota de corte estabele-
cida em função da escolaridade, 10% obtiveram pontuações na média e 34% acima da 
média. No MAC-Q 67,5% dos idosos apresentaram disfunções subjetivas de memória. 
Em relação à funcionalidade, nas Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD), 71,5% 
dos participantes são independentes. Para a realização das Atividades Instrumentais da 
Vida Diária (AIVD), apenas 29% são independentes. Nas análises de correlação entre 
o per� l cognitivo e de desempenho funcional, foram encontradas associações entre 
as duas escalas cognitivas, MEEM e MAC-Q, entre as duas escalas funcionais, Escala 
de Katz e Escala de Lawton & Brody. Além da associação entre as escalas cognitivas, 
MEEM, MAC-Q e a Escala de Atividades Instrumentais da Vida Diária de Lawton 
& Brody. Conclusão: Parte signi� cativa dos idosos frequentadores dos Centros de 
Convivência participantes da pesquisa apresentam declínios cognitivos e funcionais, 
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existindo correlação entre o desempenho cognitivo e funcional. Acredita-se que esses 
resultados subsidiarão pro� ssionais atuantes nos centros de convivência e estudiosos 
da área de gerontologia. Destacamos a importância do fortalecimento de serviços para 
a terceira idade com ações de promoção à saúde e prevenção de doenças.

RESUMO
Introdução: Maus-tratos entre idosos é um ato de acometimento ou omissão (negligência) 
que pode ser tanto intencional como involuntário, pode ser de natureza física ou psicoló-
gica, envolvendo agressão emocional ou verbal, ou pode envolver abuso de ordem � nan-
ceira ou material. Objetivo: Identi� car o per� l sociodemográ� co de idosos e a situação de 
violências de uma região metropolitana de Brasília, Distrito Federal. Métodos: Trata-se 
de um estudo transversal de base populacional, de caráter descritivo observacional e com 
amostra de conveniência. A coleta de dados foi realizada em unidades de serviços de saúde 
na Regional do Paranoá, DF. Resultados: Amostra foi composta por 237 idosos, com idade 
média de 70,25 anos (desvio-padrão de 6,94), 69% eram mulheres, cor branca (48,1%), 
38% casados, 44,3% sem nenhum grau de instrução de escolaridade, 62% católicos, 46% 
com renda de até um salário mínimo, 89% residiam com pelo menos um familiar e 94,1% 
tinham � lhos. Quanto às violências, cerca de 60% referiram ter sofrido algum tipo de 
violência em algum momento da vida após os 60 anos. Na análise dos tipos de violência, 
a de maior prevalência foi a violência psicológica, com 37% do tipo humilhação, situa-
ções de insultar, falar mal, gritar e ameaçar o idoso, e 24% do tipo discriminação, ou seja, 
sofrer abuso por não ser tratado com respeito; seguidos por situação de abandono (23,6%) 
e por abuso � nanceiro (21,9%). Destacam-se como principais agressores familiares que 
residem com o idoso. Discussão: A interface de fatores sociodemográ� cos e o envelheci-
mento associado aos estereótipos sexuais, de classe, cor ou etários faz com que as mulheres 
idosas se tornem um grupo com um risco elevado de sofrer alguma forma de violência 
ou abuso. Além disso, idosos são considerados mais indefesos devido às di� culdades em 
pedir ajuda, por não ter conhecimento su� ciente sobre os recursos disponíveis, ou mesmo 
por não ousar planejar uma vida longe dos seus agressores. Conclusão: Qualquer que seja 
o tipo de abuso, certamente resultará em sofrimento desnecessário, lesão ou dor, perda 
ou violação de direitos humanos e redução da qualidade de vida para o idoso. Assim deve 
ser difundido entre a população e os pro� ssionais que lidam com idosos a importância da 
noti� cação de casos e o encaminhamento para programas de proteção ao idoso.
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RESUMO
Introdução: No Brasil, a expectativa de vida aumentou no último meio século, 
proporcionando uma explosão demográ� ca de idosos no país. Concomitantemente, 
houve um aumento na prevalência de doenças crônico-degenerativas, uma vez que o 
próprio processo do envelhecimento é fator de risco para morbidades. É importante 
ressaltar que para obter uma maximização do cuidado é necessário dispor de um 
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RESUMO
Introdução: As transformações demográ� cas favorecem o envelhecimento populacional, 
principalmente quanto ao aumento da esperança de vida e do número de idosos com 80 
anos e mais. Esse grupo etário convive com mais incapacidades e doenças, demandando 
mais cuidados e atenção dos serviços de saúde. Nesse contexto, é necessário identi� car o 
per� l de quem busca os serviços de saúde, principalmente daqueles com idade avançada. 
Objetivo: Descrever a frequência e o per� l demográ� co, socioeconômico e de saúde 
dos idosos de 80 anos e mais que utilizaram serviços de saúde. Metodologia: Estudo 
transversal com amostra de 103 idosos com 80 anos e mais da área urbana de Cuiabá, 
selecionados a partir de amostragem aleatória simples estrati� cada em duas etapas e 
por conglomerados. Utilizou-se o questionário BOAS – Brazil Old Age Schedule, inves-
tigando a utilização de serviços de saúde com o questionamento: Consultou o médico 
ou foi internado/socorrido na emergência nos últimos três meses? Foi realizada análise 
descritiva, comparando a diferença das proporções. Resultados: A amostra é composta 
por 51 homens e 52 mulheres, média de 84,9±5,4 anos; 53,4% referiram nenhuma esco-
laridade, 87,4% não trabalham e 66% possuem renda mensal de até um salário mínimo. 
Mais da metade dos idosos (58,3%) declararam não ter um companheiro, grande parte 
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planejamento de ações individualizadas, logo o conhecimento do per� l dos idosos 
é fundamental para o estabelecimento de políticas públicas de promoção à saúde. 
Objetivo: Objetivou-se descrever o per� l de idosos cadastrados em um projeto de 
convivência e lazer na cidade de Fortaleza/CE. Metodologia: Trata-se de um estudo 
descritivo, transversal e com abordagem quantitativa, que descreve o per� l epidemio-
lógico e socioeconômico de idosos cadastrados em um projeto de convivência e lazer 
na cidade de Fortaleza-CE. Foram entrevistados 24 idosos de agosto a outubro de 
2013, para isso utilizou-se de um instrumento modi� cado do padrão original Brazil 
Old Age Schedule – BOAS. Os dados encontrados foram processados e analisados 
mediante a utilização do programa Excel 2003. Durante a construção de tabelas e 
grá� cos, as variáveis foram selecionadas e agrupadas de forma a facilitar o enten-
dimento. Resultados e discussão: Os resultados revelaram que 87,5% são do gênero 
feminino; 89% são aposentados; 83,3% possuem baixo poder aquisitivo; 58,3% têm 
baixo nível de escolaridade; 75% têm renda mensal entre um a dois salários mínimos; 
79% tem uma percepção positiva da sua saúde geral; 91,7% apresentam algum tipo de 
doença e fazem uso de medicamento diariamente. Além disso, todos os entrevistados 
apresentaram alto grau de autonomia e independência. De fato, a caracterização dos 
grupos de idosos é fundamental para subsidiar as ações de promoção à saúde, por 
conhecer as peculiaridades de cada indivíduo. Conclusão: A partir dos resultados, 
foi possível estabelecer o per� l dos longevos participantes do projeto, bem como 
identi� car as principais comorbidades das quais estão suscetíveis. Nesse contexto, o 
conhecimento dessas características é fundamental para o estabelecimento de polí-
ticas públicas de promoção à saúde, favorecendo os cuidados integral, individuali-
zado e preventivo. Portanto, � ca claro a necessidade de acompanhamento do projeto 
por uma equipe multidisciplinar, visando o envelhecimento ativo e diminuição dos 
agravos à saúde dos idosos.
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tiveram � lhos e 92,1% moram com alguém. Nos últimos três meses, 59,2% utilizaram 
serviços de saúde. Desses, a maior parte era do sexo feminino (63,5%) e com 90 anos ou 
mais (70,6%). A frequência de utilização foi maior naqueles com mais anos de estudo 
(63,2%) e maior renda (77,8%). A diferença entre os que tinham companheiro e os que 
não foi de apenas 1,9%, e os idosos que moravam só apresentaram menor frequência 
(37,5%) do que aqueles que moravam com alguém (61,1%). Praticamente não houve 
diferença entre as frequências da utilização de serviços de saúde em relação a autoper-
cepção de saúde, porém os idosos que referiram problema de saúde atual (63,5%) e os 
que declararam tomar algum remédio (65,4%) tiveram quase o dobro da frequência de 
utilização dos que não referiram problema (38,9%) ou não tomam remédios (36,4%). 
Conclusão: Os idosos que utilizam serviços de saúde são principalmente aqueles que 
apresentam morbidades e tomam remédios. Esse per� l permite prever a demanda dos 
que buscam os serviços de saúde, de maneira que os serviços e programas se adequem e 
desenvolvam estratégias de prevenção para que o uso seja adequado e equânime.

RESUMO
Introdução: O rápido processo de envelhecimento da população brasileira se deve ao 
declínio das taxas de mortalidade e fecundidade, além dos avanços das tecnologias 
direcionadas à área da saúde, elevando assim a expectativa de vida das pessoas. Esse 
processo é responsável pelas alterações � siológicas como, a diminuição das reservas 
funcionais que acarreta mudanças morfo� siológicas, funcionais e bioquímicas 
tornando o idoso mais passível a agressões intrínsecas e extrínsecas e consequente-
mente vulneráveis a doenças crônico-degenerativas e comorbidades. Isso implica no 
aumento do uso de medicamentos, tornando os idosos mais suscetíveis aos riscos de 
polifarmácia e de problemas relacionados à farmacoterapia. Objetivo: Compreender 
o per� l Farmacoterapêutico de idosos assistidos por uma unidade de saúde da 
família de Jequié – Bahia. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional de 
corte transversal no qual os dados foram coletados a partir das informações levan-
tadas de 103 pacientes idosos cadastrados na Unidade de Saúde da Família (USF) 
Giserlando Biondi, no período de maio a novembro de 2013. Resultados e discussão: 
A utilização total de medicamentos foi de 325 com média de 3,16 por pessoa, a poli-
farmácia esteve presente em 88,3% dos pacientes (n = 91). Os medicamentos mais 
consumidos foram os anti-hipertensivos (n = 192), seguido dos hipoglicemiantes (n 
= 46), anti-in� amatórios (n = 37), inibidores da bomba de prótons (n = 23) e outros 
(n = 27). Dentre os anti-hipertensivos a classe dos diuréticos tiazídicos foram os 
mais utilizados, seguido dos antagonistas dos receptores da angiotensina, inibidores 
da enzima conversora de angiotensina (IECAs) e antagonistas beta-adrenérgicos. 
Foram identi� cadas 135 potenciais interações medicamentosas em 67 pacientes 
(65%) e 9 casos de medicamentos inadequados. Conclusões: Esses resultados forne-
ceram dados relevantes para a compreensão do uso de medicamentos pelos usuários 
da USF, bem como, para auxiliar nas prioridades do cuidado com o idoso e elaborar 
estratégias em que o farmacêutico possa prevenir ou reduzir os possíveis problemas 
farmacoterapêuticos presentes nessa comunidade e, consequentemente, promover o 
uso racional de medicamentos.
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RESUMO
Introdução e objetivo: Do per� l físico-funcional de idosos comunitários usuários dos serviços 
de o� almologia do Distrito Federal. Métodos: Trata-se de estudo observacional, descritivo e 
transversal. Foram avaliados 144 idosos, de ambos os sexos, de janeiro de 2012 a dezembro 
de 2013, atendidos nos ambulatórios de O� almologia do Distrito Federal, utilizando questio-
nário sociodemográ� co e clínico, e balança antropométrica. Resultados e discussão: A média 
de idade dos idosos avaliados foi de 69 anos (±5,6), sendo 91 mulheres e 51 homens, em sua 
maioria moradores de Ceilândia ou Taguatinga (n = 107). A maior parte dos pacientes exami-
nados (n = 85; 60%) possuíam diagnóstico clínico de catarata, mas apenas 39 foram subme-
tidos a cirurgia corretiva e outros 42% aguardam agendamento desse procedimento; 78 resi-
diam com companheiro, 37 eram viúvos e 14 solteiros; 99 idosos faziam uso de óculos, mas 
apenas 27 reportaram ter se consultado com o� almologista em 1 ano; 46 reportaram não ter 
problema de visão e 53 mencionaram ter poucos problemas. Enquanto 22 pacientes possuíam 
um trabalho atual, 89 reportaram que já haviam se aposentado, e 33 recebiam pensão. Ainda 
assim, 38 idosos reportaram assumir a função de provedores da família, apesar de aproxi-
madamente metade dos idosos avaliados considerarem que seus proventos não eram su� -
cientes para custear suas necessidades. Ao questionar os idosos se haviam caído nos últimos 
12 meses, 85 deles relatavam que não haviam caído nos últimos 12 meses, ao passo que 33 
relataram a ocorrência de uma queda no período, e outros 24 pacientes relataram ter sofrido 
duas ou mais quedas. Essa prevalência de quedas pode estar associada ao número de prati-
cantes de atividade física presentes na amostra estudada (n = 85), dos quais 50% praticavam 
alguma modalidade de atividade física por 2 ou 3 vezes por semana, com duração de 47 horas 
semanais em média; atividades estas iniciadas, em média, há 49 meses. O Índice de Massa 
Corpórea dos idosos foi de 27,37 kg/m2 (± 4,02), variando de 18,24 a 37,56 kg/m2. Conclusão: 
Observou-se que os idosos usuários dos serviços de o� almologia do Distrito Federal praticam 
atividade física, muitos contribuem para a renda familiar e alguns trabalham, ainda assim, 
foram identi� cados episódios de quedas, o que reforça a importância do seguimento a longo 
prazo com avaliações multidisciplinares para melhor de� nir as estratégias de prevenção.
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RESUMO
O formato tipicamente triangular da pirâmide populacional está dando lugar a uma pirâmide 
característica de uma sociedade em acelerado processo de envelhecimento. Essa transição 
demográ� ca é um fenômeno estrutural muito importante na sociedade, alcançando destaque 
no setor de saúde. Os avanços em pesquisas na área da saúde têm proporcionado oportu-
nidades de melhorias na qualidade de vida desta nova parcela da comunidade. A Universi-
dade Aberta da Terceira Idade (UNATI) é exemplo desse progresso, proporcionando cons-
tante aprendizado, estímulo e orientação aos membros. Nessa crescente, surgiu o interesse em 
caracterizar os longevos inseridos nesse programa. O objetivo deste trabalho é identi� car o 
per� l sociodemográ� co dos idosos atualmente participantes da UNATI Amazonas. Trata-se 
de um recorte de uma pesquisa de iniciação cientí� ca, que tem como objetivo traçar o per� l 
dos idosos participantes do programa no Amazonas. Para atingir esse objetivo, utilizou-se 
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RESUMO
Conhecer o per� l socioeconômico-demográ� co de uma população é fundamental 
para a elaboração de planos de saúde pública, tendo como � nalidade levar a atenção 
básica de saúde da forma mais e� ciente possível à população. O objetivo deste estudo 
foi elaborar o per� l socioeconômico-demográ� co da população acima de 59 anos da 
área urbana do munícipio de Monte Negro, Rondônia, Amazônia Brasileira, o qual 
possui um índice de Swaroop-Uemura de 62%. Uma amostra de 411 idosos, 50,1% 
do gênero masculino, foi submetida a um questionário socioeconômico em suas resi-
dências, no qual responderam perguntas referentes a etnia, tempo de residência em 
Rondônia, naturalidade, grau de instrução, renda e desabilidades. Dos 411 idosos, 
46,7% se consideram pardos, 48,6% são imigrantes da região sudeste, 25,8% da região 
nordeste, 60% vivem em Monte Negro há pelo menos 10 anos, 85,8% são analfabetos, 
34% possuem uma renda familiar de um salário mínimo, 3,9% são cegos e 1,4% são 
cadeirantes. Os dados caracterizam uma população, em sua maior parte, imigrante, 
pobre, com baixo nível de instrução e com 5,2% de incapacidade física grave, o que 
di� culta o deslocamento até as unidades de saúde. Há de se observar que Monte 
Negro é um munícipio novo, com apenas 22 anos de existência, fator que explica 
o alto número de imigrantes instalados na região. Como a maior parte da popu-
lação idosa apresenta baixo nível de instrução e baixa renda, a adesão às medidas de 
prevenção contra agravos de saúde e implementação de programas do Ministério da 
Saúde � ca seriamente comprometida.
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a método de abordagem quantitativa com 131 integrantes de ambos os sexos matriculados 
nas unidades da cidade de Manaus. O instrumento de coleta de dados utilizado foi um ques-
tionário composto por perguntas abertas e fechadas sobre aspecto socioeconômico, educa-
tivo e cultural, em que se focalizaram para este estudo as questões relacionadas à idade, sexo, 
moradia, meio de transporte e renda mensal. Os resultados mostraram que os pesquisados 
possuíam idade entre 60 e 93 anos, e 86,25% representavam o sexo feminino. Da totalidade, 
87,7% possuem residência própria, 71,75% moram próximo às unidades em que estudam, 
mas apenas 22,1% vai à escola a pé, caracterizando a utilização de automóveis próprios ou 
transporte público pela maioria. Aproximadamente 66,4% são aposentados em até três salários 
mínimos e participam ativamente na renda familiar. Identi� camos também que dos 15,26% 
dos idosos que moram sozinhos, por viuvez ou solteirice, 95% é do sexo feminino. Percebe-se 
que apesar de indispensável que o idoso mantenha as redes sociais de apoio garantindo melhor 
qualidade de vida, a sua capacidade de interagir socialmente está relacionada, de modo geral, à 
localização e mobilidade dos indivíduos até as unidades. Diante disso, faz-se imprescindível a 
mobilização de esforço conjunto por parte do setor público, pro� ssionais da educação e saúde 
em galgar a expansão desse benefício uma parcela maior da comunidade amazonense, ofer-
tando qualidade de vida apesar da diversidade sociodemográ� ca da comunidade.
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RESUMO
A atividade física é uma variável frequentemente mencionada na literatura como 
de grande importância para saúde em geral. Na velhice, há fortes evidências de que 
pessoas que se exercitam obtêm uma variedade de benefícios, inclusive menos enfer-
midades e aumento da capacidade para desempenhar suas tarefas cotidianas. Neste 
estudo, objetivou-se comparar a prática de atividade física entre idosos de três distritos 
administrativos do município de Belém-Pará. Para isso, realizou-se um estudo retros-
pectivo em uma amostra composta por 847 idosos atendidos em unidades municipais 
de saúde (UMS) na cidade de Belém, no período de janeiro a dezembro de 2010. Os 
dados referentes à prática de atividade física foram coletados da Caderneta de Saúde 
da Pessoa Idosa e agrupados por distritos de acordo com a unidade de atendimento, 
a saber: 1) Distrito Administrativo do Guamá (DAGUA): UMS Jurunas, Condor, 
Guamá, Terra Firme e Cremação; 2) Distrito Administrativo do Entroncamento 
(DAENT): UMS Marambaia, Providência e Tavares Bastos; e 3) Distrito Administra-
tivo do Benguí (DABEN): UMS Cabanagem, Tapanã, Satélite, Benguí II e Pratinha. A 
análise estatística foi realizada no so� ware BioEstat 5.2. As proporções foram compa-
radas mediante o teste qui-quadrado, adotando nível de signi� cância p < 0,05. A faixa 
etária de 60 a 69 anos (55,9%, n = 474) e o sexo feminino (67,4 %, n = 571) foram 
predominantes. Hábitos prejudiciais à saúde como fumo (4,9%, n = 42) e consumo 
de bebida alcoólica (7,4%, n = 63) tiveram baixa frequência. Em relação à prática de 
atividade física entre os idosos do DAENT, DAGUA e DABEN, 33,6% (n = 80), 28,1% 
(n = 92) e 19,5% (n = 55), respectivamente, relataram realizar algum tipo de ativi-
dade, sendo a caminhada a mais referida. Na análise por gênero, nos idosos do sexo 
masculino, observou-se diferença estatística signi� cativa (p < 0,0001), em relação ao 
padrão de atividade física, indicando que no DABEN há mais idosos sedentários do 
que nos demais distritos. Já no sexo feminino, não foi encontrada associação estatística 
signi� cativa (p = 0,2019). Conclui-se que há alta prevalência de idosos sedentários 
nos distritos estudados, para os quais se devem proporcionar uma maior adesão aos 
programas de atividades físicas, com vista a reduzir e/ou prevenir possíveis declínios 
funcionais associados com o envelhecimento.
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RESUMO
Introdução: Os idosos apresentam divergências das características sociodemogra-
� cas e de saúde, as quais podem interferir na qualidade de vida (QV). Faz-se neces-
sário investigar a associação desses aspectos nas diferentes localidades. Objetivos: 
Comparar os idosos urbanos e rurais segundo as características sociodemográ� cas; 
e veri� car os fatores associados aos menores escores de QV dos idosos urbanos e 
rurais. Metodologia: Inquérito quantitativo, analítico e transversal, com 2.142 idosos 
urbanos (2011) e 850 rurais (2008) em Uberaba-MG. Utilizaram-se os instrumentos: 
Questionário Brasileiro de Avaliação Funcional e Multidimensional, World Health 
Organization Quality of Life – BREF (WHOQOL-BREF) e o World Health Organi-
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zation Quality of Life Assessment for Older Adults (WHOQOL-OLD). Utilizou-se 
o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 17.0, por meio de análise 
estatística descritiva, testes qui-quadrado, t-Student, regressão logística e regressão 
linear múltipla (p < 0,05). Os projetos foram aprovados pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos da UFTM, nº 897 e nº 1.477. Resultados: Prevaleceu, 
em ambos os grupos os idosos entre 60 e 70 anos. Proporção superior de idosos 
urbanos tinha escolaridade (p < 0,001), moravam acompanhados (p < 0,001) e eram 
do sexo feminino (p < 0,001) na zona urbana; já na área rural predominaram os 
homens (p < 0,001). No WHOQOL-BREF, obteve-se como preditor principal dos 
menores escores de QV no meio urbano: maior número de morbidades nos domí-
nios físico (p < 0,001), psicológico (p < 0,001), relações sociais (p < 0,001) e meio 
ambiente (p < 0,003). Já no meio rural foram: maior número de morbidades no físico 
(p < 0,001), psicológico (p < 0,001) e meio ambiente (p < 0,001). No WHOQOL-OLD, 
o maior preditor dos menores escores de QV entre os idosos urbanos foram: maior 
número de morbidades nas facetas, funcionamento dos sentidos (p<0,001), auto-
nomia (p < 0,001), atividades passadas, presentes e futuras (p < 0,001) e participação 
social (p < 0,001); e ausência de companheiro na faceta intimidade (p < 0,001). 
Enquanto entre os idosos rurais foram: maior número de morbidades nas atividades 
passadas, presentes e futuras (p < 0,001) e participação social (p < 0,001); ausência 
de companheiro na intimidade (p < 0,001). Conclusão: Faz-se necessário a reali-
zação de diagnóstico situacional a � m de veri� car os fatores que in� uenciam na QV 
dos idosos e ações de saúde efetivas direcionadas a essas comunidades. Fomento: 
CNPq e Fapemig.

RESUMO
Introdução: Com o processo de transição epidemiológica é crescente o número de 
doenças crônicas não transmissíveis, entre elas o diabetes mellitus. Objetivo: Analisar 
a prevalência de diabetes entre idosos residentes em áreas rurais. Metodologia: Estudo 
transversal realizado com 104 idosos residentes em área rural. Para a coleta de dados 
foi utilizado um questionário padronizado contendo características sociodemográ� cas 
e informações sobre doenças referidas, entre elas o diabetes. Para análise dos dados, 
foram utilizados procedimentos da estatística descritiva, teste qui-quadrado de Pearson 
(Χ2) com p ≤ 0,05. Resultados e discussão: A média de idade dos avaliados foi de 73,54 
± 9,42 anos. A maioria dos investigados era do sexo feminino (57,9%). A prevalência 
global de diabetes foi de 14,7%, sendo mais elevada entre as mulheres (20%), idosos 
entre 60 e 79 anos (15,3%) e os não alfabetizados (19,4%). Contudo a associação não foi 
estatisticamente signi� cante (p > 0,05). Conclusão: Observou-se uma elevada preva-
lência de diabetes, principalmente entre os idosos mais jovens, os com menor nível de 
escolaridade e as mulheres. Ações de rastreamento dos escores glicêmicos dos usuários 
da área coberta pela Unidade de Saúde da Família, bem como programas de educação 
nutricional e incentivo a prática de atividade física e mudança de estilo de vida são 
medidas importantes para prevenção e controle do diabetes.
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RESUMO
As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) estão entre as cinco principais 
causas de procura aos serviços de saúde no Brasil. Entretanto, as pessoas com mais 
de 60 anos parecem estar envolvidas no problema de desinformação, ou mesmo 
descaso com o processo de saúde-doença. Idosos comumente não se atentam para a 
possibilidade de estarem com DST e, por não buscarem as consultas especializadas, 
contribuem para os casos de subnotificação das doenças. O objetivo do estudo 
foi identificar a prevalência de doenças sexualmente Transmissíveis em mulheres 
idosas. É um estudo do tipo observacional, transversal, quantitativo, descritivo e 
analítico. Posteriormente à aprovação do Comitê de Ética, foram analisados pron-
tuários de uma Unidade de Referência em Saúde, compreendendo o período de 
janeiro a dezembro de 2013. Após aplicação de critérios de inclusão e exclusão 
para o estudo, a amostra final foi constituída por 276 mulheres com idade média 
de 66,75 ± 5,97 anos. A maioria variando entre casadas (44%) e viúvas (37%). 
77,90% das idosas apresentou normalidade em seus resultados do Exame Preven-
tivo, com inflamações decorrentes da presença de cocos, bacilos e/ou lactobacilos. 
Apenas 4,7% tiveram resultado com células atípicas de significado indeterminado. 
Identificou-se que das mulheres idosas pesquisadas, 8,34% estavam infectadas 
com Candida sp., 4,35% com Gardenerella vaginallis, 4,35% com Papiloma Vírus 
Humano, e 0,36% com Trichomonas vaginallis. Demonstrando, assim, uma preva-
lência de 15,44% a 19,36% (95% de confiança) de doenças sexualmente transmissí-
veis em mulheres idosas. O estudo concluiu uma prevalência de aproximadamente 
17% de DST em idosas. Números importantes para demonstrar que o acompanha-
mento de saúde não deva ter idade limite, como para realização do exame Papani-
colaou (preconizado até os 64 anos), para que esses dados, futuramente, não sejam 
casos subnotificados. Incentiva-se a divulgação de estratégias de prevenção na 
terceira idade, além de estratégias direcionadas de rastreio das DST para idosas e 
tratamento quando necessário.
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RESUMO
Introdução: A fragilidade é de� nida como um estado � siológico de aumento da 
vulnerabilidade a eventos adversos, de natureza multissistêmica, decorrente da perda 
das reservas de energia para enfrentar estressores e desa� os ambientais. Rockwood 
e colaboradores propõem um modelo matemático de fragilidade que resulta em um 
Índice de Fragilidade (IF), que re� ete o efeito acumulado de múltiplas alterações 
no curso de vida. Estudos prévios utilizando IF encontraram prevalência de fragili-
dade de 24%. É maior entre as mulheres (26%) que os homens (24%). Em relação à 
idade, a frequência varia de 3% (65-69 anos) a 57% (85 anos ou mais). Comparado a 
outros modelos que utilizam marcadores especí� cos, o IF superestima a prevalência 
de fragilidade por conter um conjunto maior de variáveis, visto que o acúmulo de 
dé� cits pode ocorrer em diferentes sistemas para cada indivíduo. Objetivo: Identi-
� car a prevalência de fragilidade em idosos da comunidade utilizando o modelo de 
dé� cits acumulados. Método: Foi utilizado o banco de dados do estudo FIBRA – 
Unicamp. Trata-se de estudo transversal, multicêntrico, envolvendo 2.613 idosos da 
comunidade, com 65 anos ou mais, sem dé� cit cognitivo sugestivo de demência. Para 
compor o IF foram utilizadas variáveis de diferentes domínios: renda, escolaridade, 
doenças crônicas, número de medicamentos, sinais e sintomas, sintomas depressivos, 
capacidade funcional, queda, tabagismo, alcoolismo, percepção de saúde e partici-
pação social. O total de variáveis contempladas neste estudo foi 32. Para cada idoso, o 
IF foi calculado a partir do número de itens em que os participantes revelaram dé� cit 
(valor 1) dividido pelo número de itens do protocolo (32). Dessa forma, o IF varia de 
0 a 1. Foram classi� cados como robustos os idosos que pontuaram < 0,22, os pré-frá-
geis obtiveram ≥ 0,22 e ≤ 0,37, e os frágeis obtiveram > 0,37. O teste qui-quadrado 
foi utilizado com nível de signi� cância de 5% ou p < 0,05. Resultados: Indicam que, 
entre os participantes do estudo, 68% eram mulheres e a média de idade foi de 73 
anos. A prevalência de fragilidade foi de 29% e maior no sexo feminino (p = 0,008). 
Em relação à idade, a associação com fragilidade não apresentou diferença estatisti-
camente signi� cativa. Considerações � nais: Conclui-se que foram encontradas asso-
ciações entre fragilidade e gênero pelo IF. Estudos metodológicos podem melhorar a 
con� abilidade de medidas que discriminam os mais e menos suscetíveis aos efeitos 
da fragilidade. O IF pode contribuir para identi� cação de per� s de fragilidade na 
população idosa.

RESUMO
Introdução: Com o processo de envelhecimento populacional, eleva-se a preva-
lência de doenças crônicas não transmissíveis, em parte, decorrente do aumento 
dos níveis de colesterol, glicemia e da pressão arterial. Objetivo: Estimar a preva-
lência de hipercolesterolemia em idosos residentes em Itajuru, na zona rural de 
Jequié – BA. Metodologia: Estudo transversal realizado com 104 idosos com idade 
igual ou superior a 60 anos, cadastrados na USF do distrito de Itajuru, em Jequié. 
Para a coleta de dados foi utilizado um questionário padronizado contendo 
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RESUMO
Introdução: A hipertensão arterial (HA) e o diabetes mellitus (DM são apontados 
como os principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares e constituem 
a principal causa de morbimortalidade, incapacidade e graves problemas de saúde 
pública, tratáveis na rede básica em 80% dos casos. O aumento da pressão arterial 
ocorre quando a relação entre débito cardíaco e a resistência periférica total é alte-
rada, sendo, de fato, uma característica complexa determinada pela integração de 
múltiplos fatores genéticos, ambientais e demográ� cos (OMS, 2001). O DM pode 
resultar de uma variedade de condições que resultam em hiperglicemia, a qual 
pode ser proveniente de transtornos heterogêneos tanto genéticos quanto clínicos 
(insu� ciência e resistência à ação da insulina). (Anderson JW, 2003) Objetivo: 
Descrever o per� l de portadores de HA e DM clinicamente diagnosticados aten-
didos em ambulatório. Metodologia: Trata-se de pesquisa quantitativa do per� l de 
idosos portadores de HA e DM clinicamente diagnosticados em 78 prontuários de 
idosos atendidos por estudantes de enfermagem no Centro de Pesquisa e Atenção 
ao Idoso em Belo Jardim após assinatura de Termo de Consentimento Livre e Escla-
recido. Resultados e discussões: Dos 78 idosos pesquisados, 55,46 eram do sexo 
feminino e 44,53 do masculino, 27,3 tinham menos de 50 anos, 20,8% entre 51 e 60 
anos e 51,9% mais de 60 anos. Diabetes tipo I foi registrado em 8,97%, Tipo II em 
60,25% e em 30,78% não havia informação. Hipertensão Arterial foi registrada em 
55,12%. Problemas cardiovasculares foram relatados em 35,8% dos idosos, taba-
gismo em 30,76%, não foram registrados casos de alcoolismo e sedentarismo em 
53,84, o Índice de Massa Muscular (IMC) foi de 7,8% abaixo de 25, 23,4% acima de 
25 e 31,2% não foram informados. A adesão aos medicamentos foi con� rmada em 
53,84% dos casos. Veri� ca-se que, embora sejam encaminhados para o programa 
de atividade física (Belo Jardim Ativo), o sedentarismo ainda é alto e o IMC acima 
de 25 foi signi� cativo, a adesão ao tratamento é signi� cativa embora abaixo do 
esperado. Conclusão: O diagnóstico precoce, o conhecimento das condições socio-
culturais e o controle da HA e do DM reduzem a prevalência de incapacidade. As 
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características sociodemográficas, dados pessoais e informação sobre doenças e 
agravos referidos, entre eles a hipercolesterolemia. Para análise dos dados, foram 
utilizados procedimentos da estatística descritiva, teste qui-quadrado de Pearson 
(Χ2) com p ≤ 0,05. Resultado e discussão: A média de idade dos avaliados foi 
de 73,54 ± 9,42 anos. A maioria dos investigados era do sexo feminino (57,9%). 
A prevalência global de hipercolesterolemia foi de 22,1%. Os indivíduos do 
sexo feminino (32,7%), na faixa etária de 60-79 anos (25,0%), não alfabetizados 
(24,2%) apresentaram maior prevalência de hipercolesterolemia. Foi identificada 
associação entre sexo e hipercolesterolemia (p ≤ 0,05). Conclusão: Observou-se 
uma maior prevalência de hipercolesterolemia entre as mulheres. O aumento dos 
escores de colesterol entre as mulheres está associado às reduções nos níveis de 
estrogênio ao longo dos anos. Recomenda-se ações de educação nutricional e 
mudança de estilo de vida, com o intuito de reduzir as taxas de colesterol entre a 
população investigada.
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ações da enfermagem na identi� cação precoce, na educação para a saúde voltada 
à adesão ao tratamento e autocuidado na prevenção das complicações ajudam a 
preservar a autonomia e a independência. Palavras-chave: Idosos. Hipertensão 
arterial. Diabetes mellitus. Enfermagem.

RESUMO
A queda é referenciada como um dos principais problemas de saúde na população idosa. 
Além dos fatores intrínsecos, estudos demonstram que a institucionalização representa 
um fator de risco para ocorrência de quedas, já que a mudança do ambiente familiar 
para um ambiente estranho pode predispor a alterações psicológicas, cognitivas e funcio-
nais relacionadas a isolamento, abandono e inatividade física do indivíduo. Com isso, o 
estudo propôs veri� ca a prevalência de quedas e a preocupação em cair de idosos em 
uma Instituição de Longa Permanência em Belém – PA. Trata-se de estudo observa-
cional, transversal, quantitativo, descritivo e analítico. São respeitadas as normas éticas, 
com início após aprovação por um Comitê de Ética (492.088) e após aceitação do parti-
cipante por meio do TCLE. A pesquisa teve como instrumentos o Miniexame do Estado 
Mental (MEEM) e a Escala de E� cácia de Quedas (FES-I-Brasil), a � m de identi� car a 
preocupação dos idosos sobre a possibilidade de cair. Participaram do estudo 27 idosos 
institucionalizados, sendo distribuídos em grupos para análise, de acordo com o resul-
tado do MEEM. O grupo A, constituído por 16 idosos com média 22 no MEEM, apre-
sentaram média de 80 anos, 87,5% eram do sexo feminino e 12,5% do sexo masculino. 
Quanto ao estado civil, a maioria dos idosos (50%) era solteira. Importante ressaltar que 
68,75% desses idosos referem redução da acuidade visual, um fator de risco importante 
para quedas. Nesse grupo, a preocupação sobre a possibilidade de cair se fez presente em 
3 questionamentos, 37,5% se mostraram pouco preocupados no item “andando sobre 
superfície escorregadia” e 37,5% no item “caminhar sobre superfície irregular”, 18,75% 
se mostrou extremamente preocupado no item “tomar banho”, esse grupo obteve uma 
prevalência de 37% de queda no último ano. Já no grupo B, constituído por 11 idosos, 
com MEEM mais baixo (média = 16,90), 90% mulheres, maioria (54,54%) viúvos e 81% 
com redução na acuidade visual, demonstraram pouca preocupação apenas em um item 
do questionário “pegando algo acima da cabeça ou do chão”, porém, tiveram preva-
lência de quedas de 54% no último ano. O estudo conclui que, apesar dos idosos não 
se mostrarem tão preocupados com a possibilidade de quedas, ainda apresentam este 
problema no último ano, com importante prevalência (44%) dos 27 idosos pesquisados.
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RESUMO
Introdução: Fadiga autopercebida é um sintoma consciente subjetivo e desagra-
dável que envolve todo o corpo e pode ser influenciado por fatores internos ou 
externos ao indivíduo e o relato consciente de cansaço é a informação mais rele-
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vante na avaliação da fadiga sob essa perspectiva. Objetivo: Investigar a preva-
lência de fadiga autopercebida e fatores associados em idosos da comunidade. 
Método: Trata-se de estudo transversal exploratório de caráter epidemiológico 
constituída por pessoas idosas, com 65 anos ou mais, de ambos os sexos, residentes 
no município de Cuiabá (MT) e Barueri (SP), um subprojeto da Rede FIBRA – 
Rede de Estudos de Fragilidade de Idosos Brasileiros. A presença de fadiga auto-
percebida foi avaliada por meio de autorrelato a partir de duas questões do Center 
for Epidemiologic Studies – Depression Scale. A comparação entre os grupos com 
e sem fadiga foi realizada por meio do teste qui-quadrado para variáveis categó-
ricas e teste t para variáveis quantitativas, o nível de significância foi mantido em 
5%, e foi utilizado o programa SPSS, versão 19.0. Resultados e discussão: Parti-
ciparam do estudo 776 idosos, sendo 391 idosos de Cuiabá e 385 de Barueri, 
com idade média (DP) de 71,9 (5,9), 64% do gênero feminino, de acordo com 
os critérios de fragilidade 20,1% apresentaram fadiga. Os fatores relacionados à 
fadiga foram ter 4 ou mais doenças (p < 0,001), artrite (p < 0,001), osteoporose 
(p < 0,05), hipertensão arterial (< 0,001), ter sofrido um ou mais episódio de 
quedas (< 0,001), dificuldade de memória (p < 0,05), sonolência diurna excessiva 
(p < 0,05), má percepção de saúde (< 0,001), incontinência urinária (p < 0,05), 
sedentarismo e depressão (< 0,001). Os fatores associados à fadiga neste estudo 
demonstram que os idosos apresentam tanto fadiga física como mental, o reflexo 
disso clinicamente seria um declínio negativo de sua funcionalidade, apresen-
tando lentidão dos movimentos, lentidão de raciocínio, diminuição de sua capa-
cidade física, diminuição de participação em atividades da comunidade, depen-
dência. Os idosos ainda ativos na prestação de serviços, por exemplo, taxistas e 
caminhoneiros, podem causar risco à sua vida e a de outras pessoas. Conclusão: 
Os estudos em envelhecimento deixam claro o aumento da população idosa no 
Brasil, dessa forma, entende-se que os profissionais da saúde atuantes na geriatria 
ou gerontologia na atenção primária devem valorizar e entender melhor o signi-
ficado de fadiga e suas consequências.
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RESUMO
Introdução: As doenças reumáticas apresentam alta prevalência na população idosa e 
constituem importante causa de dores e incapacidades. Objetivos: Identi� car a preva-
lência e os fatores associados às doenças reumáticas e sintomas articulares crônicos de 
idosos residentes em comunidade. Metodologia: Este estudo transversal e epidemio-
lógico envolveu 2.209 idosos, amostra representativa de indivíduos com idade de 60 
anos ou mais do município de Amparo – SP, Brasil. A investigação analisou as variá-
veis sociodemográ� cas, antropométricas, atividades da vida diária, doenças crônicas, 
medicação, sintomas depressivos e qualidade de vida. A análise de regressão univa-
riada e multivariada foram utilizadas para os procedimentos estatísticos (p ≤ 0,05). 
Resultados: A prevalência de doenças reumáticas foi de 22,7%. A análise multivariada 
mostrou associação entre as doenças reumáticas com: gênero feminino (OR = 1,91), 
alta renda (OR = 2,34), doença cardiovascular (OR = 1,42), catarata (OR = 1,39), glico-
corticoides (OR = 5,24), outros medicamentos anti-in� amatórios (OR = 2,24) e dor 
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(OR = 0,983). Após o ajuste para idade e uso de glicocorticoides, a associação entre 
a catarata e reumatismo manteve-se (OR = 1,32). Os sintomas articulares atingiram 
45,6% da amostra. A regressão multivariada apontou associação entre sintomas arti-
culares com: gênero feminino (OR = 1,40), índice de massa corporal ≥ 30 kg/m2 (OR = 
3,31), capacidade funcional (OR = 0,990), estado geral de saúde (OR = 0,993) e dor (OR 
= 0,981). Após o ajuste para idade e glicocorticoides, a relação entre catarata e sintomas 
foi mantida (OR = 1,26). Conclusão: Houve associação signi� cativa entre as doenças 
reumáticas e as variáveis gênero e renda, por sua vez, os sintomas articulares tiveram 
signi� cância com o gênero. A obesidade esteve relacionada aos sintomas articulares. 
Constatou-se relação mais expressiva entre os sintomas articulares com uma dimi-
nuição da qualidade de vida. Catarata e doenças cardiovasculares foram associadas 
ao reumatismo. A identi� cação dessas características contribuirá para uma melhor 
compreensão dessa doença sistêmica na população idosa, auxiliando na assistência ao 
idoso com o estabelecimento de medidas preventivas e� cazes.
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RESUMO
Introdução: Os distúrbios do sono são comuns na população de idosos e acometem mais 
da metade das pessoas com idade superior a 65 anos, tornando-se um alerta para a saúde 
publica. Este estudo investiga a prevalência e os fatores sociodemográ� cos, de saúde 
física e mental associados à sonolência diurna excessiva em idosos que vivem na comuni-
dade. Método: Foi realizado um estudo transversal, com base no banco de dados da Rede 
FIBRA. A amostra foi constituída de idosos com idade superior a 65 anos, das cidades de 
Barueri (SP) e Cuiabá (MT). A sonolência diurna excessiva dos idosos foi avaliada com 
a Escala de Sonolência de Epworth. Esta foi comparada aos dados sociodemográ� cos 
(sexo, idade, escolaridade e renda), doenças e condições de saúde (hipertensão, diabetes, 
obesidade, incontinência urinária, sintomas depressivos e problemas para dormir), fenó-
tipo de fragilidade e quedas. A comparação entre os grupos com e sem sonolência diurna 
excessiva foi realizada com o teste qui-quadrado para variáveis categóricas e teste t para 
variáveis quantitativas. O nível de signi� cância foi mantido em 5%. Resultados: Foram 
incluídos 776 idosos, com idade média de 71,9 anos (± 5,9), sendo 496 (64%) do sexo femi-
nino. Do total de participantes, 333 (43%) relataram problemas para dormir e 162 idosos 
(21%) apresentaram sonolência diurna excessiva. Houve relação apenas entre sonolência 
diurna excessiva e fatores clínicos, como incontinência urinária (p < 0,003), obesidade (p 
< 0,021), sintomas depressivos (p < 0,004), fadiga (p < 0,012) e má percepção de saúde (p 
< 0,004). Discussão: A sonolência diurna excessiva não está relacionada a fatores socio-
demográ� cos, mas, sim, a fatores clínicos (incontinência urinária, obesidade, sintomas 
depressivos e fadiga) e a má percepção de saúde geral em idosos que vivem na comuni-
dade. Alguns fatores clínicos como a obesidade (que leva a apneia obstrutiva do sono) e 
a incontinência urinária ocasionam interrupções do sono noturno que podem ter como 
consequência a sonolência excessiva. Sabe-se que a sonolência excessiva pode acarretar 
em um declínio funcional, o que pode levar a fadiga, devido ao menor condicionamento 
físico, assim como a má percepção da saúde e sintomas depressivos. Conclusão: Torna-se 
importante a implementação de ações abrangentes, a � m de diminuir o impacto da sono-
lência diurna excessiva no quadro físico-funcional e na qualidade de vida dos idosos.
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RESUMO
Introdução: O envelhecimento humano é uma condição que vem ampliando progres-
sivamente seu espaço na sociedade, evidenciada pelo processo de transição demográ-
� ca e epidemiológica marcado nas últimas duas décadas. Esta re� exão teórica propõe 
discutir sobre a promoção à saúde do idoso e as possibilidades de avaliação multidimen-
sional, considerando as especi� cidades do envelhecimento humano, com destaque para 
o crescimento expressivo da população idosa institucionalizada. Este estudo objetivou 
realizar uma avaliação multidimensional de idosos residentes em ILPI, na perspectiva 
da melhoria da qualidade de vida. Métodos: Estudo descritivo, longitudinal e censitário, 
envolvendo seis ILPI � lantrópicas com uma população de 243 idosos. A coleta de dados 
foi feita mediante a aplicação de um questionário sociodemográ� co, saúde e institucio-
nalização. Participaram do estudo os idosos residentes com idade igual ou superior a 60 
anos, que aceitaram responder a entrevista e assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido e/ou a impressão datiloscópica. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob parecer n° 164/2011. 
As análises descritivas dos dados foram realizadas com o programa Microso�  Excel, 
versão XP, e as análises estatísticas foram processadas pelo Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS), versão 20. Resultados: A maioria dos idosos são mulheres (70,78%), 
solteiros (51,03%), na faixa de 70 a 89 anos (70,37%). No âmbito da relação entre os 
idosos institucionalizados, 32,51% consideraram ser boa. No tocante à saúde, 25,10% 
a consideraram regular; 42,80% não souberam ou não quiseram responder; 16,87% a 
avaliaram como boa; e 15,23% alegaram estar ruim. Além disso, 66,67% a� rmaram que 
apresentam diagnósticos de doenças, sendo que 80,25% utilizam medicamentos. Quanto 
ao tipo de medicamento utilizado, 41,98% para o sistema cardiovascular; 29,22% para o 
sistema nervoso central; 44,86% não responderam qual é o principal tipo de problema 
que afeta sua vida diária, enquanto 27,16% a� rmaram ser questões relacionadas à saúde. 
Conclusão: O presente estudo apresenta um relevante impacto social, sobre a proble-
mática da institucionalização da pessoa idosa, contribuindo para a formação, imple-
mentação e acompanhamento das políticas públicas prioritárias voltadas à pessoa idosa, 
possibilitando o estabelecimento de intervenções de natureza multidisciplinar com o 
intuito de promover a saúde, sob a perspectiva da melhoria da qualidade de vida.
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RESUMO
Introdução: Segundo o Censo brasileiro, a população acima de 65 anos deve passar de 
14,9 milhões em 2013, para 58,4 milhões em 2050. Isso atenta para o fato de que viver 
mais tem implicações para a qualidade de vida. Longevidade pode trazer consequências 
sérias nas diferentes dimensões da vida humana. Portanto, diante da transição demo-
grá� ca e epidemiológica, avaliar a qualidade de vida dos idosos mostra-se fundamental. 
Objetivo: Avaliar a qualidade de vida em pacientes atendidos em Centros de Referência 
em Saúde do Idoso em Santarém – PA e Macaé – RJ. Metodologia: Trata-se de pesquisa 
clínica transversal, observacional, descritiva e comparativa realizada por meio da apli-
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cação de questionário sociodemográ� co e do SF-36. Foram entrevistados 60 idosos, 
sendo 30 de Macaé e 30 de Santarém, entre janeiro e fevereiro de 2014. Resultados: Os 
dados obtidos para Macaé e Santarém, respectivamente, foram: 63% e 46,7% na faixa 
de 70 a 79 anos; 73% do sexo feminino em ambos os municípios; 53% (ambos) casados; 
70% (ambos) possuíam apenas o 1º grau; 33% e 26,3% moram com os cônjuges; 40% são 
brancos enquanto 56,6% são pardos; 83,3% e 56,7% possuem HAS; 60% e 70% não fazem 
atividade física; 56,6% fazem uso de 5 ou mais medicamentos em relação aos 46,7% que 
utilizam de 2 a 4; 76,6% e 70% não possuem vida sexual ativa; 36,5% possuem 4 ou 
mais comorbidades em detrimento dos 46,7% que possuem 1 a 2. A média encontrada 
nos domínios do SF-36, em uma escala de 0 a 100, para Macaé e Santarém, respectiva-
mente, foram: Capacidade Funcional – 61 e 53,1; Limitação por Aspectos Físicos – 67,5 
e 34,1; Dor – 56,1 e 52,7; Estado Geral de Saúde – 54,9 e 62,3; Vitalidade – 64,5 e 63,8; 
Aspectos Sociais – 87,5 e 32,9; Limitações por Aspectos emocionais – 64,3 e 73,3; Saúde 
Mental – 71,6 e 73,4. Discussão: Observou-se a prevalência das mesmas características 
na maioria dos itens pesquisados. Variações mais expressivas estão na cor, na quan-
tidade de medicamentos de uso diário, número de comorbidades. No SF-36, a maior 
variação está na dimensão “Aspectos sociais”, em que o baixo score de Santarém pode 
ser re� exo da baixa capacidade funcional e de maior limitação por aspectos físicos, bem 
como uma possível disparidade entre demanda e oferta de serviços de saúde nas duas 
unidades. Conclusão: A população idosa de ambos os municípios assemelha-se. Salvo 
exceções, as prevalências são equivalentes e demonstram que os fatores que in� uenciam 
na qualidade de vida dos idosos são os mesmos, independente da localidade.
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RESUMO
Introdução: No contexto do envelhecimento da sociedade brasileira, a síndrome da 
fragilidade do idoso emerge como problemática da saúde pública, pois seus sinais e 
sintomas são preditores de diversas complicações, tais como declínio funcional, hospi-
talização, institucionalização e até a morte. São necessários maiores cuidados desde a 
atenção primária para prevenir e dirimir os efeitos dessa síndrome. Objetivo: Rastrear 
a presença de fragilidade nos idosos acompanhados por uma Estratégia Saúde da 
Família. Material e métodos: Foi realizada pesquisa quantitativa descritiva e obser-
vacional, com utilização de um instrumento de triagem rápida, durante visitas domi-
ciliares a dez idosos residentes na área adstrita a uma ESF em Ananindeua – PA. As 
perguntas do instrumento eram fechadas, referentes a dados sociais e estado geral 
de saúde. Resultados: A maioria era do sexo feminino (seis) e havia quatro homens. 
Quanto ao tempo de estudo, apenas um possuía dois anos, somente dois estudaram 
por onze anos. Quando perguntados sobre sua data de nascimento, um não conseguiu 
lembrar, a faixa etária dos demais estava entre 62 a 87 anos. Dois possuíam plano de 
saúde privado. Concernente à presença de doença ou condição, todos apresentavam 
algum agravo, esquecimento, hipertensão arterial, diabetes e hipercolesterolemia 
foram os mais frequentes (sete, seis, quatro, três idosos, respectivamente). Entre eles, 
três possuem polipatologia – cinco ou mais comorbidades. Em termos de interna-
ções ou consultas com médico, durante os últimos 12 meses, somente três estiveram 
internados, ao menos uma vez. Por sua vez, sete foram mais de três vezes ao médico. 

RASTREIO DE FRAGILIDADE EM IDOSOS ACOMPANHADOS EM UMA 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA EM ANANINDEUA – PA
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Quatro idosos sofreram quedas no último ano. Apenas um idoso não faz uso de medi-
cação contínua, enquanto cinco utilizam múltiplos medicamentos. Todos conseguem 
realizar suas atividades de vida diária. Nenhum referiu incontinência urinária. Metade 
dos idosos referiu di� culdades para dormir à noite inteira. Sobre emoção, seis disseram 
sentir-se deprimidos. Por � m, todos esses fatores re� etiram na autopercepção de sua 
saúde, um considerou muito boa, para três é boa, para três é média e três consideraram 
ruim. Conclusão: Com o estudo percebeu-se a predisposição desses idosos à fragili-
dade, considerando seu estado físico, a existência de doenças crônicas, polipatologia 
e polifarmácia. O alto número de internações e consultas, além do estado emocional, 
denota sua fragilidade. Assim, a Saúde da Família � gura como importante serviço na 
promoção da saúde.

RESUMO
Este trabalho objetivou estudo analisa a possível relação entre suporte social e quali-
dade de vida em nonagenários residentes em Porto Alegre – RS. Métodos: O desenho 
foi de� nido como sendo transversal exploratório, observacional e analítico. A amostra 
contou com 60 nonagenários entrevistados entre novembro de 2011 e janeiro de 2012. 
Foram realizadas entrevistas, envolvendo seis instrumentos: Dados gerais; Miniexame 
do Estado Mental (MEEM); WHOQOL-OLD; Escala de Apoio Social-Social (MOS); 
Escala de Depressão Geriátrica (GDS-15); Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD) e 
Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD). A análise foi realizada com o programa 
EPIINFO. Resultados: Os homens nonagenários apresentaram índices mais positivos 
que as mulheres nonagenárias em relação a MEEM, GDS-15, ABVD e AIVD. A média 
do número de contatos foi maior no sexo feminino. Em relação aos diversos tipos de 
suporte social, as mulheres necessitam mais do apoio material do que os homens. Por 
outro lado, os homens necessitam mais de apoio afetivo, emocional, informação e de 
interação positiva que as mulheres. As médias dos domínios do WHOQOL e o nível 
total da qualidade de vida foram maiores entre os nonagenários que entre as nona-
genárias (diferenças não signi� cativas). Houve relação signi� cativa entre os diversos 
domínios do WHOQOL e os diferentes tipos de suporte social. Conclusões: Os homens 
apresentam um melhor suporte social e qualidade de vida que as nonagenárias. Os resul-
tados mostram claramente que todos os tipos de apoio social, embora em menor grau o 
suporte material, in� uenciam de forma positiva a qualidade de vida dos nonagenários.
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RESUMO
Introdução: Indicadores subjetivos de saúde são considerados medidas simples e úteis 
que informam a respeito de diversos indicadores objetivos de saúde, como compor-
tamentos em saúde. Entretanto, comportamentos tais como uso de tabaco, álcool e 
atividade física revelam associações diferentes com os diversos indicadores de saúde 
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percebida em idosos. A pesquisa sobre uso de álcool tende a revelar dados contro-
versos ao se associar a melhores indicadores subjetivos de saúde. Objetivo: Descrever e 
identi� car correlações entre as autopercepções de saúde geral, comparada a outros da 
mesma idade, comparada a um ano atrás, do nível de atividade comparado a um ano 
atrás e de autocuidado e autorrelato de uso de tabaco, consumo de bebidas alcoólicas 
e dispêndio de energia em caminhadas em idosos residentes na comunidade. Metodo-
logia: Trata-se de estudo transversal, descritivo e correlacional com amostra casualizada 
de idosos residentes no subdistrito de Ermelino Matarazzo, em São Paulo – SP. Resul-
tados e discussão: Foram entrevistados 302 idosos, com idade média de 72,3 anos (DP 
= 5,8), 67,2% feminino e escolaridade média de 3,4 anos (DP = 2,80). A porcentagem 
de avaliações positivas foi predominante e semelhante em todos os indicadores de saúde 
percebida, encontrando-se, também, correlações positivas entre todos os indicadores 
ao nível de signi� cância p < 0,001. Não fumar relacionou-se com melhor saúde geral 
(r = 0,884; p < 0,001), comparada a outros (r = 0,331; p < 0,001) e a um ano atrás (r = 
0,446; p < 0,001). Maior dispêndio de energia em caminhadas relacionou-se a melhor 
saúde comparada a outros (r = 0,029; p < 0,005). De modo semelhante a outros estudos, 
uso de álcool indicado por frequência de consumo associou-se a melhores indicadores 
de saúde como um todo. O número de doses consumidas, por sua vez, associou-se posi-
tivamente à saúde geral (r = -0,015; p < 0,005) e comparado ao último ano (r = 0,083; p 
< 0,005), e negativamente com autocuidado (r = 0,203; p < 0,005) e nível de atividade 
comparado a um ano atrás (r = 0,218; p < 0,005). Conclusão: Em linhas gerais, os indi-
cadores de saúde percebida assemelham-se em termos de frequência de avaliações posi-
tivas e negativas, porém, associam-se diferentemente a indicadores comportamentais 
em saúde, revelando certo paradoxo, já relatado na literatura, referente ao uso de álcool. 
Futuros trabalhos devem investir na compreensão das variáveis que medeiam relações 
entre uso de álcool e saúde percebida em idosos, distinguindo entre frequência de uso e 
quantidade consumida por uso.

RESUMO
Introdução: A síndrome metabólica (SM) é uma condição que agrega alterações � sio-
lógicas associadas à obesidade, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia e hipertensão e 
apresenta alta prevalência com o envelhecimento. Os indicadores diagnósticos dessa 
síndrome não são universais para as populações humanas, como as populações afro-
descendentes. Apesar da grande prevalência de morbidades e mortalidade associada à 
doença cardiovascular nesse grupo étnico, os componentes diagnósticos de síndrome 
metabólica não conseguem identi� car indivíduos afetados o que leva à sua baixa preva-
lência nas populações afrodescendentes. Objetivo: Veri� car a prevalência de SM e seus 
componentes entre idosos e correlacioná-la com sua autodeclaração de raça. Materiais 
e métodos: idosos voluntários participantes de um grupo de extensão da Unipampa, 
que assinaram termo de consentimento livre e esclarecido, responderam um formu-
lário com questões estruturadas, realizaram medidas pressóricas e antropométricas, 
bem como, coleta de sangue venoso periférico para análise de per� l lipídico e glicê-
mico. O critério do NCEP foi utilizado para diagnóstico da SM (SM-NCEP). Resul-
tados e discussão: Participaram do estudo 61 idosos, com idade média de 68,1 anos. 
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Autodeclararam-se negros (pretos ou pardos – ADN) 40 idosos (65,6%) e brancos 
(ADB) 21 idosos (34,4%). Não se observou diferença quanto ao sexo e idade entre os 
dois grupos. A SM-NCEP foi igual entre os grupos, não havendo diferença estatistica-
mente signi� cativa entre os componentes de diagnóstico. Contudo, quanto à presença 
de patologias previamente estabelecidas o grupo ADN apresentou menores frequên-
cias de dislipidemias quando comparados com o grupo ADB (p = 0,04; RR 0,64; IC 
95%; 0,40-0,99). Estudos populacionais indicam que os afrodescendentes apresentam 
baixos níveis de triglicerídeos séricos quando comparados com caucasianos, o que 
pode, mascarar um dos componentes da SM. Conclusões: A população brasileira é 
altamente miscigenada e a autodeclaração da raça pode contribuir para o tratamento 
de algumas doenças. Entender os fatores biológicos envolvidos na � siopatologia da 
SM entre afrodescendentes pode ser importante passo para a elucidação dos meca-
nismos pelos quais os mesmos apresentam padrões diferenciados de manifestação das 
doenças cardiometabólicas.
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RESUMO
Introdução e objetivo: O avançar da idade predispõe ao risco aumentado de doenças 
crônicas, com destaque para as cardiovasculares e os principais fatores de risco asso-
ciados são: glicemia elevada, trigliceridemia, colesterolemia, obesidade e distribuição 
da gordura corporal. Este estudo teve o objetivo de identi� car fatores de risco e sinais 
indicativos do desenvolvimento de doenças cardiovasculares entre idosos aten-
didos em uma unidade básica de saúde de uma Região Metropolitana de Brasília – 
DF. Metodologia: Trata-se de estudo observacional de corte transversal com análise 
descritiva. Os dados foram coletados, no primeiro semestre de 2012, em uma unidade 
básica de saúde por meio de uma avaliação de triagem que mensurou os seguintes 
dados clínicos: pressão arterial, pulso, medidas da cintura e quadril, relação cintura-
quadril (RCQ) e glicemia capilar. Foi solicitado o comparecimento dos idosos, por 
meio de convite em uma reunião no centro de convivência do idoso da região. Resul-
tados e discussão: A amostra foi composta somente por mulheres, 50 idosas no total 
compareceram, com média de idade de 71 anos. Nenhuma relatou ter diagnóstico de 
doença cardiovascular, 100% estavam com a medida da relação cintura-quadril acima 
do normal; 24,48% apresentaram pressão arterial acima dos níveis normais; 22,44% 
apresentaram glicemia após 2 horas de jejum elevada para a faixa etária. Durante 
a avaliação, nenhuma idosa queixou-se de sinais ou sintomas que pudessem mani-
festar as alterações observadas. Entre as idosas que participaram do estudo, pôde-se 
observar alta prevalência dos fatores associados aos riscos cardiovasculares, como 
RCQ e glicemia capilar elevada, condições que podem favorecer o desenvolvimento de 
sintomas associados às doenças cardiovasculares. Conclusão: Neste estudo foi possível 
identi� car várias condições para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, por 
meio dos dados que, predominantemente, estavam acima dos valores recomendados 
para idosos, representando aumento no risco, o que reforça a necessidade de que nesta 
comunidade é necessário maior direcionamento das ações de prevenção primária que 
possam auxiliar no controle dos fatores de risco, o que poderá reduzir a chance de 
eventos cardiovasculares nessa população.
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RESUMO
Introdução: Segundo dados do Censo brasileiro de 2010, a população idosa aumentou 
43,3%, sendo que a população de longevos cresceu 72%. A literatura é escassa em 
relação à saúde bucal dos idosos e praticamente inexistem estudos que contem-
plem a saúde bucal de idosos acima de 80 anos no Brasil. Considerando o número 
elevado não apenas de idosos, mas, também, de longevos (acima de 80 anos), este 
estudo pretende estimar as condições de saúde bucal dos longevos. Métodos: Trata-
se de estudo transversal quantitativo, descritivo e analítico. A amostra foi composta 
por 38 idosos de 80 anos ou mais. Avaliou-se a autopercepção de saúde geral e 
bucal e as condições clínicas de saúde bucal. Resultados: A maioria era do sexo 
feminino (71,1%), com média de idade de 89,1 anos (± 4,5). Os longevos referiram 
ter, em média, três morbidades (± 2,3) e utilizavam em média 3,9 medicamentos (± 
2,8). Os longevos consideraram sua saúde bucal ruim (60,6%). Os longevos, em sua 
maioria, utilizavam prótese total, tanto na arcada superior (76,3%) como na inferior 
(39,6%), e apresentavam alto índice de necessidade de prótese (81,6%). O CPOD 
(número de Dentes Perdidos, Cariados e Obturados) médio foi de 29,2, com um 
componente de dentes perdidos de 84%. Os longevos apresentavam uma demanda 
importante de tratamento periodontal. A grande maioria dos longevos deste estudo 
referiu sintomas de xerostomia. Conclusão: Os dados obtidos mostram as marcas 
deixadas pelo tempo e pela falta de acesso e conhecimento sobre cuidados bucais 
nesta faixa etária.
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RESUMO
A sexualidade motiva amor, contato, ternura e intimidade. Influencia pensa-
mentos, ações e interações, integrando a saúde mental e física do ser. Em idosos, é 
tema pouco abordado por profissionais da área da saúde, podendo afetar a quali-
dade de vida do senil. Este trabalho tem como objetivo identificar a percepção dos 
profissionais da saúde acerca da sexualidade em idosos. A pesquisa foi realizada 
após o aceite do Comitê de Ética em Pesquisa e foi realizada em 2013 e 2014, em 
instituição especializada na assistência a idosos em Belém – PA. Trata-se de estudo 
quantitativo, observacional, transversal e analítico, realizado com 20 profissionais 
da área da saúde por meio de entrevista estruturada. Os resultados evidenciam 
quanto ao perfil que 80% dos profissionais eram do sexo feminino, com idade 
média de 40 anos (± 12,23), formados há 15,5 anos (± 12,37). A casuística foi 
formada por médicos (30%), fisioterapeutas (20%), enfermeiros (10%), assistentes 
sociais (10%), odontólogos (10%), psicólogos (5%), terapeutas ocupacionais (5%), 
nutricionistas (5%) e farmacêuticos (5%). Quanto aos dados referentes à percepção 
dos profissionais sobre a sexualidade, todos (100%) sabiam distinguir sexo de 
sexualidade, a maioria (90%) acredita ser de razoável a muito importante abordar 
a temática com os idosos e sentem-se (75%) razoavelmente preparados para lidar 
com o tema. A principal dificuldade ao tratar da sexualidade com os idosos está 
na resistência destes (50%). Quase metade dos profissionais (45%) relatou não 
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ter nenhuma formação acadêmica sobre sexualidade em idosos. A maioria (75%) 
relata que trata do tema com os idosos, sendo que, destes, os mais abordados são 
doenças sexualmente transmissíveis (73,33%) e uso de preservativos (73,33%), 
seguido de disfunções sexuais (60%), consequências da automedicação (46,67%) 
e outras temáticas (26,67%). A metade (50%) reconhece que a precária abordagem 
interfere muito na qualidade de vida dos idosos. Os dados inferem que, embora os 
profissionais reconheçam a importância da sexualidade na integralidade do ser, 
há deficiente formação profissional e tabus socioculturais que são barreiras para a 
abordagem do tema. Conclui-se que, mesmo sabendo da importância da temática, 
há carência na formação profissional, resistência dos idosos e consequente negli-
gência por parte de alguns profissionais, podendo interferir na qualidade de vida 
dos idosos.

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – 

Pôster Eletrônico

RESUMO
A sexualidade faz parte integral da personalidade de cada um. É uma necessidade 
básica que não pode ser separada de outros aspectos da vida. Não se restringe 
apenas à relação sexual e reprodutiva, mas, também, à autoestima e ao afeto, 
independente da faixa etária, tornando-se sinônimo de qualidade de vida. Este 
trabalho tem como objetivo identificar a percepção dos idosos acerca da sexuali-
dade na terceira idade. A pesquisa foi realizada após o aceite do Comitê de Ética 
em Pesquisa, em 2013 e 2014, em instituição especializada na assistência a idosos 
em Belém – PA. Trata-se de estudo quantitativo, observacional, do tipo transversal 
analítico, realizado com 200 idosos por meio de entrevista estruturada. Os resul-
tados evidenciaram que 73% dos idosos eram do sexo feminino, com idade média 
de 72 anos (± 5,11). Quanto ao início da vida sexual na juventude, a maioria (63%) 
não se sentia preparada para iniciar, sendo que a minoria (12%) relatou que os pais 
eram fontes de informação, e o tema que menos tinham conhecimento, as Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST), foram as mais relatadas (41%), conhecendo 
mais sobre a gonorreia (71%), embora não soubessem como se prevenir (44%). 
Atualmente, poucos idosos (16%) sabem distinguir sexo de sexualidade, quase 
metade (45%) acredita que o estímulo da sexualidade na terceira idade é muito 
importante. A maioria (45%) estimula a sexualidade pela forma de vestir-se e 
nenhum fator (48%) os inibe de exercer sua sexualidade. A maioria dos idosos 
(69%) não considera normal possuir alguma disfunção sexual, mas, entre os que 
possuem (29%), mais da metade (53%) não procura orientação médica. A maior 
parte dos idosos (75%) acredita que os profissionais estão de mediana a razoavel-
mente preparados a abordar o tema, sendo estes relatados como fonte de infor-
mação por poucos idosos (18%). Embora os idosos reconheçam a importância 
da sexualidade na terceira idade, há carência de informações, enraizada em tabus 
socioculturais. Conclui-se que os idosos, na juventude, não se sentiam preparados 
para iniciar a vida sexual, pouco conheciam as DST e os métodos preventivos e, 
ainda atualmente, não sabem distinguir sexo de sexualidade. Em sua maioria, não 
acham normal ter disfunções sexuais, entre os que possuem poucos buscam trata-
mento e os profissionais da saúde, sendo que estes pela percepção dos idosos, não 
estão totalmente preparados para lidar com a temática.
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RESUMO
Introdução: Fragilidade é considerada um dos problemas mais signi� cativos de saúde 
pública. Sob essa perspectiva, a identi� cação dos diferentes aspectos envolvidos na 
gênese dessa síndrome pode favorecer a compreensão e a minimização de seu impacto 
sobre idosos, suas famílias e sociedade. Objetivo: Veri� car a associação da síndrome de 
fragilidade com as variáveis socioeconômicas e demográ� cas; número de morbidades 
e de incapacidade funcional. Metodologia: Inquérito domiciliar, quantitativo, analí-
tico, observacional e transversal conduzido em 2012 com 1.628 idosos residentes na 
área urbana de Uberaba – MG. Foram utilizados: Miniexame de Estado Mental, Ques-
tionário Brasileiro de Avaliação Funcional e Multidimensional (BOMFAQ), Escalas 
de Katz e Lawton; e Fenótipo de Fragilidade de Fried. Procedeu-se com análise descri-
tiva e teste qui-quadrado (p < 0,05) por meio do so� ware Statiscal Package for Social 
Sciences (SPSS), versão 17.0. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
com Seres Humanos da UFTM sob parecer nº 2.265. Resultados: A prevalência de 
pré-fragilidade foi de 51,3%, enquanto que a condição de fragilidade correspondeu 
a 13,8%. Constatou-se maior proporção de indivíduos frágeis entre as mulheres (p = 
0,010); com 80 anos ou mais (p < 0,001); viúvos (p < 0,001), analfabetos (p < 0,001); e 
renda individual mensal de um salário mínimo (p < 0,001). Maior proporção de idosos 
frágeis referiu possuir de 5 a 10 morbidades (p < 0,001), dependência para as atividades 
básicas de vida diária (ABVD) (p < 0,001) e 1 a 3 incapacidades funcionais para as 
atividades instrumentais de vida diária (AIVD) (p < 0,001). Conclusão: As condições 
de pré-fragilidade e fragilidade apresentaram-se elevadas, com repercussões negativas 
nas condições de saúde de idosos de área urbana. Financiamento: Fapemig e CNPq
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RESUMO
A anemia é de� nida, segundo a Organização Mundial de Saúde, como a concentração 
de hemoglobina < 12 g/dl para mulheres e < 13 g/dl para homens. Vários estudos 
demonstraram que a anemia é um fator de risco independente para o aumento da 
morbidade, da mortalidade e para a diminuição da qualidade de vida em idosos resi-
dentes na comunidade. A baixa concentração de hemoglobina também é associada a 
um risco maior de depressão. Objetivos: Avaliar a presença e a associação de sintomas 
depressivos e de anemia em idosos de um ambulatório de gerontologia. Metodologia: 
Trata-se de estudo transversal, com 71 idosos de um serviço de gerontologia, reali-
zado no período de outubro a dezembro de 2013. Além dos dados sociodemográ-
� cos, foram avaliados sintomas depressivos por meio da escala de depressão geriatrica 
(GDS) e a cognição com o mini exame do estado mental (MEEM). Todos os pacientes 
foram encaminhados para a realização de hemograma simples, para avaliar os níveis 
de hemoglobina. O programa estatístico utilizado foi o Epi Info. Foram realizadas 
análises de frequência, médias, medianas e desvio-padrão. Também foram realizados 
testes para comparação entre grupos, como o qui-quadrado e o teste de Fisher. O 
intervalo de con� ança foi de 95%. Resultados e discussão: Dos 71 idosos avaliados, 
73,2% eram mulheres, con� rmando que elas procuram mais os serviços de prestação à 
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saúde quando comparadas aos homens. A idade média foi de 71,7 +/- 7,2 anos; 88,7% 
dos idosos eram aposentados e apenas 1,4% eram tabagistas. Com relação à prática de 
atividade física somente 26,8% realizavam e mais da metade, 50,7%, relataram quedas 
no último. Entre os idosos caidores, 30% relataram medo de novas quedas. Quanto 
ao estado cognitivo, 90,1% apresentaram bom desempenho no MEEM. Em relação 
à anemia, 11,3% apresentaram níveis de hemoglobina abaixo do ponto de corte e 
25,4%, ou seja, 18 pacientes apresentaram sintomas depressivos. Na análise de compa-
ração entre grupos anemia e depressão não houve diferença estatisticamente signi� -
cativa, com p= 0,32 (Fisher). Conclusão: Nesta amostra a prevalência de depressão foi 
relativamente alta, porém, não houve associação entre sintomas depressivos e anemia.

RESUMO
Introdução: O declínio da força muscular é mais evidente a partir da sexta década 
de vida e, quando associado à baixa massa e qualidade do músculo, é denominado 
sarcopenia. Objetivo: Investigar a associação entre sarcopenia e o desempenho no 
teste de “levantar e sentar de uma cadeira” e avaliar esse teste como discriminador de 
sarcopenia em idosas residentes em comunidade. Metodologia: Estudo observacional, 
analítico, com delineamento transversal que analisou dados de 173 mulheres idosas, 
com idade ≥ 60 anos, residentes na zona urbana do município de Lafaiete Coutinho, 
no interior da Bahia, Brasil. A associação entre sarcopenia (de� nida por diminuição da 
massa muscular, força muscular e/ou performance) e o desempenho no teste “levantar 
e sentar de uma cadeira” foi testada por meio da técnica de regressão logística binária. 
O nível de signi� cância adotado foi de 5%. Resultados e discussão: A média de idade 
foi de 74,8 anos e a prevalência de sarcopenia foi de 17,8%. O modelo mostrou que o 
tempo gasto para a realização do teste “levantar e sentar de uma cadeira” foi positiva-
mente associado (OR = 1,08; IC 95% = 1,01-1,16; p = 0,024) a sarcopenia, indicando 
que cada incremento de 1 s no tempo de realização do teste elevou em 8% a probabi-
lidade de sarcopenia nas mulheres idosas. O ponto de corte que apresentou melhor 
equilíbrio entre sensibilidade e especi� cidade foi de 13 segundos. Conclusão: O teste 
“levantar e sentar de uma cadeira” tem capacidade preditiva na triagem e� caz e simples 
de idosas sarcopênicas, assim como bom poder discriminatório, podendo ser utilizado 
no rastreamento desses indivíduos para uma intervenção precoce e, assim, oferecer 
melhor qualidade de vida.
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RESUMO
Introdução e objetivo: Os transtornos mentais comuns (TMC) representam uma 
categoria nosológica que inclui sintomas como queixas somáticas, insônia, irrita-
bilidade, fadiga, di� culdade de concentração e esquecimento. Sua prevalência é 
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considerada elevada em países da América Latina (20-30%), sendo os idosos uma 
população vulnerável às morbidades psíquicas. O presente estudo objetivou analisar 
a prevalência de transtorno mental comum em uma população idosa no município 
de Aiquara, no interior do Estado da Bahia. Metodologia: Trata-se de estudo trans-
versal de base populacional. Foi utilizado o questionário Self Reporting Question-
naire (SRQ-20) para avaliar o transtorno mental comum. Na determinação de TMC 
foi adotado o ponto de corte de sete ou mais respostas positivas para a suspeição, 
procedimento adotado em outros estudos. Foi considerada a prevalência da popu-
lação idosa em geral e estrati� cando a população por sexo. Resultados e discussão: 
Duzentos e trinta e dois idosos participaram do estudo, sendo 136 mulheres (58,6%) 
e 96 homens (41,4%). A prevalência de TMC na população foi de 33% (77 idosos). 
Estrati� cando por sexo, pôde-se constatar maior prevalência entre as mulheres (41%), 
quando comparadas aos homens (21%), o que foi estatisticamente diferente (qui-
quadrado – p < 0,05). O presente estudo corrobora estudos nacionais que demons-
traram maior prevalência em mulheres idosas. Conclusão: Os resultados demonstram 
que a prevalência de TMC observada nos idosos do município de Aiquara – BA foi 
um pouco maior que os valores observados em outras localidades da América Latina. 
Ademais, os altos valores de prevalência observados em mulheres idosas na popu-
lação estudada chamam a atenção e devem servir de indicadores para a elaboração de 
políticas de saúde.
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RESUMO
A Insu� ciência Cardíaca (IC) é uma condição clínica incapacitante que provoca 
perda da qualidade de vida, resultando, muitas vezes, em aposentadorias precoces e 
elevada mortalidade, constituindo importante problema de saúde pública. Estraté-
gias recentes que analisam custos para internações hospitalares por IC, apontam o 
exercício físico como recurso não farmacológico promissor para a redução de custos. 
Durante muitos anos, o treinamento aeróbico (TA) foi escolhido como principal 
atividade para reabilitação cardíaca (RC). Entretanto, estudos atuais que abordam 
o treinamento resistido (TR) têm demonstrado inúmeros efeitos bené� cos a esses 
indivíduos. Objetivou-se, então, por meio de uma revisão bibliográ� ca, realizar uma 
análise dos ensaios clínicos e das revisões sistemáticas com a temática do TR em 
indivíduos com IC. Utiliza artigos publicados em inglês, espanhol e português nas 
bases de dados PubMed/Medline, Lilacs, Cochrane Database of Systematic Reviews, 
PEDro e SciELO, com data de publicação irrestrita. Veri� cou-se que vários benefí-
cios potenciais do TR, não apenas para a saúde cardiovascular, têm sido cada vez 
mais reconhecidos. Dentre eles, a melhora da qualidade de vida, força muscular, 
resistência muscular, capacidade funcional e independência. Parece bem estabele-
cido que, os efeitos do TR, quando associados ao TA, são potencializados e mais 
bené� cos do que a utilização isolada de um deles. O TR, no entanto, não deve ser 
a primeira nem a única estratégia de tratamento dos sintomas da doença, devendo 
ser associado ao tratamento medicamentoso, mudança dos hábitos de vida e treina-
mento aeróbico.
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RESUMO
O Brasil hoje é um jovem país de cabelos brancos e, anualmente, cerca de 650 mil 
novos idosos ingressam na comunidade, a maior parte com doenças crônicas e 
limitações funcionais, mas o estilo de vida ativo tem sido um importante aliado na 
prevenção e tratamento. No anseio de assisti-los nasceu a Universidade Aberta da 
Terceira Idade (UNATI), um espaço de estímulo, socialização e aprendizado. A � m 
de adaptar-se à realidade do grupo surgiu a necessidade de conhecer o nível de esco-
laridade e as atividades culturais dos idosos. O objetivo deste trabalho é identi� car o 
per� l educacional e cultural dos idosos participantes da Unati. Trata-se do recorte de 
uma pesquisa de iniciação cientí� ca, que tem como objetivo traçar o per� l dos idosos 
participantes da UNATI. Para atingir tais metas utilizou-se uma abordagem quanti-
tativa com 131 integrantes de ambos os sexos matriculados nas unidades da cidade 
de Manaus. O instrumento de coleta utilizado foi um questionário composto por 
perguntas abertas e fechadas sobre aspectos socioeconômicos, educativos e culturais 
em que se focalizaram para este estudo questões relacionadas à escolaridade, idiomas 
falados, origem, tradições familiares e atividades de lazer. Os resultados mostram que 
89,3% dos idosos foram alunos de escolas públicas, 6,1% de escolas privadas e 4,5% 
de ambas. Quanto ao nível de escolaridade, apenas 1,5% não possui, 36,6% possuem 
o 1º grau, os que possuem o 2º grau somam 44,2% e 16,7% tiveram a oportunidade 
de ingressar no Ensino Superior, sendo que cerca de 2/3 o concluiu. No que se refere 
a idiomas falados, 92,3% falam somente português, 6,8% português e idioma estran-
geiro e 0,7% dialeto indígena e língua estrangeira. Em relação à origem, 82,4% são 
naturais do Amazonas, 14,5% de estados da região Norte e 3% do Nordeste. Apro-
ximadamente 30% referiram ter tradições familiares de origem festiva, alimentar 
ou religiosa e suas principais atividades nas horas vagas são TV (68,7%), leitura 
(62.6%), atividade física (56.5%) o� cinas e cursos (51.1%), reunião com familiares 
(48%), reunião com amigos (39.7%), eventos culturais (18,3%) e acesso à internet 
(16,8%). Nesse contexto, inúmeros desa� os surgem na tentativa de traçar metodo-
logias adequadas ao coletivo, tornando-se indispensável dinamismo, versatilidade e 
atenção dos pro� ssionais da educação e da saúde, na aplicação do processo educa-
cional mediante as pluralidades.
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RESUMO
Objetivos: Estabelecer índices e o tamanho da rede de relações sociais (pequena, 
média ou grande) dos idosos do município de Dourados (MS), por meio de cinco 
funções avaliadas pelo Mapa Mínimo de Relações dos Idosos (MMRI). Métodos: 
Estudo longitudinal no qual, por sorteio, extraíram-se dados de idosos assis-
tidos pelas equipes de Saúde da Família do município de Dourados. Critério de 
inclusão: idosos com 60 anos ou mais, cadastrados na Estratégia Saúde da Família 
(ESF), com condições cognitivas preservadas, que concordassem em participar da 
pesquisa, assinando um termo de consentimento livre e esclarecido. Resultados: 
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Foram avaliados 358 idosos atendidos por treze equipes da Estratégia de Saúde 
da Família de Dourados, com idades entre 60 a 97 anos. A maioria dos entrevis-
tados era do sexo feminino (62,8%), alfabetizados (58,5%) e aposentados (65,4%). 
Com a análise fatorial exploratória (rotação varimax) dos registros coletados pelo 
MMRI instituíram-se dois índices, nos quais se atribuiu pesos diferentes segundo a 
frequência dos possíveis contatos realizados: Índice de Relações Sociais Frequentes 
(IRSF (1,000 x total contatos semanais + 0,035 x total contatos mensais – 0,015 x 
total contatos anuais) e Índice de Relações Sociais Esporádicas (IRSE (0,004 x total 
contatos semanais + 0,935 x total contatos mensais + 0,503 x total contatos anuais). 
Os dois índices têm por base a frequência de ações ou registros totais de inter-
venções recebidas para as cinco funções avaliadas pelo MMRI: visita, companhia, 
auxílio para atividades domésticas, auxílio para cuidados pessoais e auxílio � nan-
ceiro. Utilizando os dois índices construídos (IRSF e IRSE), com o auxílio da Análise 
de Agrupamentos (via método K-means) formaram-se os três grupos de indivíduos. 
Esses grupos (ou centroides) são utilizados para diferenciar os tipos de redes de 
relações sociais: pequena (IRSF = 6,73 e IRSE = 4,32), média (IRSF = 14,26 e IRSE 
= 3,96) e grande (IRSF = 24,89 e IRSE = 5,28). Conclusões: Em Dourados, 50,6% 
dos idosos entrevistados possuíam uma rede de relações sociais pequena, para as 
cinco funções avaliadas, indicando a necessidade de intervenções que melhorem 
tal cenário. A identi� cação desses dados pode contribuir com os serviços de saúde, 
em especial na atenção primária, fomentando a participação familiar e comunitária, 
como importantes aliados para a atenção ao idoso, sendo uma ferramenta impres-
cindível a integrar o plano de gestão gerontológica.

Rogério Dias Renovato / 
Renovato, RD / UEMS; 

Maria Amélia de Campos 
Oliveira / Oliveira, MAC 

/ USP; Marcia Regina 
Martins Alvarenga / Alva-

renga, MRM / UEMS
Área: Gerontologia

Temário: Epidemiologia
Modalidade aprovada: 

Trabalho Cientí� co – 
Pôster Eletrônico

RESUMO
Introdução: A violência contra os idosos desencadeia uma crescente atenção e mobi-
lização em todo o país. Conhecer e analisar o per� l dos idosos e os tipos de violência 
sofrida é imprescindível para os pro� ssionais que atuam na atenção primária de saúde 
e nos programas de proteção aos idosos. Apesar da gravidade, tais questões são pouco 
divulgadas e muitos casos ainda se encontram subnoti� cados. Objetivos: Este estudo 
teve como objetivo traçar o per� l dos idosos vítimas de violência em Belém, bem 
como identi� car o número de idosos que sofrem ou já sofreram violência. Metodo-
logia: Trata-se de pesquisa documental descritiva e quantitativa, tendo como fonte 
de coleta o livro de registros e ocorrências dos processos de violência contra a pessoa 
idosa, disposto na Promotoria de Justiça de Idosos e De� cientes do Ministério Público 
do Estado do Pará. Este estudo seguiu o recomendado pela Resolução n° 196/96, 
sendo aprovado conforme o parecer Nº169/09. Resultados e discussão: Entre os 468 
idosos vitimados, o sexo feminino prevaleceu, apresentando 314 casos; a faixa etária 
que mais se evidencia é entre 71-80 anos, com 180 casos, período em o idoso está 
mais vulnerável quanto ao estado de vida em geral. Infelizmente, a violência intra-
familiar ainda é a de maior incidência, apresentando 273 casos, sendo os � lhos os 
principais agressores. A ocorrência de violência foi mais frequente em idosos autô-
nomos e lúcidos, com 292 casos, contrariando outras publicações que inferem que 
as condutas de violência são mais frequentes entre idosos que apresentam conside-

VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO NO MUNICÍPIO DE BELÉM: UMA PROBLE-
MÁTICA ENCONTRADA NA SAÚDE COLETIVA
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rável dependência em seu ambiente familiar. Ainda sobre esse fato, o estudo evidencia 
como fator de subnoti� cação a impossibilidade do idoso com restrições em sua capa-
cidade funcional realizar a denúncia. Abusos psicológicos, como ameaças, insultos e 
con� itos familiares, são os mais evidenciados. É importante enfatizar que os próprios 
idosos, com capacidade física e mental preservada, são os que mais prestam queixa. 
Conclusão: A violência intrafamiliar é a de maior incidência destacando-se os abusos 
psicológicos. Também é relevante mencionar que o próprio idoso agredido é quem 
denuncia. Diante disso, é inquestionável a relevância da implementação de serviços 
especí� cos e especializados, direcionados para o atendimento integral aos idosos e 
seus familiares.

RESUMO
A osteoporose é um problema de saúde pública no mundo, considerada pela Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) como a epidemia silenciosa do século, afetando 
mais as mulheres pós-menopáusicas e colocando-as em um significativo risco de 
fraturas. A atividade física desempenha um papel importante no tratamento para 
osteoporose e a inatividade física, ao contrário, é um fator que colabora intensa-
mente para a rarefação óssea. Os exercícios de vibração de corpo inteiro são cada 
vez mais utilizados para prevenir a osteoporose e as fraturas ósseas, principal-
mente em idosos. Alguns estudos têm recentemente mostrado resultados satis-
fatórios da plataforma vibratória no aumento da Densidade de Massa Óssea e na 
melhoria do equilíbrio. Com isso, o objetivo desse estudo foi avaliar a Densidade 
de Massa Óssea (DMO) por Densitometria Óssea, antes e ao término de um proto-
colo de exercício terapêutico associado ao exercício vibratório. Nesta pesquisa 
foram avaliadas três idosas com osteoporose pós-menopáusica subdivididas em 
dois grupos, sendo que duas ficaram no grupo exercício resistido associado à 
plataforma vibratória e uma idosa ficou no grupo em que se realizava apenas exer-
cício resistido. Nos dois grupos eram realizados alongamentos ao início da sessão, 
logo depois elas iniciavam a série de exercícios resistidos que utilizava halteres e 
caneleiras, e as idosas que estavam no grupo do exercício vibratório ainda reali-
zavam as posições em cima da plataforma. As variáveis analisadas foram os dados 
densitométricos antes e após a pesquisa, em que foi possível analisar uma melhora 
em ambos os grupos no que se refere à coluna, uma vez que o grupo exercício 
associado a plataforma teve uma evolução média dos dados densitométricos de 
-0,35 após analisar a variável t-escore e -1,1 no grupo exercício. No fêmur, esses 
resultados foram mínimos no grupo exercício e plataforma, tendo uma variação de 
-0,1 a média do t-escore e no grupo de exercício resistido essa variação foi de +0,1. 
Estudos evidenciaram que, em idosas com osteoporose pós-menopáusica, o treino 
com o exercício vibratório teve um significativo aumento na Densidade Mineral 
Óssea de quadril, enquanto no grupo que treinava apenas resistência não houve 
alterações significantes na DMO. Este estudo encontrou restrições com a seleção 
da amostra por seus critérios de exclusão exigentes, porém, houve uma melhora na 
condição óssea de ambos os grupos, podendo ser realizados outros estudos com 
uma amostra e abrangência maior.

A EFICÁCIA DO EXERCÍCIO VIBRATÓRIO NO TRATAMENTO DE MULHERES 
COM OSTEOPOROSE PÓS-MENOPÁUSICA
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RESUMO
Introdução: Equilíbrio e velocidade da marcha têm se destacado como dois dos prin-
cipais marcadores na análise da capacidade funcional em idosos. Quando associadas 
a enfermidades crônicas, como a doença de Parkinson, essas duas variáveis podem 
elevar os riscos de comorbidades. Recursos tecnológicos, como a realidade virtual, têm 
sido empregados na reabilitação desses indivíduos, atuando nas funções cognitivas e 
motoras. Objetivos: Analisar a in� uência da realidade virtual no equilíbrio e na velo-
cidade da marcha em idosos com doença de Parkinson e comparar os resultados da 
intervenção baseada no uso da realidade virtual com um protocolo de exercícios sem 
realidade virtual. Metodologia: Ensaio clínico controlado, duplo-cego, com amostra 
constituída por 29 idosos com diagnóstico clínico de doença de Parkinson, rando-
mizados em grupo experimental (exercícios com realidade virtual) e grupo-controle 
(exercícios sem realidade virtual), a partir de escores da Escala de Hoehn e Yahr. Infor-
mações quanto ao equilíbrio (Escala de Equilíbrio de Berg) e a velocidade de marcha 
(Teste de velocidade da marcha de 10 metros), antes e após 10 sessões, foram analisadas 
com o programa SPSS, versão 20.0. Resultados e discussão: Os valores médios das 
variáveis de desfecho apresentaram melhora, sendo que o equilíbrio (GE = +8,27%; p = 
0,003; GC = +7,42%; p = 0,004) e a velocidade da marcha (GE = -11,82%; p = 0,005; GC 
= -12,47%; p = 0,049) tiveram diferenças estatisticamente signi� cativas na avaliação 
intragrupo, não ocorrendo o mesmo quando avaliados intergrupos (p = 0,722 e p = 
0,429, respectivamente), antes e após intervenções. Conclusão que a prática de exercí-
cios, independentemente do uso da realidade virtual, permitiu a melhora no equilíbrio 
e na velocidade da marcha em idosos com doença de Parkinson, não sendo possível 
determinar se o protocolo de exercícios com realidade virtual foi mais e� ciente que o 
grupo de exercícios sem realidade virtual.

A REALIDADE VIRTUAL NO EQUILÍBRIO E NA VELOCIDADE DA MARCHA 
EM IDOSOS COM DOENÇA DE PARKINSON
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RESUMO
O conhecimento sobre medicamentos (CM) é o conjunto de informações adqui-
ridas pelo paciente sobre seus medicamentos, necessário para o uso correto deles. Ele 
é frequentemente baixo nos idosos, de modo que sua avaliação é importante nessa 
parcela da população. Este estudo adaptou transculturalmente e validou o questio-
nário Conocimiento del Paciente sobre su Medicamento (Espanha), cujo objetivo é 
medir o CM por meio de 11 perguntas em qualquer paciente que recebe qualquer tipo 
de tratamento medicamentoso. O questionário foi adaptado transculturalmente por 
meio das etapas de tradução, retradução, revisão e avaliação das traduções por um 
comitê, e pré-teste da versão pré-� nal. A tradução e retradução foram conduzidas por 
2 tradutores cada, independentes, livre de vieses, e � uentes na língua do questionário 
e na língua-alvo. O questionário foi aplicado em 66 idosos (pré-teste) atendidos pelo 
ambulatório de fragilidade de um hospital universitário voltado à assistência secun-
dária no município de São Paulo, de março de 2013 a janeiro de 2014. Suas respostas 
foram computadas e conduziu-se uma análise de componentes principais com rotação 

ADAPTAÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM QUESTIONÁRIO PARA MEDIR O 
CONHECIMENTO SOBRE MEDICAMENTOS NOS IDOSOS
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ortogonal (varimax), com o objetivo de identi� car os domínios do CM investigados 
pelo questionário e, assim, garantir a validade do construto. A con� abilidade foi veri-
� cada por meio do teste alfa de Cronbach. Durante a tradução foi incluída a opção de 
formular a pergunta quando o entrevistado é o cuidador do idoso. Algumas perguntas 
sofreram pequenas alterações de vocabulário, para adequá-las à realidade do uso 
crônico de medicamentos pela população-alvo. Inclui-se informação sobre horário 
na pergunta referente à frequência de administração. As etapas posteriores revelaram 
que o questionário foi compreendido por todos os pacientes. A análise da matriz de 
correlação entre as perguntas evidenciou algumas com muitos coe� cientes abaixo 
de 0,3. Isso, aliado a coe� cientes da matriz de correlação anti-imagem abaixo de 0,5 
e comunalidades abaixo de 0,7, levou à eliminação de 3 perguntas. A análise � nal 
mostrou uma medida mediana do teste de Kaise-Meyer-Olkin (KMO) igual a 0,707 
e valores acima de 0,5 para o teste de KMO dos itens individuais. Foram obtidos 4 
componentes, evidenciando 4 domínios do conhecimento: processo de uso, objetivo 
terapêutico, segurança e conservação. O alfa de Cronbach calculado foi 0,742. O ques-
tionário mostrou validade e con� abilidade e, portanto, pode ser aplicado à popula-
ção-alvo para mensurar o CM.

RESUMO
Introdução: O Tailored Activity Program (TAP) é um programa de intervenção em 
Terapia Ocupacional para indivíduos com demência e para seus cuidadores, baseado 
em 8 sessões, sendo 6 sessões realizadas no domicílio do cliente (90 minutos cada) e 
2 sessões que podem ser realizadas a partir de contato telefônico (15 minutos cada) 
ou com visitas ao domicílio, por um período de 4 meses. O programa se desenvolve 
a partir de dois enfoques: aplicação e uso de atividades propostas aos indivíduos com 
demência, possibilitando o envolvimento e o engajamento em atividades adequadas 
às suas capacidades e a orientação e o treinamento dos cuidadores/familiares para o 
uso e aplicação destas atividades e de técnicas de redução de estresse. Não há no Brasil 
nenhuma metodologia de ação em Terapia Ocupacional, com evidência cientí� ca, o 
que justi� ca a adaptação transcultural do TAP para nossa cultura. Objetivos: Adaptar 
transculturalmente o TAP para a cultura brasileira, considerando todo o programa: 
instrumentos de avaliação, manuais de intervenção e metodologias de intervenção. 
Materiais e Métodos: O programa TAP foi traduzido e adaptado segundo metodo-
logia que propõe como etapas: a tradução, retrotradução, avaliação das equivalências 
semântica, idiomática, conceitual e cultural, seguida do pré-teste para a produção da 
versão � nal do programa em português. No processo de tradução foram produzidas 3 
versões que foram compiladas em uma única versão (1ª versão do TAP). Essa primeira 
versão foi retrotraduzida para o inglês e nesse processo foram adaptados 10 itens (2ª 
versão do TAP). Nas avaliações de equivalência, as sugestões do comitê de especialistas 
foram incorporadas e se pautavam-se exclusivamente na equivalência cultural, sendo 
que nessa fase foram adaptados 128 itens (3ª versão do TAP). Na fase do pré-teste a 3ª 
versão do TAP foi discutida e aplicada a 10 cuidadores/familiares e não foram identi� -
cadas di� culdades de compreensão e entendimento do material produzido em portu-
guês. Conclusão: Na versão em português do TAP, que passou a se chamar Programa 

ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DO “TAILORED ACTIVITY PROGRAM”: 
RESULTADOS PRELIMINARES
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Personalizado de Atividades (TAP), foram mantidas as propostas de intervenção, 
considerando o manual de intervenção, o manual de cuidadores e os instrumentos de 
avaliação utilizados, sendo que, para a realidade brasileira, as 8 sessões serão domici-
liares e realizadas em um período máximo de 4 meses de intervenção. O TAP segue em 
estudo quanto à sua aplicabilidade à realidade brasileira.

RESUMO
Palavras-chave: Adequação postural. Idoso. Adaptação. Introdução: A adequação 
postural em cadeira de rodas maximiza as funções nas atividades de vida diária, 
a manutenção da saúde, além de prevenir deformidades e conservar energia. Obje-
tivo: Descrever a dinâmica operacional e a ciência aplicada a essa instituição quanto à 
adequação postural em cadeira de rodas no paciente idoso dependente para favorecer 
o melhor posicionamento na postura sentada, maximizar o conforto, cuidados com 
a pele e habilidades funcionais. Métodos: Observada a necessidade do idoso, o tera-
peuta ocupacional realiza uma análise minuciosa por meio da avaliação dos aspectos 
físico, sensorial, funcional e ambiental. Com a necessidade da adequação postural, é 
solicitada a visita de um técnico para análise conjunta que agregue as necessidades 
do idoso às adaptações possíveis e, após autorização da família, as modi� cações são 
providenciadas. Resultados: a cadeira de rodas adaptada assegura ao idoso estabilidade 
para mover o tronco sem se desequilibrar, segurança, acessibilidade, leveza, malea-
bilidade, promoção de boa postura, favorecida pelo suporte corporal (apoio de pés, 
encosto, apoio de braço, apoio de cabeça, entre outros); conforto e tolerância na posição 
sentada mantêm o alinhamento esquelético neutro e as amplitudes articulares passivas 
e ativas dentro dos limites normais, além de prevenir deformidades ou encurtamentos 
musculares; favorecer as funções respiratórias, alimentação e visão; permitir o fácil 
manejo para transferências; e facilitar a ação do cuidador. Discussão: Nessa instituição, 
o terapeuta ocupacional realiza a avaliação, a prescrição das adaptações, a orientação 
à equipe, bem como o gerenciamento da dinâmica operacional. O acompanhamento 
longitudinal dessa intervenção se torna um desa� o, devido à interface com inúmeros 
pro� ssionais. Conclusão: Essa rotina tem sido efetiva e proporciona aos idosos todos 
os benefícios de uma boa postura em sedestação. O alinhamento das condutas deve ser 
claro e objetivo, pois dele depende a efetividade da adaptação, a facilidade de manejo e 
a interferência na qualidade de vida do idoso.

ADEQUAÇÃO POSTURAL EM CADEIRA DE RODAS EM INSTITUIÇÃO DE 
LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS DEPENDENTES
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RESUMO
Introdução: Além do comprometimento pulmonar, indivíduos com doença pulmonar 
obstrutiva crônica (DPOC) apresentam anormalidades extrapulmonares que alteram 
toda a mecânica corporal e interferem no equilíbrio e na qualidade de vida dos porta-
dores dessa patologia. Objetivo: Veri� car a in� uência de diferentes bases de suporte, 

ANÁLISE ESTABILOMÉTRICA DO EQUILÍBRIO E DA QUALIDADE DE 
VIDA NA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA

Autores: Flávia Martins 
Gervásio / Gervásio, FM 

/ UEG; Darlan Martins 
Ribeiro / Ribeiro, DM / 



420

UEG; Guilherme Augusto 
Santos / Santos, GA / 

UEG; Raiane Pereira Reis 
/ Reis, RP / UEG; Ruth 

Losada de Menezes / 
Menezes, RL / UnB

Temário: Novas Tecnologias
Modalidade aprovada: 

Trabalho Cientí� co – 
Pôster Eletrônico

condições visuais e da qualidade de vida no equilíbrio de um grupo de pacientes 
com DPOC. Metodologia: Estudo analítico e transversal, com amostra composta 
por quatro idosos em programa de reabilitação pulmonar, triados no ambulatório 
de pneumologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/
UFG) e pareados em idade, sexo, índice de massa corporal (IMC) e prática regular de 
atividade física com quatro idosos aparentemente saudáveis, triados na Escola Supe-
rior de Educação Física e Fisioterapia de Goiás (ESEFFEGO), por meio do programa 
Universidade Aberta à Terceira Idade, ambos com idade média de 63 anos. O estudo 
foi aprovado pelo comitê de ética do HC/UFG. O equilíbrio foi avaliado no Labo-
ratório de Movimento Dr. Cláudio de Almeida Borges, Universidade Estadual de 
Goiás- ESEFFEGO, Goiânia-GO, por meio da estabilometria. A qualidade de vida 
do grupo DPOC foi avaliada por meio do questionário respiratório do hospital Saint 
George (SGRQ), validado no Brasil. Resultados e discussão: Os resultados com signi-
� cância estatística mostraram que a posição de passo e a base estreita ofereceram 
maior instabilidade postural ao grupo de estudo, especialmente com olhos abertos (p 
= 0,029 e 0,005), respectivamente, e que o equilíbrio não foi in� uenciado pela quali-
dade de vida, mediante análise da pontuação total obtida no SGRQ, especialmente 
aquela obtida para o componente “impacto”. Conclusão: Há evidência estatística da 
in� uência dos olhos abertos, no eixo X, da gravidade dos sintomas e da limitação 
de participação nas atividades como fatores perturbadores do equilíbrio. Apesar 
da amostra reduzida, devido aos rigorosos critérios de seleção, e ao curto tempo 
de pesquisa, vários estudos concordam com os resultados encontrados. Sugerem-se 
futuros estudos com amostras maiores e com a aplicação do teste unipodal para uma 
melhor investigação estatística das variáveis estabilométricas e, consequentemente, 
certi� cação de que esta metodologia é a mais apropriada para o estudo do controle 
postural nessa população.

RESUMO
Justi� cativa: Há falta de dados su� cientes ou um consenso sobre as diretrizes de aces-
sibilidade para idosos em aplicativo tátil na literatura disponível. Objetivo: Este estudo 
detecta problemas de usabilidade nas interações com dispositivos móveis baseados 
em touchscreen para usuários com mais de 40 anos. Método: Foi realizado um estudo 
de natureza qualitativa exploratória. Uma entrevista foi aplicada para coletar dados a 
� m de identi� car as diretrizes para a interação, por adultos mais velhos com dispo-
sitivos baseados em touchscreen. Para este estudo, apenas os tablets foram adotados 
como dispositivos para a prática durante a entrevista. Em primeiro lugar, uma análise 
de conteúdo foi realizada por dois especialistas em Gerontologia. Em seguida, a 
análise semântica foi realizada com um voluntário de cada grupo etário: 40-49, 50-59, 
60-70, 71-80, e > 80 anos. Cada voluntário foi solicitado a realizar seis tarefas no 
tablet: ligar e desligar, fazer uma chamada, usar e-mail, acessar uma página da web, 
jogar games e tirar fotos. Resultados: Os entrevistados mais jovens (45, 55 e 67 anos) 
relataram ter acesso à internet e experiência anterior com dispositivos baseados em 
touchscreen. Usuários mais velhos (73 e 87 anos) não tinham experiência com o uso 
dos dispositivos nem da internet, no entanto, eles foram capazes de abrir o telefone, 

DIRETRIZES DE USABILIDADE PARA DESIGN DE INTERFACES TÁTEIS 
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e-mail, jogar e tirar fotos. Eles responderam que o tablet foi fácil de usar. As principais 
di� culdades relatadas foram: pequeno tamanho de fonte, navegação na tela, encon-
trar os aplicativos desejados, alternar entre programas, encontrar os comandos de 
teclado, tarefas não intuitivas que tem de ser aprendidas, o problema fat-� nger e força 
excessiva no toque. Conclusões: Os dados indicam a necessidade de entrevistar mais 
pessoas para estabelecer novos indicadores e diretrizes de usabilidade para design de 
interfaces táteis para dispositivos baseados em touchscreen em aplicações web proje-
tadas para senescentes, pois há espaço no mercado para tecnologias baseadas em Web 
2.0 para dispositivos táteis, que possam auxiliar os idosos em tarefas cognitivas, bem 
como possibilitar contato social, desde que sejam feitas modi� cações e traçadas essas 
diretrizes.

RESUMO
Introdução e objetivo: Diversos autores têm reportado os benefícios da terapia assis-
tida por animais (TAA) na qualidade de vida, cognição, interações sociais, depressão 
e sinais vitais de idosos institucionalizados ou independentes. Contudo, em geral, 
se baseiam em séries e relatos de caso. O presente projeto de pesquisa objetiva 
comprovar a hipótese de que a interação de cães de terapia com idosos frequenta-
dores de grupos de atividades para a terceira idade gera efeitos signi� cativos sobre 
sua cognição e qualidade de vida, em comparação aos métodos convencionais. Meto-
dologia: Vinte indivíduos com mais de 60 anos, com queixas de memória e prati-
cantes regulares de atividades cognitivas em local direcionado ao atendimento de 
idosos saudáveis na cidade de Niterói, foram randomizados em 2 grupos: (a) grupo 
tratamento, no qual os idosos interagiram, adicionalmente às atividades conven-
cionais, com terapeutas de saúde assistidos por cães de terapia, semanalmente por 
15 minutos, durante 6 semanas; (b) grupo-controle, no qual os idosos continuaram 
a realizar as atividades convencionais pelo mesmo período, sem interagir com os 
cães de terapia. O miniexame do estado mental (MEEM) e o questionário Euroqol 
(EQ-5D) foram aplicados, 1 semana antes do estudo e no último dia do estudo, 
para monitoramento dos aspectos cognitivos e percepção de qualidade de vida dos 
participantes, respectivamente. Foram utilizados os testes t de Student (correção de 
Welch para variâncias diferentes) e Wilcoxon Signed Rank para análise estatística 
das diferenças entre e intergrupos, para variáveis paramétricas e não paramétricas, 
respectivamente. Intervalo de Con� ança de 95%. Resultados e discussão: Observou-
se uma tendência de aumento dos escores de MEEM e EQ-5D, após 6 semanas, para 
o grupo tratamento, em comparação ao grupo-controle. Contudo, essa diferença não 
foi estatisticamente signi� cativa para ambas as medidas (p = 0,24 – MEEM; p = 0,80 
– EQ-5D). Não foram detectadas diferenças signi� cativas para as medidas entre os 
grupos de estudo antes ou ao � nal do estudo (p > 0,05). Conclusão: Os resultados 
deste estudo apontam uma tendência à melhoria da qualidade de vida e dos aspectos 
cognitivos de idosos com queixas de memória que frequentam grupos para a terceira 
idade, a partir da interação assistida por cães de terapia. Estudos com maior tamanho 
amostral e tempo de seguimento são necessários para gerar resultados acerca desse 
efeitos em longo prazo.

EFEITOS DA TERAPIA ASSISTIDA POR ANIMAIS NA COGNIÇÃO E QUALI-
DADE DE VIDA DE IDOSOS ATIVOS
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RESUMO
Introdução e objetivo: O presente estudo visa analisar a e� cácia de um programa que 
oferece o� cinas de estimulação cognitiva para idosos com queixas subjetivas de humor 
e memória. Estudos apontam uma relação entre a depressão e o risco de declínio cogni-
tivo, ou seja, a saúde do idoso e seu bem-estar psicológico estão relacionados tanto ao 
bom funcionamento cognitivo como aos distúrbios depressivos. Método: O estudo 
foi realizado em local direcionado ao atendimento de idosos saudáveis em Niterói. 
A amostra foi composta por 12 participantes, com idades entre 61 e 86 anos, que 
não apresentavam doenças neurológicas, possuíam suas funções cognitivas e funcio-
nais preservadas e apresentavam queixas de humor e memória. Foram aplicados os 
testes: Miniexame de Estado Mental (MEEM), Escala de Depressão Geriátrica (EDG), 
Evocação de Palavras (EVP) e Escala de Vida Diária (Lawton), os quais avaliam respec-
tivamente: a função cognitiva, a presença de quadro depressivo, o declínio cognitivo e 
desempenho funcional de atividades instrumentais. Para análise estatística, utilizou-se 
o teste não paramétrico de Wilcoxon para realização das comparações de diferença no 
tratamento pré-pós. Os participantes que apresentaram queixas de humor e memória 
foram alocados nas o� cinas previamente planejadas mediante as características dos 
indivíduos, de forma que estimulem várias áreas cognitivas, a � m de atingir o objetivo 
proposto. Resultados e discussão: Obteve-se após análise estatística, os seguintes resul-
tados: MEEM (pré 26,58 ± 2,43/ pós 27,25 ± 2,01), EDG (pré 4,75 ± 3,14/ pós 4,00 ± 
2,56), EVP (pré 15,67 ± 6,01/ pós 15,92 ± 4,38) e Lawton (pré 20,83 ± 0,39/ pós 20,67 
± 0,65). Em nenhum dos casos (p valor > 0,05) houve evidência para rejeitar a hipótese 
nula, ou seja, não existe evidência para dizer que a média dos escores é diferente entre 
os grupos. Ainda assim, não houve piora nos testes de rastreio, o que torna o estudo 
relevante para a prática gerontológica. Conclusão: Nota-se a importância das o� cinas 
de estimulação cognitiva, a � m de obter uma manutenção da memória e cognição, 
promovendo um envelhecimento saudável. Por ser uma atividade em grupo, propor-
ciona não somente o benefício cognitivo, mas, também, promove a socialização, esti-
mula a relação interpessoal e cultural. Oferece, assim, melhora na qualidade de vida, 
autoestima e automotivação nos indivíduos.

EFICÁCIA DE OFICINAS DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA PARA IDOSOS 
COM QUEIXA SUBJETIVA DE MEMÓRIA E HUMOR
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RESUMO
As percepções dos novos idosos re� etem seus desejos e anseios de manter-se ativos 
física e intelectualmente por muito mais tempo e de ser pessoas dinâmicas, partici-
pantes como agentes em transformação e transformadores da sociedade. As novas 
tecnologias e, mais especi� camente, o uso da internet, junto com o aumento da 
expectativa de vida, trouxe a possibilidade de vislumbrar um atendimento desses 
desejos. Considerando esses aspectos, este estudo busca explorar as percepções dos 
usuários de internet com idade a partir de 50 anos. Para tanto, foi realizada uma 
pesquisa ocasional com 63 usuários de internet a partir dos 50 anos do estado de 
Santa Catarina, por intermédio da aplicação de um questionário estruturado não 
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disfarçado e houve análises qualitativas e quantitativas dos dados coletados, com os 
programas Microso�  Excel e SPSS. O número de idosos considerando os critérios 
do IBGE foi de 64% e os pré-idosos dos 50 a 59 anos corresponderam a 36%. Em 
relação à faixa salarial 61% possuem renda superior a 5 salários-mínimos, sendo 
26% mais de 10 salários-mínimos. Quanto à escolaridade dos entrevistados, 51% 
têm curso superior, sendo 21% com pós-graduação. A pesquisa detectou também 
que o acesso à internet considerando 5 dias semanais ou mais, chega a 83% da 
amostra. No que tange ao uso, 84% a� rmaram não necessitar/raramente necessitar 
de auxílio ao utilizar o computador, As principais di� culdades no uso da internet 
são baixar músicas/vídeos, com 31% das respostas, e navegar em diversos sítios 
simultaneamente, com 30%, sendo que, 23% a� rmaram não ter di� culdade. O 
acesso à internet em 60% dos casos é realizado em casa, tendo como destaque os 
13% de acessos via smart phones. A principal utilização da internet está relacio-
nada a questões sociais, 44%. O Facebook é a rede social mais acessada, com 54%. 
As preocupações frequentes estão relacionadas à segurança da informação: instalar 
vírus no computador, com 27%, e fornecer dados pessoais, com 20%, foram as 
repostas mais frequentes. Este estudo identi� cou uma tendência que os usuários de 
internet idosos estão empregando as novas ferramentas sociais para interagir entre 
si e com seus amigos/familiares, e que estão atentos às novas tecnologias de acesso, 
como os smart phones. Isso demonstra que a internet apesar de jovem, desperta 
grande interesse desses usuários que estão cada vez mais presentes e atuantes no 
mundo contemporâneo.

RESUMO
Introdução: O Diodo Emissor de Luz - Light Emitting Diode (LED) tem sido utilizado 
em humanos como alternativa ao uso do Laser de Baixa Intensidade e tem mostrado 
resultados positivos sobre a fadiga em jovens. Objetivo: O escopo desta pesquisa foi 
avaliar os efeitos do LED sobre força e fadiga muscular em mulheres idosas. Meto-
dologia: Vinte e nove voluntárias (64,75 ± 2,5 anos) distribuídas aleatoriamente em 
dois grupos, participaram de um ensaio clínico duplo-cego, controlado com placebo: 
LED irradiado (n = 15, 638 nm, potência média 150 mW, densidade de energia 4,5 J/
ponto, tempo de irradiação 30 s, energia entregue ao tecido 18 J total) e LED placebo 
(n = 14). Foram irradiados quatro pontos equidistantes no ventre dos músculos 
� exores de punho do antebraço dominante antes da indução de fadiga por exercício, 
que utilizou 75% da resistência máxima. A força de preensão, medida por dinamô-
metro hidráulico JAMAR; o número de contrações até a fadiga e a Creatino fosfoqui-
nase (CK) sérica, medida antes e um, cinco, dez e quinze minutos após a indução da 
fadiga, foram registrados por avaliadores cegos e comparados entre os grupos. Resul-
tados e discussão: No grupo que recebeu irradiação com LED observou-se diferença 
signi� cativa entre a força de preensão pré e pós fadiga na análise intragrupo: LED 
(pré 22,2 ± 3,5; pós 21,4 ± 3,6, p = 0,047) e placebo (pré 20,7 ± 2.3; pós 19,5 ± 2,2, p 
= 0,001) caracterizando maior queda de força no grupo placebo, notou-se também 
número de repetições 22,2% maior que o placebo (27,4 ± 6,1 contra 21,3 ± 3,0; p = 
0,010) e manutenção da CK pós fadiga (p > 0,05), que aumentou signi� cativamente 
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no placebo em todas as medidas ao longo do tempo (p < 0,0001). Em mulheres após 
os 60 anos esse é o primeiro estudo com terapia LED que avalia a força de preensão 
pós fadiga, justi� cada por sua utilidade como marcador de fragilidade e mortali-
dade entre idosos. Os resultados encontrados neste estudo sugerem que o LED tem 
efeitos positivos na prevenção e controle da fadiga muscular em idosos, avaliados 
por marcadores bioquímicos e dinamometria. Achados similares aos efeitos da foto-
terapia laser e LED reportados recentemente em jovens. Conclusão: A irradiação 
com LED antes da fadiga induzida por exercício, sobre os músculos da preensão, 
aumentou sua resistência ao esforço, impediu aumento da CK e conservou a força 
muscular em mulheres idosas. Palavras-chave: Fadiga muscular. Força muscular. 
Fototerapia. Envelhecimento.

RESUMO
Introdução: A longevidade se apresenta como demanda crescente por maior atenção 
à saúde e cuidado na velhice. Nesse cenário surge a Instituição de Longa Perma-
nência para Idosos (ILPI), com o intuito de prestar assistência não familiar ao idoso. 
Observa-se que o atendimento nestas instituições foca-se nas necessidades da vida 
diária e nos cuidados físicos aos residentes. No entanto, o lazer e a interação social 
são elementos importantes que devem ser compreendidos como constituintes do 
cuidado, especialmente diante do comprometimento cognitivo pelo Alzheimer, 
que associado à institucionalização pode contribuir para diminuição das respostas 
emocionais e para o isolamento. Objetivo: Desenvolver uma prática de cuidado 
por meio de o� cinas lúdicas junto às idosas com demência residente em uma ILPI. 
Metodologia: Trata-se de pesquisa qualitativa de caráter convergente assistencial, 
um subprojeto do estudo “Cenários de cuidados de longa duração: possibilidades 
avaliativas, interventivas e educacionais na atenção gerontológica”, aprovado pelo 
CEP da UPF – protocolo nº 393/2011. Os sujeitos do estudo foram dez idosas com 
Alzheimer, residentes em uma ILPI localizada ao norte do Estado do Rio Grande do 
Sul. A coleta de dados se deu por o� cinas lúdicas, com colagem, desenho, pintura 
e modelagem, em encontros semanais, de duas horas, de agosto a outubro de 2013. 
Os sentimentos manifestados durante as atividades foram registrados em diário de 
campo, sofrendo análise temática para interpretação. O estudo atendeu os preceitos 
éticos da Resolução nº 466/2012. Resultados: As participantes apresentavam alguma 
dependência, di� culdade para interação social e comprometimento da capacidade de 
compreensão e das atividades do pensamento. Observou-se que as atividades lúdicas 
promoveram o convívio, ampliando o interesse pelo outro, bem como o estímulo para 
o raciocínio, criatividade e memória. O interesse pelas atividades variou, mas foram 
registradas expressões subjetivas de alegria e entusiasmo, especialmente quando 
da conclusão de seus trabalhos devido à satisfação com seu desempenho. O lúdico, 
assim como proporcionou a livre expressão das emoções, também contribuiu como 
exercício facilitador para mobilidade manual. Conclusão: Os benefícios evidenciados 
revelaram o lúdico como estratégia pertinente para um cuidado multidimensional 
com idosas demenciadas em ILPI, demandando investimento dos pro� ssionais em 
múltiplas possibilidades para a atenção integral.

IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS COM ALZHEIMER: ATIVIDADES 
LÚDICAS COMO PROPOSTA DE CUIDADO
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RESUMO
Introdução: O mal de Alzheimer é uma doença que está associada ao aumento do 
peptídeo beta- amiloide que se acumula em placas amiloides encontradas em múlti-
plas áreas do cérebro, como o córtex cerebral, hipocampo, gânglios da base, tálamo e 
cerebelo. Essa enfermidade neurodegenerativa é um problema cada vez mais frequente, 
devido ao aumento no envelhecimento da população mundial e as estimativas são de 
triplicar até 2050 o número de pessoas com Alzheimer no mundo. As drogas aprovadas 
no tratamento apenas amenizam os sintomas que se agravam com a evolução, não 
sendo encontrado atualmente nenhum tratamento e� caz. Objetivo: Buscar por meio 
de uma revisão da literatura sistemática abordar novas perspectivas para o tratamento 
de Alzheimer. Metodologia: A pesquisa foi realizada nos bancos de dados: PubMed – 
NCBI, Science Direct e Periódicos Capes. As palavras-chave utilizadas como estratégia 
de busca foram: doença de Alzheimer, tratamentos, alvos farmacológicos. Resultados e 
discussão: O medicamento exendina-4 (exenatida), utilizado para tratar o diabetes tipo 
2, demonstrou diminuição dos níveis de fosforilação da serina do IRS-1 (IRS-1pSer) 
hipocampal e JNK (c-Jun N-terminal kinases) ativado, acarretando efeito protetor sobre 
os neurônios de camundongos e revertendo os danos no cérebro, além de melhorar as 
medidas comportamentais de cognição. A droga bexarotene, utilizada no tratamento 
do câncer de pele, reduziu a área da placa de proteína beta-amiloide no cérebro dos 
camundongos em mais de 50% dentro de apenas 72 horas e estimulou a rápida reversão 
dos dé� cits cognitivos, sociais e olfativos e melhorou a função do circuito neural, além 
de estimular a produção da APO-E, que foi capaz de dissolver as placas que levam 
os sintomas da doença. Estudo com o hormônio ouabaína, utilizado no tratamento 
de doenças cardiovasculares, demonstrou efeito de proteção aos neurônios de camun-
dongos, sugerindo uma nova possibilidade de desenvolver fármacos que bloqueiam os 
processos ligados à morte neuronal. Conclusão: Assim, pode-se concluir que a e� cácia 
dessas drogas deve, primeiro, ser con� rmada em estudos com seres humanos, uma vez 
que testes com camundongos, muitas vezes, não apresentam resultados que se repetem 
na espécie humana.

NOVAS PERSPECTIVAS FARMACOLÓGICAS PARA O TRATAMENTO DA 
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RESUMO
Introdução: O aumento da expectativa de vida deve assegurar atividades que promovam 
qualidade de vida para a população idosa. O teatro busca expressão, diálogo e inte-
ração entre o real e o subjetivo, despertando a individualidade e valorizando o indi-
víduo. A arte cênica é um método educativo em que ocorre a valorização das vivências 
dos participantes necessária à construção do aprendizado, refazendo a percepção de 
educação em saúde. Este estudo é um relato de experiência sobre um grupo de teatro 
de idosos, os próprios idosos foram os atores. O intuito foi despertar sensibilidade e 
criatividade da pessoa idosa por meio de atividades cênicas. Os temas discutidos nas 
peças foram levantados pelos idosos, tais como violência, direitos da pessoa idosa e 
qualidade de vida. Objetivos: Descrever os benefícios do teatro na qualidade de vida 
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dos idosos. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de expe-
riência. As atividades foram realizadas por meio da parceria do Programa de Resi-
dência Multipro� ssional de um Hospital Universitário de Belém e uma Unidade de 
Básica de Saúde municipal, com a participação das residentes de enfermagem em 
saúde do idoso associada a um grupo de teatro da terceira idade, no município de 
Belém no período entre agosto e dezembro de 2013. Resultados e discussão: As ações 
do grupo de teatro foram planejadas da seguinte forma: acolhimento, discussão temá-
tica, o� cinas vocais com a fonoaudióloga, ensaios das peças, escolhas dos � gurinos e 
participação em eventos do bairro e da universidade. Os ensaios eram iniciados com 
alongamentos que visavam ao aumento da resistência física. A peça tinha como temá-
tica a violência e abandono de idosos. Trata-se de uma � lha que explorava � nancei-
ramente sua mãe, chegando ao ponto de expulsá-la de seu próprio lar. A experiência 
da arte cênica contribuiu para desenvolver a melhoria da con� ança e humor, preen-
chimento do tempo ocioso e valorização da pessoa idosa. O idoso sai da posição de 
apenas receptor do conhecimento, passando a ocupar o papel de transmissor, atuando 
como participante ativo da sociedade. Conclusão: A arte cênica possibilitou ao grupo 
socializar seus pensamentos e medos, ocupação do tempo ocioso, melhora do humor e 
criatividade. O teatro desenvolve educação em saúde com uma proposta lúdica, huma-
nizando o cuidar dispensado pela enfermagem, sendo uma iniciativa positiva para a 
melhoria da qualidade de vida na terceira idade. Descritores: Idoso. Saúde coletiva. 
Educação em saúde. Arte.
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RESUMO
O envelhecimento como um fenômeno mundial traz mudanças nos padrões demo-
grá� cos e epidemiológicos, resultando em um quadro representado por 11% da 
população brasileira com 60 anos ou mais. Com isso, as implicações nos processos 
psicossociais, individuais ou coletivos, envolvendo o envelhecimento, também estão 
atreladas aos avanços cientí� cos e tecnológicos. Torna-se necessária a compreensão 
desse processo, priorizando a compreensão dos processos de envelhecimento nesse 
contexto. O presente estudo caracteriza o per� l de um grupo de pessoas idosas que 
frequentam um programa de inclusão digital de um município do interior do Estado 
de São Paulo e suas necessidades informacionais sobre saúde e doença e ao acesso e 
uso de internet. Trata-se de um estudo de caso, com abordagem qualiquantitativa. Os 
resultados demonstram mudanças sociodemográ� cas signi� cativas no per� l popula-
cional do município (13% da população tem 60 anos ou mais). Dos 60 usuários convi-
dados, participaram 19 pessoas idosas, (31,7%), sendo onze mulheres e oito homens. A 
idade média dos participantes foi de 67 anos (abaixo da expectativa de vida nacional), 
com Ensino Superior completo, renda entre dois e três salários mínimos. Esse grupo 
apresenta indicadores socioeconômicos acima da média nacional. Os participantes, em 
47,4% dos casos, declaram avaliar a saúde como boa, mesmo com 63,2% a� rmando ter 
doenças crônicas, o que vai de encontro aos dados do aumento de doenças crônicas não 
transmissíveis com o aumento do número de pessoas idosas. Quando questionados 
sobre acesso e uso de computadores e internet, apenas um participante que não possuía 
computador e internet no domicílio, e os que possuem, em sua maioria, utilizam todos 
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os dias o recurso com objetivo de buscar “Notícias” e “Pesquisas/ Informações”. Cons-
tata-se, ainda, que quali� cação para aprendizado ao longo da vida – com tecnologias 
da informação e comunicação é uma forte tendência, especialmente para responder às 
demandas do processo de envelhecimento e do processo saúde-doença, requerendo 
saberes e práticas interdisciplinares.

RESUMO
Objetivos: Relatar uma experiência hospitalar na qual a atuação foi pautada na 
utilização de narrativas autobiográ� cas e registros poéticos como recurso de inter-
venção hospitalar. Metodologia: Realizaram-se atendimentos diários, durante 
um mês, com pacientes com doenças cardiovasculares, os quais encontraram na 
expressão escrita a maneira mais confortável para expor seus conteúdos internos e 
relatar suas histórias de vida. Eles foram estimulados a escrever durante os encon-
tros ou quando estavam sozinhos e os registros pessoais eram compartilhados e 
discutidos durante os atendimentos. Discussão: Por meio dessa intervenção, os 
pacientes compartilhavam seus escritos: eles tinham a marca da simplicidade de 
pessoas com pouca escolaridade, entretanto, os textos eram enriquecidos com 
os sentidos expressos. Possibilitou-se a criação de um espaço aberto à escuta e 
ao acolhimento às pessoas, nas produções � oresceram sentimentos referentes 
aos � lhos, irmãos, companheiros(as), foram expostos angústias, medos, insegu-
ranças, saudades e histórias importantes da vida. Dos casos acompanhados, dois 
resultaram na elaboração de um livro pessoal, A poeta sem registro e o outro A 
história da família P. Percebeu-se que a elaboração do livro criou novos elos para 
as rupturas ocasionadas pela hospitalização, vivi� cou-se o cotidiano, fortaleceu a 
autoimagem e, por � m, foi possível vislumbrar novas possibilidades de vida, apesar 
da condição crônica e após a alta hospitalar. Conclusão: A utilização das narrativas 
e dos registros poéticos aproximou a prática do terapeuta ocupacional dos cuidados 
propostos pela Política Nacional de Atenção Hospitalar. Para os usuários atendidos, 
estar no hospital não signi� cou apenas cuidar do coração doente, mas ampliou o 
sentido do “cuidar” e estes foram atendidos.

PRODUÇÃO DE CUIDADO EM TERAPIA OCUPACIONAL: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA NA PRÁTICA HOSPITALAR

Autores: Raiza Morais 
Rodrigues / Rodrigues, 

RM / FHCGV; Sônia 
Claudia Almeida Pinto 
/ Pinto, SCA / FHCGV; 
Marly Lobato Maciel / 
Maciel, ML / FHCGV; 

Teresa Christina da Cruz 
Bezerra de Sena / Sena, 

TCCB / FHCGV
Área: Gerontologia

Temário: Novas Tecnologias
Modalidade aprovada: 

Trabalho Cientí� co – 
Pôster Eletrônico

RESUMO
Objetivo: Descreve os resultados obtidos no weblog e na página no Facebook orga-
nizados por membros de Liga Acadêmica de Gerontologia de instituição de Ensino 
Superior pública do Distrito Federal de julho de 2012 a julho de 2013. Metodologia: 
Com o weblog obtém-se visão geral das estatísticas de uso agrupadas nas categorias: 
postagens, origens de tráfego on-line, público, visualizações por variados períodos 
de tempo. Quanto ao Facebook, trata-se de uma página de organização/instituição 
de cunho acadêmico, na categoria ensino e educação. É possível que os administra-
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dores obtenham dados referentes à visão geral, gênero, idade, demogra� a e locali-
zação dos que seguem a página, idiomas de visualização, origem das opções curtir 
e alcance da página. Resultados e discussão: O total de visualizações do weblog da 
LAGUnB, desde sua criação em setembro de 2011 a julho de 2013, foi de 29.634. O 
total de visualizações do weblog com maior número de acessos refere-se às posta-
gens informativas sobre alterações decorrentes do processo de envelhecimento 
(1.247 acessos), assistência domiciliar a idosos (548 acessos), além de divulgação de 
eventos regionais, como a jornada cientí� ca (427 acessos). O total de visualizações 
da página, portanto, sofre aumento progressivo concentrado em postagens infor-
mativas. Os acessos não se limitam à população brasileira, maior público-alvo, com 
18.960 acessos, caracterizando o site como atividade de cunho educativo em nível 
internacional. Em comparação aos acessos referentes a julho de 2012, percebe-se 
que o total é 13 vezes maior, com expressividade na associação entre o weblog e o 
Facebook. Em relação a este, nota-se total de 107 opções curtir, com maior número 
de acessos no início e no � nal do mês de julho, desde sua criação em julho de 2012. 
Entre as principais publicações, o maior alcance refere-se a eventos promovidos 
pela própria liga (1.485 acessos). O per� l dos seguidores da página é de jovens (18 
a 24 anos) do sexo feminino (88,6% dos que acessaram no período de 26 de junho 
a 23 de julho de 2013). Conclusão: Considerando a necessidade de formação ampla 
do pro� ssional de saúde diante da abordagem gerontológica, a exploração das redes 
sociais, realizadas pela LAGUnB, indica possiblidade acessível e e� ciente de divul-
gação de conhecimentos sobre o envelhecimento, estreitando o canal de informação 
entre universidade e comunidade externa e reforçando o compromisso da insti-
tuição com pesquisa, ensino e extensão.

RESUMO
Os idosos estão expostos às doenças crônicas não transmissíveis, entre elas a doença 
arterial coronariana. Mostra-se primordial que os cuidados de enfermagem dispen-
sados aos idosos submetidos à Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea 
(ACTP) estejam voltados para além do atendimento hospitalar. Objetivo: Elaborar e 
validar uma Tecnologia Educacional visando ao autocuidado do idoso submetido a 
ACTP. Metodologia: Pesquisa do tipo metodológica, sustentada pela teoria de Doro-
téia Orem. Cenário: Hemodinâmica do Hospital Universitário e o Programa de Enfer-
magem para Idosos. Na 1ª etapa da pesquisa-entrevista foi utilizado um questionário 
semiestruturado, para identi� car e descrever as necessidades dos idosos submetidos a 
ACTP relacionadas ao autocuidado. As entrevistas foram realizadas com vinte idosos. 
A análise dessa etapa subsidiou a elaboração da tecnologia educacional. A 2ª etapa da 
pesquisa – elaboração da Tecnologia Educacional. A 3ª etapa foi a validação da Tecno-
logia Educacional. Foram utilizados 2 instrumentos de validação da escala Likert. Um 
instrumento foi respondido por doze (12) juízes especialistas e o outro instrumento 
pelo público-alvo e nove idosos; foi entregue um kit contendo a tecnologia educa-
cional e o instrumento para avaliação. A análise da 1ª etapa da pesquisa envolveu a 
interpretação, transcrição dos dados e análise temática de conteúdo. Resultados: emer-
giram sete categorias relacionados ao saber do idoso sobre a ACTP, apontando dé� cit 
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de autocuidado relacionado ao conhecimento acerca do procedimento. As categorias 
temáticas serviram de subsídio para a elaboração da tecnologia educacional. A análise 
da 2ª etapa da pesquisa foi a abordagem estatística dos questionários da escala Likert. 
Baseou-se na frequência simples do número de vezes em que os especialistas e os 
idosos optaram pelas diferentes valorações em cada bloco do instrumento. Resultados: 
A Tecnologia Educacional foi validada e os itens que obtiveram concordância maior ou 
igual a 70% foram mantidos; já os itens que não alcançaram o índice de concordância 
de 70% foram corrigidos e modi� cados. Na 3ª etapa: adequação da Tecnologia Educa-
cional - , de posse de todas as avaliações realizadas, o manual recebeu o tratamento e 
os ajustes necessários. Conclusão: Foram construídos, um manual educativo impresso 
e digital e um folder explicativo. As tecnologias estão sendo compartilhados com as 
pessoas idosas que vão ao hospital para marcação de Angioplastia e, também, pelos 
enfermeiros do setor.

RESUMO
Introdução e objetivos: Re� etir sobre a modernização, além da industrialização, remete-
se ao avanço tecnológico e à valorização da ciência em detrimento do homem e de seus 
valores. Os avanços tecnológicos também ocorreram na área da saúde, com a introdução 
da informática e o aparecimento de aparelhos modernos e so� sticados que trouxeram 
muitos benefícios e rapidez na luta contra as doenças. Essa tecnologia moderna, criada 
pelo homem a serviço do homem, tem contribuído em larga escala para a solução de 
problemas antes insolúveis e que pode converter-se em melhores condições de vida e 
saúde para o paciente. O telemonitoramento como inovação tecnológica no cuidado 
em saúde vem, de certa forma, ampliar os mecanismos pelos quais a equipe de saúde 
responsável pelo cuidado poderá mensurar, quanti� car e intervir nos cuidados neces-
sários no âmbito domiciliar. Dessa forma, almeja-se contribuir para a independência 
e autonomia do cliente idoso quando este enfrenta o evento admissão hospitalar. A 
� nalidade é desenvolver uma central de monitoramento por telefone para o acompa-
nhamento de pacientes idosos no pós-alta das clínicas médica e cirúrgica. Metodologia: 
O projeto Tele_Idoso_Rio trata-se de um estudo de desenvolvimento tecnológico, de 
intervenção, longitudinal que visa à melhora dos parâmetros de saúde e bem-estar dos 
idosos por meio de análise qualiquantitativa. Resultados e discussão: Para tal análise, 
fez-se necessária a elaboração de instrumentos de ligação que possibilitassem a obser-
vação crítica de indicadores como: a diminuição do número de internações e reinter-
nações hospitalares; a adesão ao regime terapêutico; o retorno às atividades da vida 
diária; o nível de satisfação e bem-estar, entre outros. A central de telemonitoramento 
foi instalada no local escolhido para o estudo, equipada com material permanente de 
telemonitoramento e teleconferência. Conclusão: A geração de dados estatísticos e 
de informações que possam em seu conjunto, produzir evidências para a tomada de 
decisão local e para potencializar os processos de construção de sentidos para essas 
decisões e para as intervenções necessárias são de extrema importância para regulação e 
controle das necessidades de saúde de idosos que sofrem o evento admissão hospitalar. 
O acompanhamento no pós-alta auxilia nos cuidados em domicílio e reduz os índices 
de readmissão hospitalar de idosos, melhorando seu bem-estar e sua qualidade de vida.
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RESUMO
Introdução: O jogo de videogame que combina exercício físico e atividade mental pode 
melhorar a saúde, proporcionado aos praticantes benefícios biológicos, cognitivos e 
sociais. A realização de atividade física moderada pode ser útil para diminuir a taxa de 
degradação neurocognitiva. Exercício mental pode prevenir o declínio cognitivo em 
pessoa idosa saudável. Objetivo: Analisa o desempenho das funções neuropsicológicas 
breves de um grupo de pessoas idosas que realizou treinamento virtual com video-
game. A hipótese testada é que treinamento mental pode proporcionar um melhor 
desempenho nas funções cognitivas de atenção e memória. Metodologia: A amostra 
foi composta por vinte pessoas, de ambos os sexos, com idade média de 70,4 ± 5,2 
anos. A avaliação das funções neuropsicológicas foi realizada por meio do Instrumento 
de Avaliação Neuropsicológica Breve NEUPSILIN. As interações foram realizadas por 
meio do videogame Microso�  Xbox 360 Kinect. O jogo escolhido foi o “Body and Brain 
Connection”. A pessoa idosa foi submetida a oito semanas de intervenção, duas vezes 
por semana, com duração de trinta minutos. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo, protocolo 11020212.8.0000.5342. 
Resultados: As funções de atenção (p = 0,011) e memória (p = 0,001) apresentaram dife-
renças signi� cativas. As funções de memória e habilidades aritméticas apresentaram 
uma correlação positiva signi� cativa (p < 0,001). Aproximadamente 60% (R2 = 0,599) 
dos rendimentos da função de habilidades aritméticas devem-se à melhora obtida para 
a função de memória. As funções de orientação tempo-espacial (r = 0,528), memória (r 
= 0,551) e habilidades aritméticas (r = 0,871) apresentaram correlações signi� cativas na 
comparação pré e pós-avaliação. Discussões: O exercício mental é e� caz para estimular 
o cérebro a construir novas conexões, principalmente sobre a memória de curto prazo. 
Treinamento cognitivo efetuado por meio de jogos digitais que apresentam exercícios 
lógico-matemáticos e de memória ajuda o cérebro a reforçar antigas conexões. Trei-
namento mental por meio de jogos multitarefas aumenta a frequência de ondas teta 
no cérebro de pessoas idosas, melhorando as funções neuropsicológicas de atenção 
e memória recente. Conclusões: Treinamento mental realizado por interação virtual 
com videogame pode ser e� caz para estimular o cérebro a construir novas conexões e 
potencializar o desempenho das funções de atenção e memória.
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RESUMO
Introdução: O resumo é fruto de pesquisa desenvolvida no mestrado, objetivou 
compreender como os idosos, que tomam parte no Conselho Municipal do Idoso de 
Belém/PA, participam no controle social das políticas públicas e sociais. As décadas 
de 1980 e 1990 constituem o marco histórico que fundamenta a pesquisa. Transporta-
se a discussão para o âmbito das políticas públicas, tematizando o envelhecimento 
no campo dos direitos, a partir dos sujeitos envolvidos no processo: o idoso. Obje-
tivo: Busca-se identi� car como os membros do Conselho Municipal do Idoso de 
Belém participam do controle social, correlacionando a participação prevista tanto 
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na Política Nacional do Idoso e no Estatuto do Idoso como na Política Municipal da 
Pessoa Idosa, com o processo implementado no espaço público do Conselho. Meto-
dologia: O caminho percorrido assentou suas bases no método dialético. Trata-se de 
revisão bibliográ� ca para a apreensão teórica do objeto investigado. A estratégia de 
pesquisa foi o estudo de caso, que possibilita a compreensão de fenômenos atuais. A 
observação direta adotada ao longo da pesquisa, importante estratégia para o conhe-
cimento da dinâmica e do cotidiano do Conselho em suas ações diárias. Análise de 
conteúdo. Entrevista: foram entrevistados três representantes das entidades não-
governamentais e um representante governamental. Resultados: Indicam que, na 
trajetória recente, apenas 4 anos, são observadas divergências entre o real e o formal e 
as ações não podem ser consideradas exercício de controle social, pois são centradas 
em questões imediatas, restritas ao cotidiano do Conselho. O aspecto político que 
deveria estar presente nas ações não se evidencia, possibilitando inferir que o controle 
social não se realiza. A gestão é considerada centralizada, uma vez que o presidente 
assume outras funções além da inerente ao cargo. Há despreocupação organizativa 
quanto à documentação do conselho. Conclusão: Ao analisar a trajetória do Conselho 
Municipal do Idoso e as ações, percebe-se que ainda não foi possível a esse espaço 
público ganhar visibilidade e (re)conhecimento, por parte do Executivo Municipal 
e pela sociedade. A pesquisa possibilitou a re� exão em torno desse espaço público, 
que ainda está em processo de construção, identi� cando os limites e as di� culdades 
presentes no funcionamento e nas deliberações do conselho. Constata-se a necessi-
dade de quali� car e potencializar as ações deliberativas do conselho e seus resultados 
na política destinada ao idoso.

RESUMO
A promoção da saúde a população idosa está intimamente relacionada com sua aces-
sibilidade aos serviços de saúde de qualidade, os quais são cada vez mais necessários 
diante da atual conjuntura do país. É fato que não só a população brasileira está 
envelhecendo, mas a proporção da população “mais idosa”, ou seja, de 80 anos ou 
mais. Todos os anos, 650 mil novos idosos são incorporados à população brasileira, 
a maior parte portadora de doenças crônicas ou limitações funcionais, o que leva 
um aumento signi� cativo da procura por serviços de saúde. Nesse sentido, um dos 
aspectos fundamentais da qualidade de um serviço de saúde é a acessibilidade do 
usuário, que leva à criação de vínculos e à consequente horizontalidade do cuidado. 
O objetivo deste é investigar como os idosos participantes da Universidade Aberta da 
Terceira Idade (UNATI) sentem-se em relação à acessibilidade aos serviços de saúde. 
Este estudo refere-se a um recorte de uma dissertação de mestrado, que tem por obje-
tivo avaliar a qualidade de vida de idosos participantes de uma UNATI. Para atingir 
tal objetivo utilizou-se o método de abordagem quantitativa, no qual foram entrevis-
tados 129 idosos, de ambos os sexos, participantes da UNATI na cidade de Manaus/
Amazonas. Foi utilizado como instrumento de coleta de dados o questionário de 
qualidade de vida WHOQOL-bref, do qual se focalizou para este estudo a questão: 
“Quão satisfeito(a) você está com o seu acesso aos serviços de saúde?”. Os resultados 
evidenciaram que a maioria dos idosos, 51%, estão satisfeitos, 32% demonstraram 
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estar insatisfeitos e 17% responderam não estar nem satisfeitos nem insatisfeitos. 
Percebeu-se a importância de se conhecer qual a opinião do idoso, quais são suas 
especi� cidades e necessidades quanto aos serviços de saúde que lhe são ofertados, 
com o intuito de que novas ações sejam planejadas para promover a maior acessibili-
dade dos idosos aos serviços de saúde por parte de gestores, pro� ssionais, academia 
e comunidade, pois boas condições de acessibilidade e acolhimento aproximam a 
população do serviço de saúde, trazendo o serviço, os trabalhadores da equipe, os 
gestores, a academia para a rede social dos idosos. Essa proximidade é uma forma de 
promoção de saúde da qual todos devem lançar mão efetivamente para incentivar o 
envelhecimento saudável.

RESUMO
Introdução e objetivo: As doenças crônico-degenerativas que acometem os idosos 
podem levá-los à perda gradativa de sua capacidade funcional, acarretando a 
necessidade de cuidados diários realizados por familiares ou amigos no domicílio. 
Esses cuidadores nem sempre têm a formação técnica para exercer o cuidado, 
mas executam a função com base em crenças, possíveis experiências anteriores e 
mediante a troca de informação com outras pessoas. O objetivo do estudo, desse 
modo, foi analisar o trabalho do cuidador informal de idosos dependentes que 
presta assistência domiciliar. Metodologia: Trata-se de estudo descritivo realizado 
de fevereiro a abril de 2013. A amostra foi composta por 14 cuidadores infor-
mais de idosos dependentes para atividades básicas de vida diária acompanhados 
na atenção primária. Os cuidadores foram entrevistados em visitas domiciliárias 
e responderam a um instrumento contendo questões abertas acerca do trabalho 
exercido no domicílio, como carga horária, remuneração, formação e ajuda de 
terceiros. Para a análise dos achados, foi elaborado um banco de dados e quadros 
ilustrativos, sendo sua análise realizada a partir de estatística descritiva. Esta 
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Piauí, com 
protocolo no: 05548312.9.0000.5214. Resultados e discussão: Os achados revelaram 
predomínio de cuidadores informais na faixa etária entre 56 e 66 anos, do sexo 
feminino, analfabetos e com renda mensal de até 1 salário-mínimo. Observou-
se que doze cuidadores não recebiam remuneração e trabalhavam vinte e quatro 
horas diárias no domicilio. Apenas um cuidador exercia outra função fora do 
domicílio, a de empregada doméstica. Todos os participantes eram os cuidadores 
principais, não possuíam formação técnico-científica e quatro recebiam ajuda de 
filhos para desenvolver os cuidados junto ao idoso. Conclusão: Observa-se que as 
famílias tomam para si a função de cuidar de seus idosos, realizando as atividades 
no domicílio ainda sem o devido treinamento. A carga horária diária de cuidados 
com o idoso é exaustiva e os cuidadores investigados, por não possuir formação 
técnica para desempenhar a tarefa de cuidador, necessitam participar de grupos de 
apoio que auxiliem na orientação acerca dos cuidados e singularidades da pessoa 
idosa, além de contribuir para dar suporte emocional àqueles que podem estar 
sujeitos à sobrecarga de trabalho ou mesmo privados de exercer outras funções 
fora do domicílio.
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RESUMO
Introdução: O aumento do consumo, da contratação de créditos e, consequente-
mente, o endividamento da população é um fenômeno cada vez mais preocupante na 
contemporaneidade. No Brasil, os idosos recebem atenção especial das instituições 
� nanceiras, tendo em vista o aumento dos benefícios sociais nas últimas décadas e 
a ampliação de seu poder de consumo. Em 2003, foi criado o crédito consignado, 
modalidade que oferece juros abaixo do mercado e cuja contratação possui forte 
aderência dos idosos. Nesse contexto, foi realizada uma pesquisa qualitativa com o 
objetivo de compreender quais são as causas e as repercussões na vida e na contra-
tação do crédito consignado de idosos. Metodologia: Participaram da amostra nove 
mulheres e um homem com idade superior igual ou superior a 60 anos, que fazem 
parte de um grupo de terceira idade no interior do Rio Grande do Sul e que já haviam 
contratado crédito consignado. Como instrumento de coleta de dados utilizou-se 
entrevistas semiestruturadas que foram analisadas por meio da técnica de análise de 
conteúdo. Resultados: Os resultados sugerem que, na maioria das vezes, os idosos 
fazem uso do crédito consignado como auxílio aos � lhos e netos, por se sentir respon-
sáveis por eles e movidos pelo desejo de obter o reconhecimento desses familiares. 
Conclusões: O estudo indicou que, se, por um lado, ao contratar o crédito para os 
familiares os idosos podem sofrer abuso � nanceiro, por outro, podem empoderar-se 
ao fornecer ajuda em razão de sua situação � nanceira. Portanto, sinaliza-se a impor-
tância da permanente re� exão sobre como o uso do dinheiro afeta as relações dos 
idosos com � lhos e netos no âmbito familiar, pois a problemática das relações afetivas 
e � nanceiras pode resultar tanto em relações intergeracionais mais solidárias como 
mais fragilizadas e con� ituosas.
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RESUMO
Introdução: O idoso, quando hospitalizado, requer atenção e cuidados especí-
ficos. Nesse contexto, o grau de dependência do idoso, avaliado pelo julgamento 
clínico do enfermeiro, determina os tipos de cuidado que serão necessários para 
a assistência de enfermagem. Objetivos: Descrever o perfil sociodemográfico, e 
clínico dos idosos internados na unidade de Clínica Médica de um hospital de 
ensino no Triângulo Mineiro e identificar a dependência de cuidados de enfer-
magem na admissão hospitalar. Metodologia: Trata-se de estudo descritivo, obser-
vacional e transversal conduzido na unidade de internação da clínica médica. 
Os dados foram coletados em outubro e novembro de 2012 utilizando os instru-
mentos: Older Americans Resources and Services (OARS) adaptado à reali-
dade brasileira e o Sistema de Classificação de Pacientes, que aborda 12 áreas de 
cuidado, avaliadas em cinco categorias de complexidade assistencial (cuidados 
mínimos, intermediários, de alta dependência, semi-intensivos e intensivos). A 
investigação clínica baseada nesse instrumento incluiu o exame físico do idoso. 
A amostra foi composta por 89 idosos. Resultados: Predominaram idosos do sexo 
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feminino (57,3%); 60-70 anos (41,6%); viúvos (44,9%); com até 4 anos de estudo 
(85,4%); renda de 1 salário-mínimo (62,9%); aposentados (70,8%); donas de casa 
(32,6%); que possuíam casa própria (66,3%); que compartilhavam a moradia com 
o cônjuge (56,1%). O diagnóstico médico mais frequente, segundo o CID-10 foi 
o de doenças do aparelho circulatório (46,45%). Destacou-se o elevado número 
de idosos que necessitavam de cuidado de enfermagem, dos quais 76,4% estavam 
restritos ao leito ou requeriam auxílio para movimentar segmentos corporais 
ou deambular; 75,2% dos idosos precisavam de banho no leito ou auxílio para 
o banho no chuveiro; e 44,9% apresentaram algum comprometimento tecidual, 
sendo realizados 2 ou mais curativos ao dia. Constatou-se que 31,5% dos idosos 
foram classificados como dependentes de cuidados mínimos. Porém, a soma 
das porcentagens dos cuidados de alta dependência (22,5%), semi-intensivos 
(19,1%), intermediários (18,0%) e intensivos (9%) é maior quando comparada à 
dos cuidados mínimos. Conclusão: Este estudo contribuiu para a estruturação de 
assistência de enfermagem de melhor qualidade a ser prestada aos idosos, uma 
vez que colabora para o conhecimento de características dessa população, como 
o perfil sociodemográfico e nível de dependência de cuidados de enfermagem na 
hospitalização. Fapemig.

RESUMO
Introdução e objetivo: O impacto das afasias promove mudanças na vida dos sujeitos, 
em termos linguísticos e sociais. As di� culdades comunicativas podem fazer com que 
afásicos deixem de exercer funções laborais e sociais. Em vista disso, é fundamental 
que participem de interações socioverbais capazes de produzir melhorias em sua 
qualidade de vida. Este estudo analisa o impacto da inserção de um sujeito afásico 
em um grupo de idosos sem lesões neurológicas e voltados ao incremento de tais 
interações. Metodologia: Trata-se de um estudo de caso qualitativo realizado com um 
sujeito afásico idoso. Ele teve um AVC, em 2004, e tem sequelas motoras e linguís-
ticas. Atualmente, mora sozinho, é independente, porém, reclama que perdeu muitas 
amizades por conta das di� culdades na expressão oral, ocasionadas pela afasia. Ele 
e mais 17 idosos participaram, em 2013, de encontros semanais, com duração de 
90 minutos. Os encontros foram mediados por 3 fonoaudiólogas para incrementar 
atividades voltadas ao desenvolvimento de relatos orais, leitura e escrita de narra-
tivas autobiográ� cas. Para a coleta de dados foi utilizado um diário de campo, no 
qual foram registradas todas as participações desse sujeito durante os encontros. 
Resultados e discussão: O sujeito da pesquisa sentiu-se acolhido pelo grupo e, aos 
poucos, passou a verbalizar sua opinião. Muitas vezes, não conseguia se expressar 
somente pela fala e utilizava gestos para se fazer entender. O grupo de idosos aguar-
dava o tempo que ele precisava para apresentar suas próprias narrativas. No decorrer 
do ano, os participantes foram instigados a escrever textos sobre suas memórias de 
futuro. Esse sujeito, então, re� etia sobre a temática, no grupo, e deveria escrever sua 
história em casa. Devido à sua di� culdade motora, ele contou com a ajuda de uma 
estudante de fonoaudiologia para desenvolver sua história escrita, que foi lida e apre-
ciada pelo grupo. A análise da participação desse sujeito no grupo anuncia que as 
interações com outros idosos foram relevantes para que ele pudesse ampliar suas 
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RESUMO
Objetivo: Este estudo apresenta, a partir da correlação entre envelhecimento e questão 
social, a percepção dos assistentes sociais sobre as políticas públicas para a população 
idosa. Método: Trata-se de pesquisa qualitativa utilizando como método o estudo 
de caso, que permite o estudo aprofundado de um objeto dentro de um período de 
tempo limitado. Como técnica foi utilizada entrevista com roteiro semiestruturado, 
gravada e transcrita na íntegra. Foram entrevistados 8 assistentes sociais que atuam 
na área da saúde e assistência social no município de São Paulo, nos seguintes equi-
pamentos públicos: Unidade Básica de Saúde, Centro de Referência ao Idoso, Centro 
de Apoio Psicossocial – Álcool e Drogas, Unidade de Referência ao Idoso, Hospital 
Geral, Hospital Especí� co e Instituição de Longa Permanência para o Idoso. Resul-
tado e discussão: Os entrevistados tinham, em média, 10 anos de atuação, faixa etária 
entre 29 e 53 anos, todos com especialização. Com a análise dos discursos foram 
identi� cados 9 eixos teóricos: Trabalhando com o idoso, Visão sobre o envelheci-
mento, Atribuições e competências, Expressões da questão social, Políticas públicas, 
acesso e precarização, Impressão da política pública, Queixas da população, Controle 
social e Necessidade de mudanças. As falas dos entrevistados foram semelhantes 
e complementares, expressando a precarização das políticas públicas direcionadas 
à população idosa nas áreas da saúde e assistência social, reveladas pelas di� cul-
dades no atendimento, demanda superior à capacidade de absorção pelo sistema e 
despreparo dos pro� ssionais para lidar com a população idosa. Conclusão: O estudo 
revelou as limitações impostas pelo sistema econômico de ideário neoliberal, que 
rati� ca uma política minimalista de insu� ciência de serviços públicos especiali-
zados que garantam o acesso às políticas públicas em caráter universal e igualitário, 
com primazia do Estado. Reforça-se, ainda, a necessidade de articulação política da 
sociedade e maior controle social na reivindicação dos direitos da população idosa. 
Isso requer a utilização dos espaços democráticos, como os Conselhos Gestores na 
cobrança dos governantes para a ampliação das políticas públicas, garantindo serviços 
de qualidade à população idosa.
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RESUMO
Os idosos constituem um grupo em que a incidência de doença é mais elevada, 
muitas vezes com múltiplas patologias associadas, sendo estas fatores de risco que 
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relações sociais, reorganizando seus relatos, apesar da afasia. Conclusão: Por meio 
dos encontros com outros idosos, o sujeito desta pesquisa foi compelido a assumir 
uma atitude, posicionando-se perante sua história como autor e participando de 
situações enunciativas. Ele criou novos laços e seguiu com sua história a partir da 
interferência de outras relações.
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interferem no processo de hospitalização Esta pesquisa é do tipo transversal, descri-
tiva e buscou identi� car quantitativamente qual o per� l existente em uma amostra 
de pacientes hospitalizados com relação a fatores como ansiedade e depressão, 
declínio funcional e cognitivo. Os instrumentos de coleta de dados foram um ques-
tionário breve para caracterização da amostra; a Escala Hospitalar de Ansiedade e 
Depressão (HADS), o teste Mini-Cog e o índice de Katz. A amostra foi composta 
por 30 pacientes, com idade média de 70,8 anos (+ 8,26). Quanto à escolaridade, 
constatou-se que 73% dos participantes possuem Ensino Fundamental incompleto, 
con� gurando uma amostra de baixa escolaridade. Em relação às comorbidades, a 
hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus (DM) são as condições 
crônicas de maior prevalência neste estudo. Segundo a HADS, 36,6% dos partici-
pantes apresentaram sinais de depressão e 13,3% sinais de ansiedade. No Mini-Cog, 
33,3% obtiveram escore positivo para demência e 23,3% apresentaram dependência 
nas atividades de vida diária com base no índice de Katz. Acredita-se que essa 
proposta pôde mostrar que a organização de uma avaliação sistemática foi prática 
em sua aplicação na rotina hospitalar, na qual a escolha de instrumentos de avaliação 
breves com con� abilidade e de fácil interpretação foi fundamental, à exceção do 
Mini-Cog, em que se constatou a necessidade de outras experiências nacionais com 
esse instrumento.

RESUMO
Introdução: Os jornalistas da era da datilogra� a foram obrigados, por força da 
pro� ssão e das exigências do mercado, a se adaptar a mudanças tecnológicas 
importantes ao longo dos anos, que implicaram diversas (novas) aprendizagens. 
Tais mudanças tiveram impacto na forma de exercer a pro� ssão, com consequên-
cias importantes em suas vidas. No contexto anterior, eles relatam, ainda, como 
muito relevante, o convívio intergeracional, que praticamente se perdeu com as 
novas exigências do mercado e as atuais formas de exercer a pro� ssão. Objetivo: 
Esse trabalho se propôs a analisar que tipo de impacto subjetivo essas transforma-
ções trouxeram para a vida desses pro� ssionais, todos com mais de 60 anos, e o 
que isso representa em sua velhice. Metodologia: Qualitativa, sustentada empirica-
mente com aplicação de entrevistas em questões semiestruturadas a 6 sujeitos com 
mais de 60 anos, selecionados pelos pesquisadores de maneira livre no campo jorna-
lístico. Resultados e discussão: Com a mudança tecnológica operada nas redações 
de veículos impressos nos anos 1980-1990, o mercado “expulsa” alguns pro� ssio-
nais, porque os vê como “velhos”. Por sobrevivência, eles são obrigados a exercer 
o ofício como freelancers. Nesse novo caminho, os relatos mostram uma redesco-
berta do fazer jornalístico e muitos ganhos para a vida pessoal, mas algumas perdas, 
também. De alguma forma, porém, subvertem, produtivamente, o imaginário social 
que consagra ao velho a aposentadoria/inatividade. Reconhecem os ganhos cogni-
tivos/subjetivos por conta do uso da tecnologia e mudam, ainda, a forma de rela-
cionar-se com os colegas de pro� ssão. Conclusão: O avanço tecnológico mudou o 
modo de fazer jornalismo, exigindo novas performances; a notícia “virou” negócio, 
exigindo e� ciência de produção e e� cácia em sua veiculação. As redações tornaram-
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RESUMO
O aumento da longevidade conduz a família ou o responsável a procurar serviços, 
entre os quais as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), que possam 
viabilizar ao idoso um meio de sobrevivência. A procura pelas ILPI não somente é feita 
pela falta da relação familiar, mas, também, por falta de garantia do sustento, maus-
tratos e por patologias diversas apresentadas pelo idoso, o que leva a família a deixá-lo 
sob a responsabilidade de outros. Objetivo: Veri� car a rotina do idoso residente em 
uma Instituição de Longa Permanência e propor estratégias para estruturação da 
rotina desse residente. Métodos: a pesquisa foi de natureza qualitativa, descritiva, do 
tipo relato de experiência. A vivência ocorreu em uma Instituição de Longa Perma-
nência, situada em Fortaleza (CE). O estudo foi realizado com seis idosos, na faixa 
etária de 60 a 80 anos, residentes há até 3 meses na instituição, de ambos os sexos, e 
que não apresentavam demência. Os instrumentos e procedimentos para coleta de 
informações foram prontuários para a escolha dos sujeitos da pesquisa. Para tanto, 
foi utilizado o Termo de Fiel Depositário, a observação direta para veri� car a rotina 
do idoso, a entrevista semiestruturada, com uso de gravador, em que as falas foram 
transcritas literalmente em diário de campo. A análise das informações coletados foi 
realizada mediante da técnica de análise do discurso. Resultados: Os idosos recém-
chegados necessitam de atenção maior no que se refere à sua adaptação à rotina esta-
belecida na instituição, como acompanhamento em seu desempenho de atividades. 
Assim, faz-se necessário um momento no qual se possa trazer para ele uma interação 
com os idosos da casa, como um acolhimento inicial, acompanhamento psicológico 
durante o primeiro mês de moradia, para que esteja amparado em todas as áreas, 
inclusive na emocional, uma explicação mais detalhada sobre a rotina da instituição 
e a importância de justi� car as atividades e seus benefícios, favorecendo a motivação 
a esse idoso. Conclusão: Foi possível compreender que é importante a integração do 
idoso, sua participação, pois é mediante sua inserção que ele conseguirá interagir com 
os demais, � car mais próximo, diminuir o impacto da chegada, facilitando sua estada 
na instituição. Caso, não consiga se adequar à rotina, toda a sua integração será preju-
dicada, como foi possível identi� car entre alguns entrevistados que não conseguiam 
seguir a rotina da instituição, � cando isolados e sem interagir com os demais.

RESUMO
O envelhecimento do brasileiro é uma realidade presente no país, porém, desco-
nhecida pela maioria da população; a cada ano aumenta o número de idosos que 
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A ROTINA DO IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA

se essencialmente jovens, com perda do convívio intergeracional. Em uma primeira 
análise, o impacto poderia soar negativo, porém, a articulação desses depoimentos 
faz ver um modo satisfatório de envelhecer em um ambiente pro� ssional em rápida 
mudança tecnológica.
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possuem necessidades, entre estas o uso de transporte público. A Constituição 
Federal diz: “Todo indivíduo tem o direito de ir e vir”, porém, para o idoso esse ato 
é di� cultado pela lentidão da marcha que, por vezes, não acompanha o ritmo acele-
rado das cidades. No Brasil, a preocupação com a acessibilidade do idoso está tradu-
zida em leis como a de gratuidade do serviço de transporte, no qual o objetivo é 
proporcionar autonomia ao idoso. As análises deste texto são parte de uma pesquisa 
desenvolvida em mestrado, o qual teve como centro de investigação a qualidade de 
vida dos idosos participantes da Universidade Aberta da Terceira Idade (UNATI), 
localizada em Manaus/AM, para tanto foram entrevistados 129 idosos participantes 
das o� cinas de saúde da UNATI. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados 
o questionário de qualidade de vida WHOkOL bref. Neste estudo será focalizada 
a seguinte questão: “Quão satisfeito(a) você está com o seu meio de transporte?”. 
As respostas a essa questão evidenciaram que a maioria (28,7%) estava satisfeita, 
seguida por 26,4% que não estavam nem satisfeitos nem insatisfeitos; 16,3% estavam 
muito satisfeitos, 14,7% insatisfeitos e 14% muito insatisfeitos. Percebe-se a neces-
sidade de aprimorar fatores importantes, como: degraus muito altos nos ônibus ou 
funcionários desrespeitosos, citados pelos idosos ao serem indagados sobre o trans-
porte que utilizam, o que remete à importância de planejar e implementar melho-
rias para os meios de transportes urbanos com discussões entre gestores, presta-
dores de serviços, e principalmente, os idosos, que vivenciam diariamente o uso do 
transporte público, e que podem descrever os problemas vivenciados. Ao promover 
a discussão sob esse aspecto, busca-se atingir as facilidades apropriadas aos idosos 
que o transporte público deve oferecer, priorizando a autonomia de seus usuários. 
Nesse sentido, o papel das políticas públicas não é somente manter a gratuidade, 
mas, sim, manter a qualidade, para que os idosos não sejam excluídos da vida social 
e de suas atividades diárias, fatores importantes para que se mantenha uma socie-
dade ativa e produtiva.

RESUMO
Introdução e objetivo: A Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) é uma 
organização que deve assistir pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social, ou 
seja, sem vínculo familiar ou com uma família sem condições de garantir sua subsistência 
e necessidades de moradia, alimentação, saúde e convivência social. Tendo em vista a 
crescente institucionalização por parte da população que envelhece, este estudo objetiva 
apresentar um estudo de caso que anuncia o per� l da saúde fonoaudiológica de sujeitos 
residentes em uma ILPI, a partir da percepção dos próprios residentes. Metodologia: 
Trata-se de um relato de caso de caráter qualitativo, realizado por meio da análise de 
conteúdo de enunciados produzidos como resposta a uma entrevista semiestruturada, 
realizada individualmente com 15 idosos, residentes de um município da região centro-
sul do interior do Paraná. As entrevistas contaram com 35 questões que buscaram identi-
� car o idoso institucionalizado em seus aspectos sociodemográ� cos (sexo, idade, estado 
civil, escolaridade, motivos da institucionalização), bem como suas condições de saúde 
fonoaudiológica. As categorias de análise estabelecidas foram: 1) o uso da linguagem na 
vida do idoso institucionalizado; 2) a percepção vocal em idosos institucionalizados; 3) 
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RESUMO
Os fatores responsáveis pelas quedas podem ser classi� cados como intrínsecos, ou seja, 
decorrentes das alterações relacionadas ao processo de envelhecimento, às doenças e 
aos efeitos causados pelo uso de fármacos e, extrínsecos, aqueles que dependem de 
circunstâncias sociais e ambientais, criando um desa� o aos idosos, principalmente os 
de baixa renda. Objetivo: Identi� car as condições de acessibilidade nas residências de 
idosos de baixa renda. Método: Pesquisa de abordagem qualitativa, descritiva, do tipo 
relato de experiência, com visita a dez casas de idosos com idades de 60 a 85 anos, que 
já sofreram quedas. Foram utilizados como instrumentos para coleta de informações 
roteiro de observação e diário de campo. Para análise das informações, utilizou-se a 
análise temática, recorrendo, também, à tabulação de dados. A pesquisa foi realizada no 
domicílio de idosos na circunscrição do Centro de Saúde da Família (CSF), em parceria 
com os agentes comunitários de saúde (ACS) da Secretária Executiva Regional V 
(SERV), em Fortaleza, Ceará, em que colaboraram na seleção dos domicílios dos idosos 
atendidos. Resultados: No desenvolvimento deste relato, veri� cou-se a necessidade de 
acessibilidade e de informações sobre prevenção de acidentes domiciliares para os fami-
liares e idosos de baixa renda e de estimular a importância e a valorização desse grupo 
nos papeis socioeconômico e familiar. Conclusão: Na atenção em domicílio, o terapeuta 
ocupacional auxilia na acessibilidade e prevenção de acidentes domiciliares por meio da 
redução de barreiras arquitetônicas e na prevenção e promoção da saúde. Foi observada 
a necessidade de modi� cações ambientais, a � m de evitar riscos para esse grupo. Foram 
observados idosos afastados de seus papéis sociais, abandono familiar, sem domínio de 
sua aposentadoria e resistentes às modi� cações na acessibilidade domiciliar.

ACESSIBILIDADE NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DOMICILIARES PARA 
IDOSOS DE BAIXA RENDA
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RESUMO
Introdução: Como uma forma de quanti� car a qualidade de vida de um indivíduo, 
elevando seu grau de autonomia e a independência com que ele desempenha as funções 

AÇÕES PREVENTIVAS VOLTADAS À SINDROME DA FRAGILIDADE
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a percepção auditiva em idosos institucionalizados; 4) a alimentação dos idosos institu-
cionalizados. Resultados e discussão: Os resultados da pesquisa indicam que o ambiente 
institucional favorece o isolamento, pelo uso restrito que idosos fazem da linguagem oral 
e escrita, em termos de interação social. Quanto à saúde vocal, a maior parte dos idosos 
relatou a não percepção de alteração na voz com o envelhecimento. No que se refere 
aos aspectos auditivos, � ca caracterizada a percepção que eles têm das consequências 
emocionais e sociais em função da perda auditiva que apresentam. A respeito da alimen-
tação, todos mencionam alguma di� culdade vinculada à deglutição. Conclusão: Tendo 
em vista que as ILPIs devem promover saúde e convivência social entre seus residentes 
idosos, este trabalho indica possibilidades de construção do cuidado fonoaudiológico 
voltado a eles, pautado na necessidade de interação/socialização, para que as Instituições 
de Longa Permanência não signi� quem apenas “depósitos de velhos”.
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do cotidiano, há as ações preventivas voltadas à síndrome da fragilidade. Tal problema 
constitui uma síndrome clínica com acometimentos de diversas naturezas, incidente em 
idosos � siologicamente vulneráveis, trazendo para o idoso os principais declínios, que 
são: a perda de força e massa muscular, � exibilidade, coordenação, equilíbrio e função 
cardiovascular. O tratamento preventivo visa a minimizar os riscos da síndrome e, 
ao mesmo tempo, retardar o aparecimento dos primeiros sinais e sintomas, por meio 
da evolução e/ou manutenção funcional de idosos vulneráveis. Objetivo: Atenta para 
a importância de tratamentos preventivos, buscando a redução dos riscos inerentes à 
síndrome da fragilidade no idoso, que tem como consequências a diminuição da capaci-
dade cardíaca e pulmonar, incontinência urinária, quedas, hospitalização e morte. Meto-
dologia: Foram consultadas retrospectivamente para esta revisão sistemática as bases de 
dados eletrônicas LILACS e SciELO, , até o ano de 2009, utilizando a combinação dos 
descritores “síndrome da fragilidade” e “idoso”. A busca se limitou aos artigos escritos em 
português e publicados no Brasil. Foram identi� cadas 97 publicações por meio da estra-
tégia inicial de busca, porém, após avaliação, apenas 11 se relacionaram diretamente com 
os critérios da pesquisa. Resultados: Não foi possível relatar algum tratamento especí� co 
para a síndrome da fragilidade, visto que é uma síndrome clínica complexa. Entretanto, 
o acompanhamento multidisciplinar geriátrico poderá retardar o acometimento ou o 
agravamento da síndrome. Exercícios resistidos para membros inferiores se mostraram 
e� cazes para a preservação da mobilidade, melhorando, ainda, a potência muscular e 
a capacidade funcional. Conclusão: Foi constatada a importância de ações preventivas 
com o intuito da melhoria funcional global dos idosos pré-frágeis ou pré-dispostos à 
síndrome. O tratamento apresenta consequente melhora da qualidade de vida e redução 
dos riscos à saúde, diminuindo a probabilidade de quedas, hospitalizações e mortes.

RESUMO
Introdução e objetivo: A inatividade física é um problema mundial que converge para 
o aumento de doenças crônicas e obesidade. Diante desse agravante, é essencial esti-
mular a aderência da população em práticas de Atividade Física (AF) por meio da 
criação de programas que potencializem essa prática saudável de maneira estruturada 
e que reduzam as barreiras como a falta de motivação, fatores sociodemográ� cos, falta 
de um local apropriado, entre outros. Estre trabalho analisou a aderência de adultos e 
idosos de programa de Caminhada Orientada em uma universidade pública do muni-
cípio de São Carlos, SP. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de delineamento longi-
tudinal, com intervenção de 16 semanas, distribuídas em duas aulas semanais, tendo a 
duração de uma hora cada, mediante supervisão dos alunos da graduação dos cursos 
de educação física e gerontologia. O total da amostra foi de 37 servidores inscritos, dos 
quais 17 participaram do programa, sendo 41,2% homens e 58,2% mulheres, com idade 
média de 52,2 anos. Foram avaliadas variáveis sociodemográ� cas, índice de massa 
corporal (IMC), identi� cação de doenças crônicas não transmissíveis e percepção de 
saúde. Para mensurar a aderência foi utilizada a lista de frequência dos participantes nas 
aulas. Foram realizadas análises descritivas dos dados. Resultados e discussão: Na fase 
inicial do programa, 88,2% dos participantes apresentaram sobrepeso ou obesidade, 
35,3% dos indivíduos não apresentaram doenças crônicas, 35,3% possuíam hiper-
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RESUMO
Introdução e objetivo: Apesar da divulgação sobre a importância da Atividade Física 
(AF) para a promoção da saúde e para um envelhecimento ativo e saudável, ainda é 
baixo o nível de AF na população. O objetivo da pesquisa foi avaliar os motivos de 
adesão de adultos e idosos servidores em uma universidade federal em um Programa 
de Caminhada Orientada (PCO). Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva, 
de corte transversal e abordagem qualiquantitativa, realizada em uma universidade 
na cidade de São Carlos - SP. Todos os cuidados éticos foram respeitados (Parecer n° 
360.863). O PCO foi desenvolvido por docentes e estudantes dos cursos de Geron-
tologia e Educação Física. Em 2013, a universidade possuía 1.572 servidores, os 
quais foram convidados a participar do programa por meio do serviço de notícias 
da instituição. Além disso, os funcionários com mais de 60 anos foram abordados 
pessoalmente pelos alunos durante a fase de divulgação do projeto. Os servidores que 
aceitaram participar do estudo (n = 32) responderam a uma � cha de inscrição, que 
continha uma questão aberta sobre os motivos de adesão do participante e, posterior-
mente, foram agrupados em 11 categorias para análise. O processamento e análise 
descritiva dos dados foram realizados com o programa Microso�  Excel, versão 7. 
Resultados e discussão: Dos 32 servidores, 71,8% eram do sexo feminino. A idade 
média dos participantes foi de 52,7 (± 9,4) anos. Em relação aos motivos de adesão ao 
programa, as respostas mais frequentes dos participantes foram: melhoria da quali-
dade de vida e saúde (21,8%), condicionamento físico (15,6%), perda de peso e prática 
de AF em grupo (12,5%) e 9,5% buscavam iniciar ou retomar a prática. As causas 
menos encontradas foram: gostar de caminhar (6,2%), compatibilidade de horários 
(6,2%), recomendação médica (6,2%), evitar o sedentarismo (6,2%) e melhoria do 
sono (3,1%). Com os dados obtidos, percebe-se a preocupação crescente com a quali-
dade de vida e a saúde. Ademais, a promoção de AF no local de trabalho torna-se 
uma alternativa para aqueles que não possuem tempo hábil para se deslocar a outros 
espaços. Conclusão: O conhecimento acerca de adesão em programas de exercício 
físico colabora para a criação de estratégias e a manutenção de ações que visem à 
promoção de AF para indivíduos em diferentes contextos. É necessário maior apro-
fundamento sobre fatores associados à adesão em programas de AF supervisionada.

ADESÃO DE ADULTOS DE IDOSOS EM UM PROGRAMA DE CAMINHADA 
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tensão, 17,6% doenças osteoarticulares e 11,8% diabetes. Todos os participantes perce-
beram sua saúde como boa/muito boa antes de iniciar o programa. Quanto à análise 
da frequência, apenas 35,2% dos sujeitos atingiram uma frequência acima de 75% nas 
aulas. A maioria dos sujeitos atingiu quantidade superior a 50% da frequência (76,4%) 
enquanto 24,6% � caram abaixo. A baixa aderência encontrada deveu-se, provavel-
mente, ao fato de alguns voluntários considerarem o programa complementar a outras 
atividades físicas e à falta de tempo relacionada às tarefas de trabalho na universidade. 
Conclusão: Pode-se concluir que a aderência ao programa foi baixa, no entanto, similar 
ao que ocorre em outros contextos. Estudos futuros devem investigar os motivos rela-
cionados à baixa aderência, de modo a colaborar no planejamento, na divulgação e na 
expansão de novos programas do mesmo per� l para outros locais que necessitam dessa 
intervenção, estimulando a prática de AF.
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RESUMO
Introdução: Com base na necessidade de realizar avaliações de ações práticas 
relacionadas à promoção de atividade física, o escopo deste estudo foi analisar 
o alcance e os motivos de ingresso de um projeto de extensão universitária para 
idosos na modalidade hidroginástica em Florianópolis/SC. Metodologia: A popu-
lação foi composta por 248 matriculados no programa de extensão universitária 
que oferece atividades físicas, socioeducativas e fisioterapêuticas para idosos da 
comunidade. Para tanto, a amostra foi composta pelos participantes do projeto 
hidroginástica, contabilizando 98 indivíduos. Para a análise do alcance, utilizou-
se uma das cinco dimensões do método de avaliação de programas RE-AIM 
(ALMEIDA, 2013) e para investigar os motivos de ingresso foi utilizado uma ficha 
diagnóstica. Resultados: Em relação às modalidades disponibilizadas no programa, 
o projeto hidroginástica atingiu um alcance de 39,5% dos indivíduos elegíveis. Ao 
verificar a dimensão, em relação aos idosos residentes na cidade de Florianópolis/
SC, se atingiu 0,2%. Os participantes residem em diversos bairros do município e 
na região metropolitana, mas a maioria (45%) vive no bairro, onde as atividades 
são realizadas. Quanto os motivos de ingresso, 48,2% dos participantes considerou 
a melhora da saúde como fator decisivo. Porém, outros motivos foram citados, 
como: orientação médica (21,2%), a prática de atividade física (12,9%), a indi-
cação de amigos e/ou parentes (10,6%), a preferência pela modalidade (4,7%). 
Discussão: Constatou-se a alta participação dos idosos na hidroginástica. Ao veri-
ficar o alcance em relação à população idosa do município de Florianópolis/SC 
percebemos que o projeto atinge valores baixos. Ao associar o alcance ao escopo 
do projeto, verificamos que este baixo alcance se justificativa, pois segundo a reso-
lução nº 007/2011, a extensão universitária não deve suprir a necessidade de toda 
a comunidade, mas sim a qualificação acadêmica mantendo intrínseca a relação 
entre ensino e pesquisa. A atividade física melhora a saúde de forma substancial 
(Lee et al., 2012) sendo o motivo de maior prevalência na participação. Conclusão: 
Faz-se necessária uma reflexão acerca da responsabilidade de iniciativas para 
idosos levando em consideração se a intervenção realmente alcança os grupos 
corretos, sendo que, informações relacionadas aos motivos de ingresso podem 
servir de base para que se entendam as necessidades dessa população, embasando 
a criação e a ampliação de ações.

RESUMO
O tema da Ambiência é extremamente relevante, considerando a necessidade de 
que se estudem aspectos extrínsecos ao idoso e, como eles in� uenciam nos serviços 
de atenção. Os serviços de atenção ao idoso, em especial as Unidades Básicas 
de Saúde com a estratégia Saúde da Família, oferecem um modelo centrado no 
usuário, inserido no contexto familiar e social, e que requer como ferramentas a 
interdisciplinaridade, a intersetorialidade, a humanização dos serviços e a criação 
de vínculos entre todos os atores sociais envolvidos. O objetivo desse projeto remete 
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RESUMO
Estimativas da Organização Mundial de Saúde apontam que em 2014 haverá aproxi-
madamente 81,1 milhões de pessoas com demência no mundo e, o Brasil está entre 
os nove países com maior número de casos. O país hoje conta com aproximadamente 
21 milhões de idosos e 14,9% da população do Rio de Janeiro é de idosos. Como há 
carência de serviços especializados na área no Rio de janeiro, o objetivo deste trabalho 
é avaliar a adequação do per� l de usuários de um ambulatório de neuropsiquiatria 
geriátrica ao estabelecido pelo SUS. Este é um estudo descritivo observacional retros-
pectivo, de prontuários dos pacientes da triagem do ambulatório a qual coletou-se 
informações acerca do diagnóstico de síndrome demencial, síndrome depressiva, de 
que regiões e áreas programáticas esses idosos provem, quantos idosos chegam sem 
qualquer exame de imagem e quantos realizam o mini exame do estado mental no 
primeiro atendimento. A amostra foi composta por 1.276 idosos. A média de idade 
da população atendida é de 74,2 anos (DP ± 8,46), 57,31% têm síndrome demencial, 
17,22% síndrome depressiva e 7,55% síndrome demencial e depressiva, 32,15% moram 
na área onde o ambulatório está localizado, 55,05% provem de outras áreas do muni-
cípio e 12,8% moram em outros municípios, em sua maioria da região metropolitana 
do Rio de Janeiro. Noventa por cento dos idosos que chegam para serem atendidos 

AMBULATÓRIO DE NEUROPSIQUIATRIA GERIÁTRICA NO RIO DE JANEIRO: 
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à adequação dos espaços a todas as pessoas, reduzindo esforços desnecessários e 
considerando a diminuição da capacidade motora, visual ou auditiva, entre outras, 
por meio de soluções especí� cas. Os procedimentos para a realização de pesquisa 
qualitativa baseiam-se na coleta de dados relativos às condições de ambiência, 
conforme a observação da rotina de atendimento, com registro fotográ� co e 
anotação de relatos, assim como aplicação de uma entrevista semiestruturada aos 
idosos atendidos, com perguntas relativas à percepção ambiental. Após o processo 
de reforma e aplicação do questionário, os resultados demonstram aspectos posi-
tivos e negativos no centro de saúde, tais como, balcão de atendimento moderni-
zado, com cadeiras mais confortáveis, bancos de espera com a modi� cação das 
cores, salas de consultas com mobiliário novo, reforma das escadas e a modi� cação 
da entrada com a introdução do elevador, correção de alguns dispositivos que 
necessitam de manutenção frequente, por exemplo as escadas, melhor distribuição 
do espaço e dos equipamentos, e negativos como os espaços de espera que contam 
com poucos elementos de distração, diminuição da vegetação devido aos impactos 
da obra, entre outros.O resultado da pesquisa mostrou a percepção, pelos usuá-
rios idosos, de melhor conforto, com sentimento de valorização e menor desgaste 
após a reforma. A análise da ambiência teve grande importância na necessidade de 
entender os aspectos extrínsecos ao idoso e, como eles in� uenciam nos serviços de 
atenção e no relacionamento entre os indivíduos participantes do ambiente Centro 
de Saúde. Em suma, buscar os atributos do espaço físico e emocional por meio 
de projetos bem elaborados, em níveis de complexidade que vão desde peças do 
mobiliário até cidades planejadas, certamente contribuirá para o aperfeiçoamento 
da qualidade de vida que almejamos para um envelhecimento saudável, em busca 
de melhor bem-estar e equilíbrio ambiental.
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no serviço realizam em sua primeira consulta o miniexame do estado mental, cuja 
média foi 18,2 (DP ± 7,83). Constatou-se também que 46,35% dos usuários que vão a 
primeira consulta na unidade, não trazem nenhum exame de imagem, sendo a Resso-
nância magnética o exame mais realizado dentro da amostra. Conclui-se que a maioria 
dos idosos provem de áreas distantes de sua residência em busca de tratamento na 
unidade e sem exames e diagnóstico fechado. A atenção básica não está dando conta 
de sua demanda nem de suas atribuições. Mais estudos sobre gestão e planejamento 
em saúde pública são necessários para conhecer a demanda e necessidades não aten-
didas que o município hoje possui em relação as síndromes demenciais e transtornos 
de humor no idoso.

RESUMO
Introdução e objetivo: A modalidade de assistência Centro-Dia é uma estratégia de 
atenção integral ao idoso que proporciona o atendimento das necessidades básicas 
mantendo-o no convívio familiar com reforço da sua autonomia, independência, 
bem-estar e socialização. As unidades de Centro-Dia buscam oferecer serviços que 
mantenham ou recuperem a funcionalidade e reduzam os problemas psicossociais 
dos idosos com melhora da qualidade de vida e integração comunitária. O objetivo 
deste estudo foi comparar a qualidade de vida em participantes de um Centro-Dia 
Geriátrico. Metodologia: Estudo de coorte concorrente com caráter quasi-experi-
mental. Os idosos participantes de um Centro-Dia foram acompanhados entre os 
meses de fevereiro e maio de 2013, os quais receberam assistência da equipe multi-
disciplinar direcionada para a prevenção e promoção da saúde, por meio de ativi-
dades terapêuticas e socioculturais que permitiram uma atenção integral ao idoso de 
acordo com suas necessidades, na frequência de cinco vezes na semana. Foram reali-
zadas duas coletas dos dados: uma em fevereiro e outra em maio de 2013. Foram cole-
tados dados clínicos e sociodemográ� cos, aplicado o Miniexame do Estado Mental 
(MEEM) para exame da função cognitiva e o Questionário de Qualidade de Vida 
SF-36 para avaliação dos domínios da qualidade de vida. Resultados e discussão: 52 
idosos participaram do estudo, a maioria dos idosos era do gênero feminino (92,3%), 
com idade ≥ 70 anos (80,7%), um a três anos de escolaridade (65,4%), renda de 
um salário mínimo (82,9%), não utilizava dispositivo auxiliar de marcha (92,3%) 
e possuía de quatro a seis anos de grupo Centro-Dia (30,8%). Todos apresentaram 
cognição preservada durante os dois períodos do estudo. Na avaliação da qualidade 
de vida, houve melhora no domínio vitalidade e nos demais domínios observou-se 
manutenção entre os dois momentos de coleta. A manutenção dos índices de quali-
dade de vida demonstra que os idosos não apresentaram declínios nos níveis de 
satisfação de vida durante o acompanhamento em Centro-Dia. O curto período de 
três meses pode não ter sido su� ciente para que os idosos fossem acometidos por 
condições biopsicossociais que modi� cassem sua qualidade de vida. Conclusão: O 
acompanhamento de idosos da comunidade na modalidade de assistência Centro-
Dia permite melhora na vitalidade e manutenção dos índices dos demais domínios 
da qualidade de vida demonstrando ser um recurso importante para o bem-estar 
dos idosos.
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ANÁLISE COMPARATIVA DO MEDO E DO RISCO DE QUEDAS EM IDOSOS 
PARTICIPANTES DE UM CENTRO-DIA

RESUMO
Introdução e objetivo: Avanços nas áreas cientí� cas e tecnológicas vêm permitindo 
maior longevidade da população mundial com redução na taxa de mortalidade e 
consequente aumento da expectativa de vida. O envelhecimento � siológico associado 
às doenças crônico-degenerativas resulta em acúmulo de fatores de risco predispo-
nentes ao evento quedas. Após a queda, o idoso pode apresentar perda de con� ança e 
medo sobre a possibilidade de uma nova queda. O objetivo deste estudo foi comparar 
o medo e o risco de quedas em idosos acompanhados na modalidade de assistência 
Centro-Dia. Adicionalmente, este estudo objetivou veri� car a associação entre medo 
e risco de quedas. Metodologia: Estudo de coorte concorrente com caráter quasi-ex-
perimental. Os idosos participantes de um Centro-Dia foram acompanhados entre os 
meses de fevereiro e maio de 2013, os quais receberam assistência da equipe multidis-
ciplinar direcionada para a prevenção e promoção da saúde, na frequência de cinco 
vezes na semana. Foram realizadas duas coletas dos dados: uma em fevereiro e outra 
em maio de 2013. Foram coletados dados clínicos e sociodemográ� cos, aplicado o 
instrumento Falls E�  cacy Scale – International – Brazil (FES-I-Brasil) para avaliação 
da preocupação com a possibilidade de cair e o teste Timed Up and Go (TUG) para 
identi� cação do risco de quedas. O medo e risco de quedas foram analisados por meio 
da comparação de proporções dos momentos de coleta, sendo utilizadas medidas de 
associação. Resultados e discussão: Participaram do estudo 52 idosos, a maioria era do 
gênero feminino (92,3%), com idade ≥ 70 anos (80,7%), não utilizava dispositivo auxi-
liar de marcha (92,3%) e possuía de quatro a seis anos de acompanhamento do grupo 
Centro-Dia (30,8%). Foi observada manutenção dos escores referentes à preocupação 
em cair (coe� ciente de Cramer = 0,3835) e redução do risco de quedas sendo que, para 
cada idoso com risco de quedas, quatro deixaram de apresentar risco (coe� ciente de 
Yule = 1). Não foi observada associação entre o medo e o risco de quedas destes idosos 
(momento um: coe� ciente de Cramer = 0,18042; momento dois: coe� ciente de Cramer 
= 0,09759). O acompanhamento de idosos na modalidade de assistência Centro-Dia 
demonstra ser um recurso importante na redução e prevenção das quedas. Conclusão: 
Os idosos que foram acompanhados neste Centro-Dia apresentaram manutenção do 
medo de cair e redução do risco de quedas. Não houve associação entre medo e risco 
de quedas na população estudada.
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RESUMO
Como o rápido e crescente envelhecimento da nossa população traz modi� cações das 
necessidades na organização social, exige a compreensão dessa transição epidemio-
lógica, entendendo que suas consequências tornam mais presente a prevalência de 
doenças crônico-degenerativas, desencadeando crescentes custos governamentais com 
saúde. O estudo objetivou relacionar custos de internações hospitalares de idosos com 
a renda média domiciliar per capita de seus municípios de residência. Foi um estudo 
analítico transversal, partindo dos dados do SIH/SUS-DATASUS, sobre custos de inter-
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nações hospitalares de idosos residentes em Alvorada, Ivoti e Porto Alegre, internados 
estadualmente no ano de 2011, selecionados por representarem a maior disparidade de 
renda média domiciliar per capita nessa Coordenadoria Regional de Saúde. Por meio 
do TABWIN selecionou-se valor total, frequência e tempo de permanência internado, 
sendo relacionados aos dados socioeconômicos e demográ� cos dos municípios em 
estudo. Considerando o montante global de todas internações dos idosos residentes dos 
três municípios em análise, veri� cou-se que munícipes de Porto Alegre apresentaram 
a menor frequência de internações (11,15%), com custo médio (R$ 1.896,19); os de 
Ivoti tiveram maior frequência de internações (18,53%), com menor custo médio (R$ 
1.001,10) e os de Alvorada tiveram frequência de 16,57%, custo médio de R$ 1.483,66. 
Relacionando custos em saúde com renda per capita, Porto Alegre apresentou a maior 
renda (R$ 1.722,37) e o maior PIB per capita, Ivoti de R$ 1.019,75 e PIB intermediários 
e Alvorada com renda signi� cativamente menor (R$ 587,84). Apesar de Porto Alegre 
ter apresentado maior custo per capita com internações (R$ 31,78), empenhou apenas 
0,1% de seu PIB para supri-las, enquanto que Alvorada apresentou custo de R$ 22,08, 
usando 0,29% e Ivoti apresentou o menor custo per capita(R$ 18,94) em internações e 
o menor consumo do PIB (0,08%). O cruzamento de dados demográ� cos, socioeconô-
micos, epidemiológicos e de morbimortalidade proporcionou uma visão mais sólida, 
crítica e respaldada para pensar possíveis futuras ações e utilização de recursos públicos. 
Propomos o desenvolvimento de coleta e análise de dados o� ciais, a ser mais dissemi-
nado entre pro� ssionais e gestores em saúde, para potencialização do atendimento às 
reais necessidades de cada município ou região durante seus processos decisórios.

RESUMO
A doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa que acomete a substância 
negra, responsável pela produção da dopamina e transmissão de informações nervosas 
na estrutura motora do cérebro. O comprometimento de locomoção destes pacientes 
afeta sua qualidade de vida (QV), bem como as alterações não motoras, como é o caso da 
vertigem. Vale ressaltar que a DP acomete, principalmente, a população geriátrica na qual 
há uma diminuição do processamento dos sinais vestibulares. Este projeto teve como obje-
tivo analisar a QV de pacientes portadores da DP com queixas de vertigem. Metodologia: 
Esta pesquisa foi do tipo quanti-qualitativa e descritiva, por meio da aplicação do ques-
tionário Dizziness Handicap Inventory (DHI) proposto por Castro et al. (2007), versão 
brasileira, contendo 25 questões fechadas sobre os aspectos físicos, funcionais e emocio-
nais relacionados aos sintomas de vertigem. A pesquisa foi realizada com seis indivíduos 
frequentadores da Associação de Parkinsonianos do Pará que apresentavam queixa de 
vertigem, escolhidos de forma aleatória, de ambos os gêneros, independentemente de cor, 
idade, credo ou raça. Foram excluídos da pesquisa seis indivíduos que não apresentavam 
queixa de vertigem. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) sob o 
CAEE número 17706113.6.0000.5173. Resultados: no presente estudo foram avaliados seis 
indivíduos portadores da DP com queixas de vertigem, sendo cinco indivíduos do gênero 
masculino (83,3%) e um indivíduo do gênero feminino (16,7%). Os indivíduos compreen-
deram a faixa etária de 48 a 68 anos (média de 58,5 anos) e apresentaram comprome-
timento em sua QV devido à vertigem. Pode-se observar que o aspecto funcional foi o 
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ARTE E SAÚDE: PRODUÇÃO DE AUTONOMIA

RESUMO
Introdução: São inúmeros os benefícios das atividades em grupo e da arte para promoção 
da saúde das pessoas idosas e inúmeras as possibilidades para desenvolvê-las. Uma estra-
tégia potente para consecução disso é a formação de grupos na atenção básica em saúde 
por meio de suas unidades e equipes de saúde da família. Objetivo: Promover, utilizando-
se a linguagem do teatro, autonomia e independência das pessoas idosas participantes 
de um grupo de promoção da saúde de uma Unidade de Saúde da Família em dos seis 
Distritos Sanitários do Recife-PE. Metodologia: Projeto de extensão universitária inter-
cursos (teatro-fonoaudiologia-terapia ocupacional) em parceria com a equipe de saúde 
da família e a participação de acadêmicos dos referidos cursos, desenvolvido no período 
de abril a dezembro de 2013, por meio de encontros semanais. Resultados: Mudança na 
frequência de encontro do grupo de mensal para semanal, matriciamento da equipe de 
saúde sobre manejo e condução de trabalho em grupo, três passeios culturais (ida a um 
teatro tradicional da cidade para conhecer seus espaços, ida ao teatro escola da universi-
dade para uma aula espetáculo com um ator de referência local, ida a um teatro de arena 
para assistir a uma peça do circuito local). Demonstração de vínculo dos idosos ao grupo 
por meio de promoções coletivas (bazar e rifa), da frequência nos encontros e da satisfação 
referida durante os mesmos, adesão da equipe de saúde ao projeto e aprovação do mesmo, 
com recursos � nanceiros para sua continuidade no ano de 2014. Discussão: A velhice é 
uma fase complexa do ciclo de vida e por isso exige escuta ampla e quali� cada para sua 
compreensão e abordagem. O trabalho em equipe com seus diferentes olhares foi o dife-
rencial do projeto para o alcance dos seus objetivos. Conclusão: A experiência demonstra 
que a linguagem do teatro trabalhada por uma equipe multidisciplinar em grupo com 
idosos, permite, entre outras possibilidades, a ressigni� cação do cotidiano e ampliação do 
universo estético e ético. Descritores: Grupos de idosos. Teatro. Promoção da saúde.
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RESUMO
Introdução: Práticas de arteterapia estão sendo utilizadas como um recurso terapêutico 
e complementar ao tratamento de pacientes acometidos de lesões neurológicas, câncer, 
depressão, distimia, insônia, úlceras, dermatites, entre outras doenças, visando mini-
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que apresentou maior média entre os entrevistados (média de 2,0), seguido do aspecto 
emocional (média de 1,9) e físico (média de 1,7), porém, as médias entre os três aspectos 
não apresentaram diferenças estatisticamente signi� cantes (p = 0,7341), sendo observado 
que não houve um aspecto mais prejudicado na QV dos indivíduos estudados. Conclusão: 
Foi possível analisar a qualidade de vida de indivíduos com DP com sintomas de vertigem 
por meio do questionário DHI, bem como foi identi� cado que a vertigem traz prejuízos 
diretos ou indiretos na QV destes indivíduos nos três aspectos estudados. Veri� cou-se 
que os aspectos analisados pelo questionário (físicos, funcionais e emocionais) e que estes 
aspectos apresentam-se prejudicados na mesma proporção.



448

Dutra Lemos / Lemos, 
NFD / Unifesp; Maria 

Rita Aprile / Aprile, MR / 
Unian

Área: Gerontologia
Temário: Outros

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – 

Pôster Eletrônico

mizar seu sofrimento, resgatar sua autoestima e melhorar sua qualidade de vida, entre 
outros aspectos. Objetivo: Veri� car a contribuição da arteterapia, sob a perspectiva da 
humanização em saúde, como recurso complementar à melhoria da qualidade de vida 
de idosos submetidos a tratamento de reabilitação do equilíbrio corporal de origem 
vestibular. Metodologia: Estudo de caso com amostra de onze pacientes idosos em trata-
mento de reabilitação vestibular, de ambos os gêneros, faixa etária entre 61 e 75 anos e 
escolaridade equivalente ao ensino fundamental completo, que concordaram em parti-
cipar da pesquisa por meio de assinatura de termos de consentimento livre e esclarecido 
e de cessão de imagens. As informações foram levantadas por meio de observação de 
seis O� cinas de arteterapia, com duração de três horas cada, em que foi solicitado aos 
participantes a produção de trabalhos individuais e coletivos. As falas dos participantes 
foram anotadas e gravadas e foi feito registro fotográ� co das atividades. Resultados: A 
participação dos idosos nas O� cinas lhes permitiu conviver com seus pares, compartilhar 
histórias de vida, trocar experiências sobre sua condição de saúde, além da possibilidade 
de entrar em contato com sentimentos e conteúdos internos, até então desconhecidos ou 
di� cilmente expressos verbalmente, manifestando-os por meio de diferentes linguagens 
artísticas: música, expressão corporal, desenho, pintura, recorte e colagem. Além disso, 
as atividades arteterapêuticas contribuíram para o resgate da autoestima e do sentimento 
de reconhecimento social, reforçando o propósito dos pacientes continuarem a investir 
no tratamento de reabilitação vestibular. Conclusão: A arteterapia pode ser considerada 
um recurso complementar para a busca de qualidade de vida de pacientes acometidos 
de desequilíbrio corporal de origem vestibular, submetidos a tratamento de reabilitação 
na medida em que estimula o autoconhecimento e a interação social pela troca de expe-
riências; o conhecimento da doença e o aprendizado do autocuidado; a possibilidade 
efetiva do exercício da criatividade e o resgate do sentimento de pertencimento social 
que concorre para o fortalecimento da autoestima e da autocon� ança.

RESUMO
Introdução e objetivo: Além dos comprometimentos motores, pessoas com doença de 
Parkinson (DP) também apresentam dé� cits cognitivos. Entretanto, esses dé� cits cogni-
tivos geralmente não são considerados na elaboração de programas de exercícios, uma vez 
que pouco se sabe da sua relação com os componentes da capacidade funcional. Assim, 
este estudo objetivou veri� car a relação e a in� uência das funções cognitivas nos compo-
nentes da capacidade funcional em pacientes com DP. Método: Participaram 23 pacientes 
com DP (12 homens e 11 mulheres), nos estágios 1 a 3 da escala de Hoehn & Yahr. Os testes 
funcionais da AAHPERD veri� caram os componentes da capacidade funcional (� exibi-
lidade, força, agilidade, coordenação e resistência aeróbia). A Uni� ed Parkinson’s Disease 
Rating Scale avaliou o grau de comprometimento da doença e para as variáveis cognitivas 
foram utilizados o Mine-Exame do Estado Mental (para o rastreio cognitivo global), o 
Wisconsin Card Sorting Test (para avaliar as funções executivas) e os subtestes Memória 
Lógica I e Memória lógica II da Escala de Memória de Wechsler (memória de curto prazo 
e declarativa episódica respectivamente). O nível de atividade física foi avaliado por meio 
do Questionário de Baecke Modi� cado para Idosos. Resultados: O teste de correlação de 
Pearson mostrou que a capacidade de abstração foi a que apresentou relação com maior 
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AS SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA CONTRA AS PESSOAS IDOSAS NO RECIFE 
E A INTERVENÇÃO DA(O) ASSISTENTE SOCIAL

RESUMO
Introdução e objetivo: O tema da velhice tem ganhado importância, na modernidade, 
tendo em vista o crescente envelhecimento da população mundial, com o consequente 
aumento da longevidade desta. Dentre os problemas mais comuns enfrentados pelas 
pessoas idosas encontram-se as situações de violência ao qual estão expostas cotidia-
namente. O presente artigo aborda a temática da violência contra as pessoas idosas, na 
cidade do Recife, denunciada em instituição de defesa dos direitos das pessoas idosas. 
O trabalho tem, portanto, o intuito de diagnosticar os tipos de violências mais frequen-
temente denunciados e descrever as intervenções realizadas pelas(os) assistentes sociais 
nos procedimentos instaurados. Metodologia: Os dados foram obtidos a partir da análise 
de procedimentos em tramitação na instituição, até o mês de abril de 2013, tendo sido 
tabulados manualmente, sem auxílio de um programa especí� co. Resultados e discussão: 
Dos 100 procedimentos analisados, 61 retratavam situação de abandono ou negligência, 
22 maus tratos, 12 violência � nanceira ou patrimonial, 5 violência psicológica, todos prati-
cados contra pessoas idosas, destacando-se que em alguns procedimentos foram eviden-
ciados mais de um tipo de violência; apenas 13 procedimentos não se enquadravam em 
casos de violência. Da amostra total, 62 foram encaminhados para intervenções do Serviço 
Social que demandaram ações como: visitas domiciliares e institucionais, elaboração de 
relatório e parecer social, � scalizações em Instituições de Longa Permanência, entrevistas 
com familiares das pessoas idosas e com pro� ssionais de diversas áreas, contatos telefô-
nicos com a rede de serviços e participação em audiências. Conclusão: A di� culdade da 
população em compreender as mudanças ocasionadas com o processo de envelhecimento 
unido ao consequente despreparo das famílias e, principalmente, do Estado na atenção e 
cuidado com as pessoas idosas gera um ambiente de vulnerabilidade propício à prática de 
violências contra essa população, com destaque para o alto número de casos de abandono 
e negligência. Por sua vez, pode-se constatar, a partir deste estudo, a relevância da atuação 
das(os) assistentes sociais, evidenciado também por meio do elevado número de casos, 62, 
em um universo de 100, que foram encaminhados para intervenção desse pro� ssional. A 
intervenção dessa(e) pro� ssional mostrou-se importante na devida condução dos casos e 
na interrupção da situação de violência ao qual a pessoa idosa foi exposta.
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número de componentes da capacidade funcional (coordenação motora: r = 0,-601; p = 
0,002; agilidade: r = -0,544; p = 0,007; força: r = 0,510; 0,013; resistência: r = -0,485; p = 
0,019). Quando as variáveis motoras, cognitivas e o nível de atividade física foram avaliados 
por meio do teste de regressão múltipla (Stepwise), a UPDRS-motora e a cognição global 
foram preditoras da coordenação motora (R2 = 0,89; p < 0,001); a memória declarativa 
episódica in� uenciou a agilidade (R2 = 0,495; p < 0,001); a capacidade de abstração, o 
nível de atividade física e a � exibilidade mental foram preditoras da força (R2 = 0,896; p 
< 0,001) e a UPDRS-motora, a capacidade de abstração, e a � exibilidade mental in� uen-
ciaram a resistência aeróbia (R2 = 0,904; p < 0,001). Conclusão: Além dos comprometi-
mentos motores, as funções cognitivas podem in� uenciar os componentes da capacidade 
funcional e, consequentemente, interferir na independência do paciente. Assim, consi-
derar as funções cognitivas na elaboração de programas de intervenção poderá potencia-
lizar os benefícios dos exercícios para pacientes com DP.
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RESUMO
O contato com instituições de longa permanência de idosos, os asilos, nos fez re� etir 
sobre a sociedade que envelhece, e nos perguntarmos que futuro estamos construindo 
para nós. Esse estudo teve o objetivo de discutir as práticas alternativas de asilos e 
analisar, a partir da observação de quatro países, projetos que envolvessem a partici-
pação de crianças e jovens, e que afrontassem a realidade da casa e do seu morador, 
integrando asilo e comunidade. Metodologia: Trata-se de um estudo de caso qualita-
tivo de quatro experiências vividas no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália e na Ingla-
terra. Com dados coletados em entrevista, fotos e � cha de observacão. Os partici-
pantes foram dirigentes e animadores das casas, e os achados trabalhados com análise 
de conteúdo. Resultado: Na Itália, vimos a interação do asilo com jardim de infância 
que implicou a construção/adaptação de prédio único, para facilitar o convívio. Veri� -
camos que as crianças tornaram-se interessadas, compreensivas e pacientes enquanto 
os idosos, mais animados com melhor saúde. Na Inglaterra, vimos as pequenas resi-
dências permanentes e temporárias com um terço das vagas para estadia temporária 
onde o idoso alterna dois meses em sua casa e duas semanas no asilo. O idoso � cou 
mais feliz por conviver com a família e com o grupo de iguais. Nos Estados Unidos, 
encontramos o Pequeno Alojamento Municipal de curta estada e fácil acesso. Nele, 
os idosos se integram à vida social do município, se atualizam em informática, e o 
trabalho é feito por escoteiros. No Brasil, a adoção às avessas leva crianças e jovens a 
adotar idosos do asilo fortalecendo a qualidade de vida bilateral, particularmente as 
tarefas escolares. Conclusão: Essas experiências mostram a importância da atividade 
do asilo com a comunidade, em que todos crescem, superam a dominação do ter, da 
e� ciência-e� cácia, e valorizam o mundo vivido. Esperamos inspirar um olhar diferente 
ao asilo, pois ele é cada vez mais necessário, clama por competência técnica/pessoal 
dos operadores e implantação de projetos interativos que garantam a qualidade de 
vida dos asilados. Não pensamos em copiar programa, receita, fórmula mágica nem 
modelo, mas buscar uma inspiração para aperfeiçoar as propostas de trabalho com o 
idoso brasileiro asilado.

ASILO E COMUNIDADE: INTEGRANDO GERAÇÕES PELO MUNDO 
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RESUMO
Introdução: O envelhecimento é um processo natural que traz diversas alterações 
� siológicas, as quais repercutem nas condições de saúde e nutrição dos idosos. 
Entre os fatores que afetam o consumo alimentar encontra-se a perda da capacidade 
funcional, poli medicação. diminuição de sensibilidade gustativa, isolamento social, 
incapacidades para seleção e preparo da refeição, entre outros. O comportamento 
alimentar envolve diversas dimensões, entre elas: o corpo, os sentidos, o cotidiano, o 
intelecto, o afeto e as relações sociais. Sendo assim, mudanças no padrão alimentar 
de um indivíduo implicam em modi� cações na sua história cultural e social. Obje-
tivo: Analisar os aspectos simbólicos da alimentação para idosos em atendimento 
domiciliar. Metodologia: O trabalho foi desenvolvido com a abordagem qualitativa, 
devido aos objetivos do estudo, em que o pesquisador interpreta as perspectivas 

ASPECTOS SIMBÓLICOS DA ALIMENTAÇÃO DE IDOSOS EM ATENDI-
MENTO DOMICILIAR
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RESUMO
Introdução: O envelhecimento populacional no Brasil deu-se de forma rápida e trouxe 
preocupações para os diversos setores da sociedade. A modi� cação desse cenário 
demanda serviços e programas especí� cos para atender a população idosa nos mais 
variados ambientes, a exemplo das Instituições de Longa Permanência para Idosos 
(ILPI). Objetivo: Relatar a experiência de uma atividade desenvolvida para a promoção 
da saúde de idosos em uma ILPI. Metodologia:Trata-se de um relato de experiência reali-
zado em uma ILPI, que tem 62 idosos, na cidade de Salvador-Bahia, em julho de 2013. A 
atividade foi previamente discutida, planejada e executada pelos integrantes vinculados 
ao Núcleo de Estudos e Pesquisa do Idoso, da Escola de Enfermagem da Universidade 
Federal da Bahia. O início dos trabalhos ocorreu com a execução de músicas antigas, a 
� m de que os idosos pudessem recordar trilhas musicais da época da juventude, bem 
como estimular a memória, ao buscarem lembrar o nome do cantor. Em seguida, foi 
promovido o momento da pintura, por meio da distribuição de desenhos simples, como 
� ores e borboletas, que teve a � nalidade de estimular o desenvolvimento cognitivo. 
Além disso, foi oferecida a alternativa de criar o desenho. Resultados: Houve interesse e 
participação da maioria dos idosos, que demostraram satisfação e colaboração durante 
as atividades. Entre os benefícios que proporcionou para os idosos, destacam-se: desen-
volvimento da capacidade cognitiva, coordenação e psicomotricidade; atividades inter-
geracionais; convício social entre os idosos; recordações de vivências; diversão, rela-
xamento e autonomia. Para os graduandos e enfermeiros, a atividade proporcionou o 
sentimento de satisfação, relacionada com o alcance do objetivo proposto pela atividade 
e pela expressão de alegria dos idosos. Discussão: Atividades que trabalham o cognitivo 
são essenciais para retardar os efeitos da perda da memória frequente entre idosos. A 
pintura e a música são recursos terapêuticos capazes de desenvolver e aprimorar capa-
cidades e habilidade importantes, que auxiliam na manutenção da qualidade de vida 
dos idosos. Conclusão: Estimular e realizar atividades que trabalhem potencialidades 
nos aspectos cognitivos, criativos e sociais, e ocupe o tempo livre são fundamentais para 
a manutenção da qualidade de vida dos idosos, bem como para a promoção da saúde, 
prevenção de doenças e incapacidades.

ATIVIDADES DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO IDOSO: RELATO DE EXPERIÊNCIA
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subjetivas dos participantes do estudo. Foi utilizado o método Estudo de Caso, tipo 
de estudo que permite estudar a particularidade e complexidade de cada discurso. A 
amostra foi composta por idosos, participantes do Programa de Assistência Domi-
ciliar ao Idoso. A coleta de dados foi realizada por meio de roteiro de entrevista 
semiestruturada ,no domicílio dos pacientes. Todas as entrevistas foram, gravadas e 
transcritas, com posterior análise dos dados. Resultados e discussão: A amostra foi 
constituída de seis idosos, sendo cinco mulheres e um homem, com idade máxima de 
95 anos e a mínima de 66 anos. Entre eles, quatro tinham suas refeições preparadas 
por cuidadores formais e dois por seus familiares. Com a análise dos discursos foram 
obtidos os seguintes eixos temáticos: pensando em alimentação saudável; Prazer ao 
se alimentar; Lembranças da infância; Comendo o que trouxerem; Fatores culturais. 
Conclusão: Este estudo mostrou que os aspectos simbólicos da alimentação estão 
ligados a experiências vividas, além de estar diretamente relacionados a sentimentos, 
prazer, alegria e sociabilidade.
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RESUMO
Idosos institucionalizados vivenciam uma realidade que exige deles a utilização de 
recursos psicológicos de enfrentamento, como a autoestima e o autoconceito. A primeira 
engloba a atitude e o sentimento que o indivíduo tem em relação a si próprio e a segunda 
é a percepção que cada indivíduo tem de si e está ligado ao bem-estar. As situações que 
conduzem à institucionalização não favorecem atitudes positivas em relação ao autocon-
ceito e à autoestima. O objetivo foi contribuir para o bem-estar de idosas instituciona-
lizadas fazendo uso de intervenções psicológicas em vista a reestruturação e fortaleci-
mento do autoconceito e da autoestima. Trata-se de uma pesquisa do tipo intra-sujeito na 
qual cada participante funciona como seu próprio controle. As participantes foram oito 
idosas, idades entre 79 e 88 anos, residentes em uma Instituição de Longa Permanência 
para Idosos em Belém/PA. Os instrumentos foram: roteiro de Entrevista, Miniexame 
do Estado Mental (MEEM), Escala de Autoestima de Rosenberg, Escala de Bem-Estar 
Subjetivo (EBES); Escala de Depressão Geriátrica (GDS-15). Intervenções baseadas nas 
Técnicas Cognitivo-Comportamentais e uso de recursos de pintura, modelagem, desenho 
e jardinagem. Os procedimentos foram: divulgação e convite para a participação, pré-
teste, intervenções com cada grupo e pós-teste. Ocorreram doze encontros, uma vez por 
semana tendo uma hora e meia de duração, apresentava a seguinte con� guração: reali-
zação da dinâmica dos nomes, preenchimento da agenda 1, recapitulação da atividade 
do encontro anterior, dinâmica do dia, discussão, preenchimento da agenda 2 e encerra-
mento. Foram obtidas as médias entre os escores do pré e pós-teste para cada idosa (ID) 
tendo assim como resultado: a) 14,75% para ID1 e 13,5% para a ID2 referente a Escala 
de Autoestima; b) Em relação à EBES 14,75% para a ID1 e 16,75% para ID2; c) relatos de 
auto-avaliação funcionais sobre si (ID2: “Ela é boa, tem bom caráter, é bonita dentro”); 
d) melhora signi� cativa da interação e convivência entre as idosas (ID1 para ID2: “ela era 
uma pessoa prestativa”). As literaturas sobre grupos com foco na autoestima de idosos 
institucionalizados mostram-se e� cazes na promoção de melhora da qualidade de vida, 
estimulam as interações saudáveis e podem funcionar como suporte psicoemocional. 
Conclui-se que as intervenções proporcionaram melhoras na auto-avaliação das parti-
cipantes, de suas qualidades e valores, sendo fontes geradoras de bem-estar psicossocial.

AUTOCONCEITO E AUTOESTIMA EM IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS: 
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RESUMO
A autoestima pode ser de� nida como a avaliação que o indivíduo sustenta sobre si 
mesmo. É o grau de valor, respeito e amor que os indivíduos prestam a si mesmos, 
como se fossem seres humanos únicos no mundo. Observa-se que em determinadas 
situações, os idosos podem estar sujeitos, em seu meio familiar e social, à rejeição 
e à punição, experimentando menos amor e sucesso, que, com o passar do tempo, 
podem se consolidar em uma autoestima diminuída. Além disso, os idosos tendem 
a conviver com as decorrências previstas para a velhice, como as doenças crônicas e 
a perda de entes queridos e amigos. Enfatiza-se também que muitas vezes os idosos 
apresentam submissão e atitudes passivas, ou seu extremo inverso, agressão e domi-
nação. Sob tais circunstâncias, os idosos tem menor probabilidade de serem realistas 

AUTOESTIMA DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS
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RESUMO
Introdução: O crescimento da população idosa propicia o surgimento de doenças 
crônicas não transmissíveis, como a depressão. Os indivíduos que possuem tal enfer-
midade apresentam-se tristes, com sentimentos de culpa ou diminuição da autoes-
tima, com transtornos do sono e apetite, perda de interesse e sensação de cansaço 
e incapacidade de concentração. A autoestima é um indicador de saúde mental, 
importante na identi� cação e prevenção de problemas psicológicos. Assim, é preciso 
investimentos em estudos que avaliem condições de vida e saúde dos idosos. Obje-
tivo: Analisar a autoestima e indicativo de depressão de idosos. Metodologia: Estudo 
do tipo inquérito domiciliar, transversal, observacional e analítico. Realizado em 
Uberaba/MG, com idosos com indicativo de depressão. Utilizou-se Miniexame do 
Estado Mental (MEEM), O Questionário Brasileiro de Avaliação Funcional Multidi-
mensional (BOMFAQ), A versão brasileira da GDS-15, Escala de Rosenberg. Para o 
processamento dos dados, foi construído um banco de dados eletrônico, no programa 
Excell®. O banco de dados foi transportado para o so� ware Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS), versão 17.0, para proceder à análise. Pesquisa aprovada 
pelo CEP Protocolo n° 2.265. Resultados: Idosos com indicativo de depressão preva-
leceu o sexo feminino (70,4%), assim como entre aqueles sem (61,4%) o indicativo 
de depressão, a faixa etária com maior percentual foi entre 70 e 80 anos, 41,5% entre 
os com e 45% entre os sem indicativo de depressão. A média de autoestima de idosos 
com indicativo de depressão foi de 12,84 (dp = 3,268) com escore variando de 0 a 
25. Entre os idosos sem indicativo de depressão, a média de autoestima foi de 8,15, 
com variação entre 0 e 17. Os idosos com indicativo de depressão apresentaram um 
maior escore de autoestima em relação aos idosos sem indicativo de depressão (p < 
0,001). Conclusão: Encontra-se maior prevalência de indicativo de depressão entre 
idosos da comunidade que esteja associada à diminuição da autoestima. A quali� -
cação do enfermeiro faz-se primordial para que a atuação pro� ssional seja efetiva, 

AUTOESTIMA ENTRE IDOSOS COM E SEM INDICATIVO DE DEPRESSÃO
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e efetivos no seu dia a dia, sendo cada vez mais tolhidos de seus afazeres por não 
serem mais alvo da con� ança das pessoas de sua convivência. Este estudo teve como 
principal objetivo aplicar um instrumento de avaliação de autoestima com 48 idosos 
residentes de uma instituição de longa permanência. Identi� cou-se neste estudo, por 
meio da avaliação de autoestima de 48 idosos, realizada pelo instrumento e apesar da 
idade avançada e institucionalização, que apenas oito idosos (16,7%) apresentaram 
baixa autoestima. Em contrapartida, observou-se também que 20 idosos (41,7%) que 
obtiveram escores entre seis e 10 pontos – média autoestima, sendo seguido do nível 
de alta autoestima (37,5%) – escores entre 11 a 15. Isso demonstra que embora esses 
idosos enfrentem as decorrências biológicas e sociais do envelhecimento, se encon-
trem em situação de institucionalização, ainda referem a si mesmos com respeito e 
valor. Portanto, ter a autoestima elevada é sentir-se con� ante, reagindo ativa e positi-
vamente as suas oportunidades – no amor, no lazer e no envelhecer. Os pro� ssionais 
de saúde devem estar atentos ao bem-estar do indivíduo e devem se comprometer, 
também, com aspectos sociais do ser humano em todas as fases da vida, principal-
mente na senilidade, enfocando a interação entre as pessoas e o respeito à dignidade 
da população.
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considerando as peculiaridades no atendimento dessa faixa etária e os fatores que 
poderiam desencadear a depressão. Ressalta-se a necessidade de estabelecer o diag-
nóstico destes casos visando implementar a terapêutica adequada, incentivando a 
autoestima. Apoio: Fapemig.

RESUMO
A depressão ocorre com frequência na população idosa e constitui um problema grave, 
uma vez que tende a um comprometimento físico, social e funcional afetando a quali-
dade de vida. Na atenção básica é responsável por uma rede de suporte social, incluindo 
familiares e cuidadores de forma humanizada, sempre com orientação e apoio domici-
liar com base no princípio de territorialização, por meio da Estratégia Saúde da Família 
(ESF) que deve ser responsável pela atenção à saúde de todas as pessoas idosas que 
estão na sua área de abrangência. Partindo deste principio, da importância do tema e 
do envelhecimento populacional, este trabalho tem como objetivo relatar a experiência 
vivenciada por residentes durante a realização de um processo de avaliação de idosos do 
município de Ananindeua-PA. As avaliações foram realizadas nas dependências de uma 
Unidade de Saúde da Família por residentes de enfermagem de uma instituição pública, 
em conjunto com a preceptora, em idosos pré-selecionados e convocados por telefone de 
uma microárea de uma Estratégia Saúde da Família no município de Ananindeua. Para 
avaliação, foi utilizada a escala de depressão geriátrica, versão de 15 questões, na qual 
se procurou saber a respeito de como a pessoa idosa tinha se sentido durante a última 
semana. Esta escala é uma ferramenta útil de avaliação rápida para facilitar a identi� -
cação da depressão em idosos. A cada resposta a� rmativa somou-se um ponto. Foram 
realizadas 15 entrevistas, nas quais a faixa etária � cou entre 62 e 76 anos, com predomi-
nância na faixa de 73 anos. A predominância de gênero encontrada foi do sexo feminino, 
com total de nove idosos, e seis do sexo masculino. Quatorze deles tinham uma patologia 
crônica de base entre diabetes, hipertensão e problema cardíaco. A respeito da depressão, 
foram encontrados 14 resultados de depressão moderada, de acordo com escore, e um 
caso de depressão grave. Um item que chama a atenção, como resposta positiva, temos 
o fato de que muitos idosos abandonam suas atividades sociais e preferem � car em casa 
em vez de sair. Concluindo, parte das di� culdades das pessoas idosas está mais relacio-
nada a uma cultura que as desvaloriza e limita suas potencialidades, portanto, para um 
envelhecimento saudável, o principal objetivo está ligado à atenção à pessoa idosa, e a 
conscientização de que, apesar das progressivas limitações que ocorreram, eles podem 
redescobrir possibilidades de viver sua vida com a máxima qualidade.

AVALIAÇÃO DA DEPRESSÃO GERIÁTRICA EM UMA ESTRATÉGIA SAÚDE 
DA FAMÍLA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
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AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE FAMILIAR DE IDOSOS RESIDENTES 
EM COMUNIDADE

RESUMO
Introdução e objetivo: O crescimento mundial da população idosa vem acarretando novos 
desa� os em termos socioculturais e econômicos, que modi� cam diretamente a consti-
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RESUMO
Introdução e objetivo: O número de pessoas idosas vem crescendo rapidamente, conco-
mitantemente ao aumento da expectativa de vida e à busca por vivê-la de forma saudável. 
Deste modo, um hospital do interior do estado de São Paulo tem buscado meios de esti-
mular pacientes acima de 60 anos do setor de medicina preventiva a viverem esta fase 
da vida de forma ativa e participativa na sociedade, convidando-os a integrarem grupos 
de palestras e o� cinas pedagógicas. Na tentativa de observar a e� cácia deste programa 
geriátrico na melhora da qualidade de vida dos pacientes, os participantes foram subme-
tidos a uma avaliação antes e durante o programa. O objetivo do trabalho é comparar a 
qualidade de vida dos participantes do programa citado, antes do ingresso neste e após 6 
meses. Metodologia: Participaram desta avaliação 35 idosos. Aplicou-se o instrumento da 
Organização Mundial de Saúde para avaliação da qualidade de vida no seu formato curto 
(Whoqol-bref). As avaliações foram realizadas pela equipe de psicologia antes de ingres-
sarem-se no programa e após seis meses, período ao que estavam participando das o� cinas 
pedagógicas e/ou atividades físicas. Após preenchimento, as respostas eram tabuladas em 
uma planilha do Excel. Resultados: Após preenchimento do instrumento e tabulação das 
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tuição das famílias para fazer face às demandas do envelhecimento. Os membros mais 
velhos estão vivendo por mais tempo, o que signi� ca uma convivência intergeracional 
mais prolongada. Todavia, independentemente de sua reestruturação, a família representa 
a principal fonte de cuidados aos idosos, o que ocasiona mudanças na funcionalidade 
familiar. Entende-se por funcionalidade familiar o movimento que se estabelece no inte-
rior das famílias, no decorrer de sua história, por meio de processos de adaptação, compa-
nheirismo, desenvolvimento, afetividade e capacidade de resolução da família junto aos 
seus membros. Nesse contexto, objetivou-se veri� car indícios de disfunção familiar de 
idosos residentes no bairro de Águas Lindas, Ananindeua/PA. Metodologia: A pesquisa 
ocorreu nos meses de janeiro e fevereiro de 2014, utilizando-se abordagem quantitativa, 
por meio de entrevista individual, com 18 idosos. O instrumento utilizado foi o APGAR 
de Família, que possibilita veri� car a percepção das pessoas sobre suas famílias, como um 
recurso ou como um fator estressor, por meio de cinco questões às quais são atribuídos 
valores de 0 a2, que ao � nal são somados resultando um escore máximo de 10 pontos, cuja 
representação numérica relaciona-se com a condição de funcionalidade familiar, variando 
de altamente funcional a disfuncional. Resultados e discussão: Nesta pesquisa, obteve-se 
como resultado que 88,9% dos idosos entrevistados pertencem a uma família altamente 
funcional; 5,55% está incluso em uma família moderadamente funcional; e 5,55% faz 
parte de uma família severamente disfuncional. Esta alta funcionalidade apontada no 
estudo indica que as famílias podem estar mais adaptadas às demandas provenientes do 
indivíduo idoso, demonstrando capacidade de cumprir e harmonizar as funções essen-
ciais, de forma realista em relação aos perigos e oportunidades que prevalecem no meio 
social, o que contribui de forma positiva para uma velhice bem-sucedida. Conclusão: 
Identi� car o funcionamento familiar de indivíduos idosos é de suma importância para a 
prestação de serviços e os pro� ssionais que lidam diretamente com esta população, pois 
contribuem para uma assistência mais realista e e� caz na identi� cação e resolução de 
possíveis problemas relacionais, por meio de uma abordagem multipro� ssional.
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respostas, observou-se que a média geral da qualidade de vida do total de pacientes antes 
do início do programa era 64,06%. Após seis meses de participação nas palestras e nas 
o� cinas, essa média subiu para 67,92%. Ambos os resultados estão dentro da classi� cação 
considerada como “Boa” (50 a 74%). Na primeira avaliação, nenhum paciente obteve 
resultado “Ruim”; 7 pacientes apresentaram escore “Regular”; 23 pacientes apresentaram 
escore “Bom”, e 5 pacientes apresentaram escore “Ótimo”. Na reavaliação, nenhum paciente 
obteve resultado “Ruim”; 3 pacientes apresentaram escore “Regular”; 20 pacientes apresen-
taram escore “Bom”, e 12 pacientes apresentaram escore “Ótimo”. Discussão: A partir dos 
resultados obtidos, observou-se uma melhora na qualidade de vida dos participantes, visto 
que diminuiu o número de pacientes com escore Regular e Bom, aumentando o número 
de pacientes com escore Ótimo. Conclusão: Embora o resultado tenha sido positivo, há a 
necessidade de se aplicar um teste de hipótese validando com maior precisão o benefício 
trazido por meio da participação do paciente nas o� cinas.

RESUMO
Introdução: Os indicadores de avaliação da qualidade de vida dos idosos geralmente 
abordam a questão da saúde, contudo, outros fatores importam. Os questionários 
WHOQOL do Grupo World Health Organization Quality of Life Group da Organização 
Mundial de Saúde, são utilizados em pesquisas como instrumentos de avaliação da quali-
dade de vida de diferentes grupos da população (Neves et al., 2011). O WHOQOL-OLD é 
direcionado aos idosos (WHO, 2006). Objetivo: Propor novas questões referentes aos indi-
cadores de qualidade de vida dos idosos, para colaborar com políticas mais adequadas para 
essa população. Metodologia: Analisou-se o Report by the Commission on the Measure-
ment of Economic Performance and Social Progress (2009), e o Manual sobre indica-
dores de calidad de vida en la vejez (2006); Analisou-se os instrumentos WHOQOL-Old 
e Bref para veri� car se incorporam os elementos identi� cados na literatura selecionada; 
Elaborou-se um Questionário Complementar (QC) propondo itens para políticas a � m de 
complementar o WHOQOL. As questões complementares versaram sobre Padrão de vida 
e condições materiais, Saúde, Educação; Atividades pessoais; Voz na política e no governo; 
Redes e relações sociais; Meio Ambiente; Segurança e Características sociodemográ� cas. 
Aplicou-se os questionários WHOQOL-Bref, WHOQOL-Old e o Complementar. A 
amostra foi constituída de 106 idosos participantes do Programa Casas de Convivência 
do Município do Rio de Janeiro. Resultados: Os respondentes apresentaram bons escores 
de qualidade de vida nos instrumentos WHOQOL- Bref e Old e ao mesmo tempo no QC 
relataram baixos escores em questões como participação política, segurança e educação. 
Apenas 21% dos respondentes a� rmaram conhecer bem o Estatuto do Idoso; 28% temem 
sofrer maus tratos e 51% disseram que não estavam nada preparados para utilizar o 
computador. Discussão: A utilização do QC mostrou-se adequada para a análise de polí-
ticas para idosos. Associar o QC ao WHOQOL-Bref e Old pode ampliar a compreensão 
do idoso capaz de contribuir para soluções de problemas relacionados à sua qualidade de 
vida e de seus pares. Conclusão: A inclusão das questões formuladas possibilita subsídios 
para os formuladores de políticas e para a ampliação dos debates na tentativa de redimen-
sionar um indicador de qualidade de vida que ofereça uma visão mais ampla e que permita 
balizar diferentes campos do fenômeno envelhecimento.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA ENTRE IDOSOS SEDENTÁRIOS E 
PRATICANTES DO MÉTODO PILATES

RESUMO
Introdução: As alterações estruturais e funcionais decorrentes do processo de envelhe-
cimento sem a prática de atividade física, como o método Pilates, podem apresentar 
in� uência direta e negativa na qualidade de vida (QV) dos idosos. Objetivo: Comparar 
a qualidade de vida entre um grupo de idosos praticantes do método Pilates e de idosos 
sedentários. Metodologia: Foram selecionados 30 idosos de ambos os sexos (15 prati-
cantes do método Pilates – G1; e 15 sedentários – G2), a quem foi aplicado o questionário 
SF-36 para avaliação da qualidade de vida. Os cálculos estatísticos foram realizados 
por meio do so� ware Statistical Package for Social Science for Windows (SPSS), versão 
19.0. Resultados e discussão: Os resultados foram descritos em média e desvio-padrão. 
Do total de indivíduos, 86,7% eram mulheres, apresentando faixa etária média de 72,7 
± 7,8 anos, e distribuídos quanto ao estado conjugal em casados (40%), viúvos (36,7%), 
solteiros (13,3%) e divorciados (10%). Com relação ao questionário SF-36, os idosos 
sedentários apresentaram menor pontuação que os idosos praticantes do método Pilates 
nos seguintes domínios: ccapacidade funcional (G1: 76,67 ± 25,1 pontos; G2: 65,00 ± 
25,7 pontos), limitação por aspectos físicos (G1: 76,67 ± 35,9 pontos; G2: 75,00 ± 34,0 
pontos), dor (G1: 76,53 ± 27,6 pontos; G2: 69,73 ± 21,6 pontos), estado geral de saúde 
(G1: 65,67 ± 18,9 pontos; G2: 47,87 ± 17,0 pontos), vitalidade (G1: 70,00 ± 25,4 pontos; 
G2: 63,33 ± 18,6 pontos), limitação por aspectos emocionais (G1: 80,66 ± 35,9 pontos; 
G2: 77,67 ± 30,0 pontos), e saúde mental (G1: 82,40 ± 16,8 pontos; G2: 75,73 ± 17,4 
pontos). Exceto no domínio aspecto social, o G1 demonstrou menor pontuação que o 
G2 (G1: 77,50 ± 35,1 pontos; G2: 85,80 ± 27,4 pontos). Quando submetidos à análise 
com o teste U de Mann Whitney, apenas o domínio estado geral da saúde obteve signi-
� cância estatística (p = 0,006). O método Pilates é uma modalidade de exercício físico 
que interfere positivamente no fortalecimento muscular e no estímulo proprioceptivo, 
sendo que tais propriedades podem estar associadas à melhor qualidade de vida para 
quem o pratica. Conclusão: Idosos que praticaram o método Pilates demonstraram um 
melhor estado de saúde e qualidade de vida em comparação aos idosos sedentários.
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RESUMO
Objetivo geral: Avaliar a adequação do aporte de cálcio oferecido nas dietas geral, branda 
e pastosa ofertadas na ILPI. Material e métodos: Pesquisa metodológica que tem como 
propósito a determinação da quantidade de cálcio presente nas dietas, comparando com 
o padrão estabelecido na literatura. Utilizados artigos cientí� cos originais nas bases de 
dados Scielo, Bireme e PubMed, com os descritores da pesquisa cientí� ca (DeCS): cálcio, 
biodisponibilidade de cálcio em idosos, recomendação de micronutrientes. Realizada 
escolha aleatória do cardápio de dois dias contemplando desjejum, almoço, lanche da 
tarde, jantar e ceia. Para realização dos cálculos foi utilizado o so� ware Virtual Nutri 
Plus. Para mensuração de peso das preparações utilizou-se balança da marca Filizola 
de capacidade 60 kg, escala 10 g. Resultados e discussão: No primeiro dia de cálculo da 
dieta ofertada, as quantidades diárias de cálcio encontradas de acordo com a consistência 
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da dieta foram: geral 1.202 mg, Branda 885 mg, Pastosa 1.061 mg. Já no segundo dia 
as quantidades foram: geral 1.535 mg, Branda 928 mg, Pastosa 1.050 mg. Levando em 
consideração que as recomendações de cálcio para um idoso é de 1.200 mg/dia, pode-se 
dizer que os cardápios da dieta geral contemplam esta recomendação. O maior aporte 
de cálcio presente na dieta geral, pode ser explicado devido à maior presença de fontes 
ricas de cálcio como: leite, iogurte natural e queijo. Ao comparar o cálcio ofertado pela 
dieta geral com o ofertado pela dieta branda, nota-se a diminuição da oferta de cálcio em 
cada tipo de preparação e tipo de cardápio, bem como a diminuição de alimentos fonte 
de cálcio e menor quantidade, resultando em menor aporte deste mineral. Já na consis-
tência pastosa, alimentos ricos em cálcio aparecem com maior frequência, comparados 
à dieta branda, o que justi� ca o maior aporte de cálcio neste tipo de dieta. Conclusão: 
Levando-se em consideração a recomendação diária de cálcio para idosos, e observando-
se a grande prevalência de doenças ósseas nesta fase da vida com enfoque para a osteopo-
rose, sugere-se a introdução de maiores fontes de cálcio nas dietas de consistência branda 
e pastosa, a� m de que se alcance a quantidade diária recomendada.
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RESUMO
Introdução: O envelhecimento da população mundial apresenta hoje as maiores taxas de 
crescimento, sendo um fenômeno universal, inexorável e suas causas são multifatoriais. 
Com o envelhecimento ocorre perda gradual da destreza dos movimentos e a redução da 
força muscular e da rapidez da contração dos músculos que podem levar a uma redução na 
velocidade da marcha e menor capacidade de corrigir perdas do equilíbrio. No Brasil, só em 
2009, foram 1.478 óbitos, em consequência de quedas. Objetivo: O presente trabalho teve 
como objetivo analisar se os pro� ssionais pertencentes a Estratégia de Saúde da Família 
(ESF), conheciam e aplicavam a escala de avaliação de Tinneti (POMA - Brasil), no qual 
avalia as condições de equilíbrio e marcha no idoso. Metodologia: A pesquisa foi de caráter 
descritiva, quanti-qualitativa. Como principal instrumento de coleta de dados foi utilizado 
um questionário-guia para realizar entrevistas individuais e diretas com os sujeitos pesqui-
sados, no período de dezembro de 2010 a janeiro de 2011. Resultados e discussão: O total 
de pro� ssionais elegíveis para entrevistas foram 41 (quarenta e um) pro� ssionais médicos 
e o mesmo numero de pro� ssionais enfermeiros. A entrevista foi aplicada somente com 
esses dois pro� ssionais do ESF, totalizando assim oitenta e dois 82 (oitenta e duas) entre-
vistas, dos quais somente cinquenta 50 (cinquenta) foram concretizadas, uma vez que três 
(3,66%) dos médicos não estavam efetivos na unidade, dezesseis (19,51%) dos pro� ssio-
nais estavam de férias e treze (15,85%) dos pro� ssionais recusaram-se a responder a entre-
vista. As entrevistas mostraram que a avaliação de equilíbrio e marcha, nos idosos, não 
são realizadas em todas as unidades de saúde da família; cerca de 50% dos pro� ssionais 
não conheciam a avaliação de equilíbrio indicada pelo Ministério da Saúde, que consta no 
caderno de atenção básica do idoso. Conclusão: O � sioterapeuta, considerado o pro� s-
sional mais habilitado para a aplicação dos testes de equilibrio e marcha, não está inserido 
na realidade do ESF (no municipio pesquisado). É necessário ressaltar a inserção do Fisio-
terapeuta na atenção básica, baseados no fato de que este pro� ssional atua na promoção e 
reabilitação a saúde funcional da população (saúde da criança, da mulher, do homem, do 
trabalhador, do idoso e de outros grupos especiais).
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AVALIAÇÃO DO HANDICAP AUDITIVO EM IDOSOS

RESUMO
Introdução: A de� ciência auditiva di� culta a comunicação e a socialização. O impacto 
negativo na qualidade de vida dos indivíduos pode gerar reações psicossociais 
demonstradas por sintomas como depressão, angústia e isolamento. Dessa forma, 
não basta diagnosticar apenas o grau e tipo da perda auditiva, mas sim conhecer os 
fatores psicossociais envolvidos e fornecer estratégias de intervenção com o objetivo 
de melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. Instrumentos bastante utilizado para 
avaliar handicap auditivo em idosos questionário Hearing Handicap Inventory for the 
Elderly (HHIE). O questionário aborda, por meio de 10 perguntas, informações rele-
vantes sobre a perda auditiva e de que forma ela interfere na vida desse indivíduo em 
aspectos sociais e emocionais. Em resposta às perguntas, os indivíduos são orientados 
a responder “sim”, “não” ou “às vezes”. Objetivos: Avaliar percepção do handicap audi-
tivo em idosos por meio dos questionários de autoavaliação HHIE atendidos em um 
Serviço de Atenção à Saúde Auditiva. Metodologia: A amostra foi composta por 30 
sujeitos, sendo 22 do sexo feminino e 08 do sexo masculino com idade entre 60 e 91 
anos (média 75). Resultados: Entre os achados da aplicação do questionário HHIE-S, 
notou-se que 12 sujeitos, (40%) apresentavam perda auditiva moderada e 18 (60%) 
dos idosos apresentavam perda auditiva severa. A média para percepção do handicap 
em mulheres o valor de 24,18 e em homens 28,5 o que constata que ambas são de 
percepção signi� cante. Os índices do HHIE-S aumentaram conforme aumenta o grau 
da perda auditiva. Conclusão: A variação do handicap re� ete a diferença individual 
na percepção das consequências da perda auditiva e que esta desvantagem também é 
in� uenciada pelo estilo de vida que o idoso vivencia em sua comunidade. O handicap 
é uma boa ferramenta para avaliar as di� culdades de comunicação e as desvantagens 
da perda auditiva na vida do sujeito. Para minimizar estas reações decorrentes da 
de� ciência auditiva no idoso, faz-se necessária à inclusão do mesmo em programas 
de reabilitação auditiva com utilização estratégias suplementares que contribuirão 
para maior e� ciência comunicativa associado ao uso de dispositivos de Ampli� cação 
Sonora Individual (AASI).
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RESUMO
Objetivos: Na presente análise, detalhamos em que medida os objetivos gerais dos 
programas destinados a pessoas idosas são alcançados, e se foram efetivadas as trans-
formações sociais propostas, associadas à redução das desigualdades sociais no País, 
tendo em vista que os indicadores sobre se as transformações sociais que almejamos 
são di� cilmente mensuráveis. Metodologia: Nas ações direcionadas a pessoas idosas 
destacamos duas ações com per� l transformador da sociedade: a criação de um centro 
de convivência, na área de produção cultural e conscientização social e a criação de um 
Núcleo Idoso Cidadão, voltado para o desenvolvimento da capacidade crítica e re� e-
xiva do idoso. A proposta é, baseados na Teoria de Alan Fowler, conseguir produzir 
mudanças nos processos no plano social que poderão gerar uma massa crítica atuando 
em fóruns, redes e movimentos sociais, locais onde são geradas propostas de projetos 
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de leis, políticas públicas e serviços, que possibilitarão efetivamente uma transformação 
social. Resultados e discussões: Os resultados de nossas ações se manifestaram de forma 
diferenciada nos três planos: cidadão/indivíduo – impacto na vida das pessoas; Institui-
ções/Organizações – multiplicação em outras instituições; Organizações sociais cidadãs 
– atuação em fóruns, conselhos e movimentos sociais. O impacto profundo gerado na 
vida individual das pessoas deve ser combinado com impactos na sociedade como um 
todo, se quisermos estar in� uindo na redução das desigualdades sociais. Conseguimos 
este resultado por meio da atuação na perspectiva da multiplicação das ações implemen-
tadas. Registramos e ouvimos relatos dos idosos não só de suas transformações pessoais, 
como de suas intervenções em situações de restrição de direitos, das experiências como 
multiplicadores dos conhecimentos adquiridos em outros espaços e de suas atuações 
em fóruns e movimentos sociais. Conclusões: Consideramos que o impacto profundo 
gerado na vida das pessoas são combinados com impactos na sociedade, in� uindo nas 
transformações sociais e redução das desigualdades sociais. Os resultados de nossas 
ações se manifestam de forma diferenciada nos três planos da cadeia de impacto: efeito 
na autoestima individual, presença de representantes do Núcleo Idoso Cidadão nestes 
espaços de formulação e controle social de políticas para o idoso, como a participação 
em fóruns, conselhos e movimentos sociais e representantes dos idosos do Núcleo Idoso 
Cidadão em eventos de outras organizações.

RESUMO
As alterações observadas no per� l de morbidade e mortalidade caracterizada pela maior 
ocorrência de enfermidades crônicas e possível perda funcional decorrentes do envelhe-
cimento, geram demandas especí� cas por cuidados de saúde. O objetivo deste estudo 
foi identi� car as características demográ� cas, socioeconômicas, situação emocional e 
de saúde, capacidade cognitiva e grau de dependência de pessoas idosas, além de uma 
avaliação do estado de saúde e sobrecarga dos cuidadores. Metodologia: Estudo trans-
versal realizado no período de 2013 a 2014, em uma unidade de saúde escola. Aplicou-
se instrumento de caracterização demográ� ca, socioeconômica e de saúde, Escala de 
Katz e Lawton, Miniexame do Estado Mental (MEEM), Escala de Depressão Geriátrica 
(EDG), caracterização sóciodemográ� ca e de saúde dos cuidadores e Escala de sobre-
carga de Zarit. Resultados e discussão: A amostra foi constituída de 35 indivíduos com 
média de idade de 72,7 anos (+ 7,4), mínimo de 61 anos e máximo de 87 anos. Houve 
predomínio de mulheres (60%) e casados (48,6%). As médias de escolaridade e MEEM 
foram de 5,4 anos, e de 26,8 (p < 0,001), respectivamente. Quanto à funcionalidade, 
71,4%, e 45,7% foram classi� cados como independentes para ABVDs e AIVDs. Foi 
encontrada forte correlação entre o nível de dependência com o desempenho cognitivo 
(p < 0,001). Quanto à situação emocional, 31,4% apresentaram risco para depressão e 
as doenças mais prevalentes foram HAS (60%), diabetes mellitus (28,6%), cardiopatias 
(22,9%) e artrite/artrose (14,3%). Dos 35 idosos, sete possuíam cuidadores (20%), todos 
do sexo feminino e familiar, com média de idade 60,1 anos, representados principal-
mente por � lhos (42,9%). A média de tempo de cuidar foi 7 anos e seis meses, com 
carga horária média de 16,4 horas diárias, pontuando 29,1 na escala de Zarit, o que 
representa, sobrecarga leve. Entre as doenças mais relatadas estão problemas de coluna 
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DIDOS EM UMA UNIDADE DE SAÚDE ESCOLA
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AVALIAÇÃO DOS CUIDADORES DE IDOSOS POR MEIO DA ESCALA DE 
SOBRECARGA DE ZARIT

RESUMO
Introdução e objetivo: As perdas funcionais tornam-se mais evidentes com o envelheci-
mento, levando a uma diminuição das habilidades e independência dos idosos na reali-
zação de suas atividades cotidianas, conduzindo a uma necessidade de reorganização da 
família para dar resposta a esta nova realidade, o que pode levar a necessidade de um 
cuidador para o idoso. Cuidador é a pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem 
remuneração, cuida do idoso doente ou dependente no exercício de suas atividades, o 
que possibilita sobrecarga devido ao estresse gerado por essa ocupação. Nesse contexto, 
objetivou-se avaliar os cuidadores de idosos por meio da Escala de Sobrecarga de Zarit. 
Metodologia: Aplicou-se a escala de sobrecarga de Zarit, que é validada e adptada para 
o Brasil com 22 itens que incluem várias áreas da saúde do cuidador, pontuadas de 0 a 
4, com escore total variando de 0 a 88 e classi� cadando de “pouca sobrecarga” a sobre-
carga severa”. Realizou-se entrevista individual, utilizando-se abordagem quantitativa, 
com uma amostra de 10 participantes, sendo cinco entrevistados no próprio domicílio e 
cinco nas enfermarias de um hospital, do município de Belém. A pesquisa foi realizada 
em janeiro de 2014. Resultados e discussão: De acordo com a classi� cação da escala, 20% 
dos entrevistados apresentou “pouca sobrecarga” (PS), 30% “sobrecarga moderada” (SM) 
e 50% “sobrecarga moderada a severa” (SMS). Esta sobrecarga apresenta-se como uma 
perturbação resultante do lidar com a dependência física e a incapacidade mental do 
indivíduo que recebe os cuidados, que pode acarretar em um conjunto de problemas de 
ordem biopsicossocial e conduzir ao estresse crônico e ao isolamento, o que incrementa 
os riscos de patologias, como depressão e ansiedade. Comparando-se os ambientes 
domiciliar e hospitalar, veri� cou-se que no primeiro prevaleceu SM (60%), enquanto que 
no segundo 100% apresentou SMS, o que pode estar intimamente relacionado ao fato de 
o ambiente hospitalar con� gurar-se como fator estressante, em virtude de reorganização 
de rotinas, situações de desconforto e perda de privacidade. Conclusão: A partir dos 
resultados, observou-se que ambos os cuidadores devem ser foco de atenção por parte 
dos serviços de saúde, por meio de intervenções que objetivem a criação de estratégias 
de enfrentamento e conhecimento sobre possíveis recursos para expressar preocupações 
e emoções, resultando na diminuição do impacto causado pelo ato de cuidar.
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RESUMO
Introdução: As intervenções psicoeducativas em grupo podem contribuir para que o 
idoso re� ita acerca de processos psicossociais e de saúde e de como lidam com estes. 

BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE: INTERVENÇÃO 
PSICOEDUCATIVA NO INTERIOR DA BAHIA
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(57,1%), HAS (42,9%) e DM (28,6%). Conclusões: Consideram-se esses dados determi-
nantes das condições de saúde dos idosos e dos cuidadores, o que indica a necessidade 
de um maior conhecimento sobre essa população, tendo em vista a melhoria de sua 
saúde, a capacitação de pro� ssionais, e o planejamento de políticas públicas.
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O processo de envelhecer é complexo, por isso as trocas nas relações são importantes 
para que possa ser promovido o crescimento pessoal e interpessoal do idoso. Obje-
tivo: Apresentar relato de experiência de intervenção psicoeducativa com um grupo 
de idosos de um centro de convivência. Método: Participaram 12 idosas em uma insti-
tuição do município. Foram realizados oito encontros, de aproximadamente uma hora 
e meia de duração cada, os quais ocorreram no período de agosto a outubro de 2013. 
Os temas discutidos foram escolhidos pelo próprio grupo: saúde; escola/aprendizagem; 
convivência/relações interpessoais; família; perdas/luto e medo. Utilizaram-se técnicas 
de dinâmicas de grupo, discussão grupal a partir de situações-problema e relaxamento. 
Resultados: Percebeu-se, a partir dos relatos das idosas, que as mesmas aprenderam 
com o grupo quanto à escuta e a maior compreensão dada pela troca de experiências. 
Expressaram suas vivências, contando suas histórias de vida, mantiveram-se atentas e 
participativas às atividades propostas e relataram que estavam felizes pela oportuni-
dade de poder participar do grupo. Aprenderam a perceber momentos do cotidiano 
em que podiam agir de forma a buscar uma melhor qualidade de vida, desde que 
pensassem e re� etissem como determinadas situações podem ser resolvidas sem que 
isso lhes causasse demasiado sofrimento. Mediante uma re� exão conjunta, o grupo 
de idosas pôde ter a oportunidade de rever conceitos, possibilitando novas atitudes 
por meio de situações vividas no tempo presente. Além disso, as participantes rela-
taram que estenderão o aprendizado do grupo para suas vidas fora deste. Conclusão: 
As intervenções facilitaram o processo de reconhecimento do grupo no que tange aos 
seus sentimentos, sonhos, angústias e realizações, possibilitando a percepção de novas 
formas de pensar sobre a vida na terceira idade, visando à busca pelo bem-estar e de 
uma melhor qualidade de vida.
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RESUMO
Introdução: O idoso ao ingressar em uma instituição de longa permanência, inde-
pendentemente dos motivos atribuídos à institucionalização, sofre inicialmente um 
período de ajustamento concomitante a aprendizagem de novos padrões culturais 
que podem afetar seu bem-estar subjetivo. Desse modo realizou-se um uma pesquisa 
qualitativa com o objetivo de compreender os sentidos atribuídos ao envelhecimento 
e à institucionalização e analisar os fatores positivos e negativos que são atribuídos o 
bem-estar subjetivo. O marco teórico do trabalho fundamenta-se nos campos teóricos 
da gerontologia e da psicologia positiva. Metodologia: Participaram do estudo quatro 
idosos, residentes por mais de um ano em uma Instituição de Longa Permanência 
para Idosos de ordem � lantrópica, localizada em um município do Rio Grande do 
Sul. Os instrumentos de coleta de dados foram entrevistas semiestruturadas e diário 
de campo. Para a análise de dados utilizou-se o modelo teórico-metodológica da 
produção de sentidos nas práticas discursivas com a construção de um mapa de asso-
ciação de ideias conforme a proposta de Spink e Medrado (2000). Resultados: Os 
resultados apontam que os idosos negam o reconhecimento do próprio processo de 
envelhecimento em razão do medo da incapacidade funcional com o passar da idade 
e da proximidade da � nitude. Todos os participantes relatam que não tiveram poder 
de escolher residir na ILPI, sendo o evento vivenciado com di� culdades adaptativas, 
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PERMANÊNCIA PARA IDOSOS EM QUESTÃO

Autores: Caroline Stumpf 
Buaes / Buaes, CS / Imed; 
Ana Caroline Martinelli / 

Martinelli, AC / Imed
Área: Gerontologia

Temário: Outros
Modalidade aprovada: 

Trabalho Cientí� co – 
Pôster Eletrônico



463

CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSOS ASSISTIDOS EM UM CENTRO DE 
REFERÊNCIA EM BELÉM/PA

RESUMO
O envelhecimento populacional é uma realidade crescente e, como consequência, 
emergem doenças especí� cas, as patologias crônicas, que podem cursar com compro-
metimento da capacidade funcional desta população. O estudo objetivou avaliar a 
capacidade funcional de idosos assistidos no centro de referência em Belém. Tratou-se 
de um estudo transversal, observacional, de caráter descritivo (média, desvio-padrão 
e percentual) utilizando o programa Epi Info versão 5.4. A amostra foi composta de 
21 idosos de ambos os sexos, assistidos em um cento de referência em saúdo do idoso 
em Belém-PA. Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa do Hospital 
Barros Barreto. As variáveis analisadas foram: dados sociodemográ� cos (sexo, idade, 
escolaridade, comorbidades etc.) por meio de questionário e avaliação da capacidade 
funcional pela Escala de Medida de Independência Funcional (MIF). Observou-se 
que 71% apresentaram o Ensino Fundamental Incompleto , 71,43% exerciam ativi-
dade física, a média da faixa etária foi de 73 anos (± 6,4), a maioria foi de mulheres 
(76%), e 52% delas eram viúvas. Como comorbidades mais frequentes apresentaram: 
hipertensão (71,4%), osteoartrose (80,9%), alteração visual (71,4%) e diabetes mellitus 
(28,5%). O desempenho na avaliação da capacidade funcional foi bom, com (95,24%) 
dos sujeitos independentes de acordo com a escala. A alta independência dos idosos, 
constatada no presente estudo, pode estar relacionada a atenção dada a saúde dos 
idosos que buscam ser assistidos por este centro de referência que oferece atendi-
mento especí� co para esta população, assim como a prática de atividade física rela-
tada pela maior parte deles. Estes achados corroboram com os de Ferreira, et al.Por-
tanto, como a maioria mostrou ser independente funcionalmente, isso representa boa 
oportunidade para intervenções que visem prevenir ou minimizar possíveis perdas 
funcionais.
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RESUMO
As Universidades Abertas a Terceira Idade são experiências já consolidadas na Europa 
e vem sendo implantadas na realidade brasileira atendendo a crescente demanda da 

CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES DE UMA UNIVERSIDADE 
ABERTA PARA TERCEIRA IDADE NO SUL DO BRASIL
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que incluem privação de liberdade e perda de autonomia, constituindo importantes 
indicativos de afetos negativos. No que tange aos afetos positivos, salientam as rela-
ções sociais constituídas no espaço e positivamente também mencionam os cuidados 
recebidos na instituição. Conclusão: A partir das narrativas dos idosos propõe-se que 
uma melhor qualidade de vida poderia ser vivenciada na medida em que as institui-
ções investissem mais na criação ou fortalecimento de redes de apoio, bem como, 
projetos que valorizem a autonomia de seus residentes. Ainda, destaca-se a relevância 
da produção de estudos que procurem dar voz aos idosos e a valorizar sua opinião 
sobre a felicidade.
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população idosa e as políticas públicas dirigidas a este extrato populacional. O estudo 
objetivou conhecer as principais características dos participantes de uma universi-
dade aberta para terceira idade no sul do Brasil que desenvolve ações gerontológicas 
de alcance social, com foco na educação permanente, e articuladas de modo interdis-
ciplinar. Trata-se de uma pesquisa quantitativa desenvolvida por meio de um ques-
tionário estruturado respondido por 292 participantes do programa, com idade a 
partir dos 50 anos. A adesão foi espontânea e anônima. Os dados foram tabulados no 
so� ware EXCEL e a analisados descritivamente. O resultados apontaram que 85,9% são 
mulheres; quanto a situação conjugal: 40% são separados ou viúvos, 42,1% são casados 
e 17,9% são solteiros. A faixa etária predominante é dos 60 aos 69 anos, totalizando 
53,4%, seguida de 28,3% dos 50 aos 59 anos, e 18,3% daqueles acima dos 70 anos. 
Dos entrevistados, 83,4% são aposentados, e 11% ainda estão no mercado de trabalho; 
quanto a escolaridade 65,5% apresentam nível superior completo, e 34,1% comple-
taram o ensino médio. Quanto a renda familiar, 9,7% recebem até 1 salário mínimo, 
27,2% até 3 salários mínimos e 63,1% com mais de 3 salários mínimos. Com relação 
a participação no programa: 80,3% conheceram o programa por meio de indicação e 
11% por meio da internet; 40% dos participantes estão inscritos em mais de 1 atividade 
e 44,5% também estão inseridos em atividades oferecidas por outras instituições. A 
pesquisa apontou que predomina o grupo de idosos jovens, mulheres, aposentados, 
com escolaridade em nível superior e renda familiar acima de 3 salários mínimos. 
Observou-se que os pré-idosos e os idosos jovens, mesmo que ainda no mercado de 
trabalho, buscam a participação ativa em programas de educação permanente, prova-
velmente, como um modo de preparar-se para a aposentadoria e a transição da matu-
ridade para a velhice. Conclui-se que a participação de pessoas idosas em programas 
de educação permanente pode estar relacionada com a reformulação do conceito de 
velhice em nossa sociedade, no qual um novo contrato social vem sendo estabelecido 
ao considerar o convívio intergeracional com solidariedade e respeito mútuo, a velhice 
como uma etapa de vida desejada e apreciada, e um novo idoso protagonista e cidadão.
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RESUMO
É notório que a população mais velha acessa cada vez mais a internet. O amplo acesso às 
tecnologias de informação e comunicação na contemporaneidade nos permite discutir 
as possibilidades por elas abertas para as interações afetivo-sexuais entre pessoas, 
inclusive as mais velhas, especi� camente no tocante às interações de sexualidade no 
ciberespaço, aqui denominadas como relações de cibersexualidade. Assim, a partir de 
uma discussão sobre o leque de possibilidades da internet, no que se refere à troca de 
experiências e encontros amorosos e sexuais, o presente estudo teve como objetivo, 
identi� car o per� l do idoso brasileiro que acessa os chats da internet e quais os seus 
principais interesses manifestados neste ciberespaço. Trata-se de um estudo descritivo, 
cuja população de referência são internautas com 60 anos ou mais que participavam 
de chats da internet. Para seleção dos sujeitos iniciou-se um recrutamento em salas de 
bate-papo cujo público alvo eram pessoas com idade ≥ 60 anos. Com a identi� cação 
dos prováveis participantes, foi realizado o convite para os internautas. Para a operacio-
nalização da aplicação do questionário foi adotado como ferramenta o Google Docs®, 

CIBERSEXUALIDADE E ENVELHECIMENTO: O QUE O IDOSO PROCURA 
NOS CHATS DA INTERNET?

Autores: Je� erson 
de Abreu Monteiro / 
Monteiro, JA / UFPA

Área: Gerontologia
Temário: Outros

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – 

Pôster Eletrônico



465

COMO A MÍDIA TRATA O SUICÍDIO DE IDOSOS?

RESUMO
Resumo: O que as notícias sobre suicídio de idosos nos dizem? Esta foi a pergunta guia 
desta re� exão, que se debruçou sobre matérias de suicídios de idosos publicadas na 
mídia nacional, entre abril de 2010 e abril de 2013. Observamos que a palavra “suicídio”, 
até pouco tempo atrás “aquela-que-não-deveria-ser-nomeada” na imprensa, aparece 
na maior parte das notícias, no título e nos textos, demonstrando que o suicídio, como 
problema de saúde pública, afasta-se do campo privado para ocupar e compor o espaço 
público. Constatamos que entre as principais situações de risco que levam os idosos a 
cometer um “gesto de comunicação” extremo estão os efeitos de uma política econô-
mica recessiva e o prolongamento da vida sem dignidade, mediante o medo da depen-
dência e do provável “trabalho” aos demais. Palavras-chave: Mídia. Suicídio. Idosos.
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RESUMO
Introdução: Com a evolução na área da saúde, idoso longevo é considerado uma 
realidade mundial. Estudos mostram que a atividade física contribui para uma 
melhor qualidade de vida nesta população. Objetivo: Comparar a composição 
corporal e o per� l lipídico de idosos longevos ativos e não ativos entre os gêneros. 
Métodos: Estudo transversal com 219 idosos, sendo 32% homens e 68% mulheres, 
independentes, participantes de uma pesquisa de longevidade em São Paulo. Foi 
classi� cado o idoso sedentário aquele que relatava realizar atividade física por 
menos que 30 minutos por dia e menos que três vezes por semana. Os parâmetros 
antropométricos avaliados foram: índice de massa corporal, kg/m2 (IMC), circun-

COMPARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL E O PERFIL LIPÍDICO DE 
IDOSOS LONGEVOS ATIVOS E SEDENTÁRIOS.
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uma plataforma na qual foi criado o formulário eletrônico. A coleta de dados ocorreu 
no período de outubro de 2013 a janeiro de 2014. Para análise dos dados utilizou-se 
estatística descritiva das variáveis estudadas, adotando-se a distribuição de frequências. 
Obtiveram-se 27 respondentes, que se constituiu na amostra desta pesquisa. Houve 
uma prevalência de idosos na faixa etária de 60 a 69 anos (89%), do sexo masculino 
(67%), alta escolaridade (74%), separados (41%) e residentes na região sudeste do país 
(59%). Entre os principais motivos elencados para acessarem os chats, destacam-se a 
busca por expandir as relações sociais (9%), os momentos proporcionados de descon-
tração e entretenimento (6%), a possibilidade de fazer novas amizades (24%) e de 
encontrar namoro (33%) e prováveis parceiros sexuais (27%). Quanto aos encontros 
fora do ambiente virtual, 78% dos idosos referiram já ter encontrado pessoalmente 
alguém que conheceu em um chat e destes, 48% já tiveram relação sexual com alguém 
que conheceu em um chat. Diante do que foi abordado, faz-se pertinente remeter aten-
ções aos idosos quanto a questões relacionadas à sexualidade no ciberespaço. Neste 
sentido, as políticas públicas direcionadas ao idoso devem considerar as mudanças no 
seu comportamento social.
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ferência da cintura, cm (CC), circunferência da panturrilha, cm (CP), peso de 
gordura corporal em kg (PGC) e peso de massa magra em kg (PMM) por método 
da bioimpedância. Para o per� l lipídico os triglicérides (TG), HDL-colesterol 
(HDL) e LDL-colesterol (LDL) foram dosados no soro. Os dados foram descritos 
como média e DP. Para analise estatística utilizou-se o teste t de Student, com nível 
de signi� cância de 5%. Resultados: A idade média foi de 85,33 ± 4,29 anos, sendo 37 
(17%) homens sedentários (HS) e 79 (36%) mulheres sedentárias (MS). Na compa-
ração entre os grupos o IMC das MS foi de 26,12 ± 3,99 e nas mulheres ativas (MA) 
27,07 ± 4,36. Nos homens ativos (HA) o IMC foi de 25,85 ± 4,14 e nos HS, 27,45 ± 
4,69. A CC foi menor no MS, 89,3 ± 10,96, em relação ao grupo MA 92,7 ± 10,57. 
A CC para os HS foi de 95,4 ± 12,46 e 94,72 ± 10,55 para HA. As MA apresentaram 
médias maiores de PGC (25,09 ± 6,3), PMM (37,40 ± 7,1) e CP (34,66 ± 3,5) em 
relação as MS e os HA médias menores de PGC (23,28 ± 5,6), PMM (42,85 ± 10,7) 
e CP (34,12 ± 4,0) em relação aos HS. O HDL (56,83 ± 14,28 mg/dL) das MA foi 
menor que nas MS. O LDL (119,28 ± 36,47 mg/dL) e o TG (128,28 ± 61,58 mg/dL) 
das MA foi maior que das MS. Nos HA o HDL foi maior (53,30 ± 18,54 mg/dL) e 
o LDL menor (94,85 ± 27,06 mg/dL) que nos HS. O TG teve diferença signi� cativa 
entre os grupos HA (95,45 ± 39,94 mg/dL) e HS (119,08 ± 49,05 mg/dL), p < 0,05. 
Estes dados iniciais determinam a necessidade de novos estudos nesta população. 
Conclusão: Nosso estudo demonstrou que nos homens longevos e sedentários, o 
IMC, CC e PGC aumentados podem in� uenciar negativamente no per� l lipídico. 
As mulheres longevas e ativas tinham sobrepeso e acúmulo de gordura regionali-
zado no abdômen, porém apresentam em média o per� l lipídico estável, indepen-
dentemente de ser ativas ou sedentárias.

RESUMO
Introdução: O envelhecimento humano é responsável pelo declínio progressivo de 
todos os processos � siológicos. A inatividade física é um dos principais responsáveis 
para o declínio da capacidade física do idoso. A realização de exercícios visa manter 
as atividades funcionais da vida diária, proporcionando um maior tempo de inde-
pendência do idoso para tarefas que necessitam de força, equilíbrio e coordenação. 
Além do benefício nas atividades metabólicas para o idoso, a atividade física traz um 
bem-estar mental. A dança é capaz de reduzir as limitações da idade, pois também 
estimula a ação dos músculos, melhorando a mobilidade e motricidade, bem como 
o equilíbrio do idoso. Objetivos: Comparar parâmetros da marcha de idosas seden-
tárias que foram submetidas a aulas de musculação e dança regulares. Método: A 
pesquisa foi de caráter transversal, tendo sido aprovado por um comitê de ética. 
Foram avaliadas 12 idosas, sendo cinco do grupo de dança e sete de musculação. Nos 
dois grupos as participantes realizaram 40 dias de aulas, sendo três sessões semanais 
com duração de uma hora cada. O grupo de musculação foi submetido a: exercícios 
ativos livres, exercícios ativos resistidos e alongamento para membros superior e 
inferiores. No grupo de dança era enfatizada a coordenação motora, capacidade 
aeróbica e equilíbrio corporal. Na avaliação da marcha, cada participante percorreu 
andando uma distância de oito metros. Foi usada uma � lmadora digital (Samsung®, 

COMPARAÇÃO DE PARÂMETROS DA MARCHA DE IDOSAS SEDENTÁ-
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COMPARAÇÃO DE PREVALÊNCIA DE TABAGISMO, ETILISMO, DROGA-
DIÇÃO E SEDENTARISMO EM HOMENS HOMOSSEXUAIS

RESUMO
A qualidade de vida representa a percepção que o indivíduo tem da sua própria 
vida em múltiplas dimensões, incluindo a sexualidade. Com o crescente número 
de idosos na pirâmide social brasileira, a melhoria da qualidade de vida tornou-se 
questão crucial, principalmente para as minorias, como os homossexuais. Obje-
tivos: Descrever o perfil sociodemográfico de homens homossexuais e heterosse-
xuais na maturidade e na velhice e identificar a prevalência de tabagismo, etilismo, 
drogadição e sedentarismo nesses grupos. Metodologia: Trata-se de uma inves-
tigação observacional, com delineamento transversal e abordagem quantitativa, 
realizada no período de dezembro de 2012 a junho de 2013. O estudo envolve 
a população idosa do município de Teresina, no Piauí, cuja amostra é composta 
por 40 heterossexuais e 40 homossexuais. Como instrumento para pesquisa foi 
utilizado um questionário semiestruturado abordando o perfil e os hábitos rela-
tivos ao uso do tabaco, ingesta de bebida alcoólica, uso de drogas ilícitas e praticas 
de exercícios físicos. Resultados: No grupo pesquisado, o perfil dos heterosse-
xuais e homossexuais revela prevalência de idosos na faixa etária de 50 a 60 anos, 
com índice de 79,49% e 67,50%, respectivamente. Os homossexuais apresentaram 
melhor escolaridade, sendo que 62,50% possuem ensino médio completo e incom-
pleto e 37,50% curso superior. No grupo dos heterossexuais, esses índices são de 
42,50% e 12,50% para as respectivas escolaridades. A maioria dos integrantes de 
ambos os grupos possuem renda mensal de dois a cinco salários mínimos: 45% de 
heterossexuais e 40% de homossexuais. Observou-se que a maioria dos tabagistas 
são homossexuais no total de 15 (37,50%) contra 5 (12,50%) de heterossexuais. 
Verifica-se que o consumo de bebida alcoólica é alta para ambos os grupos abran-
gendo 23 (57,50%) dos heterossexuais e 29 (72,50%) dos homossexuais. O uso 
drogas ilícitas, foi que 40 (100%) dos heterossexuais afirmaram não ter usado essas 
drogas. Dos homossexuais, 12 (30%) usaram algum tipo de drogas ilícitas e 70% 
não a usaram. Constatou-se que os heterossexuais se sobressaem em relação aos 
homossexuais na prática de exercício físico, com prevalência de 24 (60%) para 16 
(40%), respectivamente. Portanto, por meio das questões relacionadas à investi-
gação dos hábitos desses idosos é importante realizar trabalhos de sensibilização 
da importância de adquirir hábitos saudáveis em busca de qualidade de vida rela-
cionada a saúde.
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SDC173U), sendo as imagens analisadas por meio do programa Digital Vídeo for 
Windows – DVIDEOW. Velocidade do passo e comprimento do passo foram os 
parâmetros de marcha analisados. Resultados: Para o grupo de musculação, a velo-
cidade média do passo foi de 0,96 ± 0,135 m/s e o comprimento médio do passo foi 
de 0,46 ± 0,04 cm, enquanto que no grupo de dança, os respectivos valores foram de 
0,98 ± 0,11 m/s e 46,6 ± 0,27 cm. Conclusão: De acordo com os valores encontrados 
na população idosa geral, o presente estudo mostrou que aulas regulares de dança e 
de musculação por 40 dias não elevaram as variáveis do desempenho da marcha de 
idosas participantes nos parâmetros avaliados. Também não houve diferença signi-
� cativa observada entre os grupos.
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RESUMO
Introdução: O uso da bengala é frequente em idosos com di� culdade de mobilidade. 
Estudos apontam que boa parte dos idosos utilizam a bengala sem adequada prescrição, 
o que poderia aumentar o risco de queda, gerar desconforto, dor e lesões articulares como 
tendinites, osteoartrite e síndrome do túnel do carpo. Preconiza-se que a prescrição da 
bengala seja feita de forma individualizada, de acordo com as características antropomé-
tricas. Há incerteza sobre qual melhor medida antropométrica utilizar para prescrever 
altura da bengala e não existe estudo sobre qual é a medida mais con� ável. Este estudo inves-
tigou qual medida antropométrica é mais con� ável para determinar a altura da bengala de 
único apoio. Método: Trata-se de um estudo do tipo transversal exploratório, no qual foram 
recrutados 117 idosos, de ambos os sexos com 60 anos ou mais, que eram capazes de adotar 
e manter ortostatismo. Foram coletadas as medidas: a distância do solo até o processo esti-
lóide da ulna, a distância do solo até o trocânter maior do fêmur e a � exão do cotovelo ao 
segurar a bengala posicionada à 15 cm da borda lateral do pé. Tais medidas foram realizada 
por dois avaliadores independentes e pelo mesmo avaliador em dois momentos diferentes. 
Realizamos uma análise descritiva por meio de média e desvio-padrão e a con� abilidade 
intra e inter examinadores foi calculada por meio do coe� ciente de correlação intraclasse, 
com índice de con� abilidade de 95% (α = 0,05). Resultados e discussão: Foram incluídos 
117 idosos, 4 foram excluídos, 112 foram avaliados pelos dois avaliadores e 93 foram 
avaliados nos 2 momentos. 79% do gênero feminino, destes 11%utilizavam bengala. A 
idade média foi 73,2 ± 7 anos, a estatura média foi de 157,4 ± 8,6 cm. A con� abilidade inter 
e intra examinadores foram respectivamente de 0,945 e 0,944 para as medidas do trocânter 
maior do fêmur até o solo e de 0,977 e 0,973 para a medida do punho até o solo. Ambas 
medidas apresentam alta con� abilidade porém, a medida PS é a mais con� ável, provavel-
mente por se tratar de uma medida direta realizada por meio de um ponto anatômico de 
fácil localização. Conclusão: Concluímos que a medida antropométrica mais con� ável para 
determinar a altura da bengala de único apoio é a distância do punho até o solo.

CONFIABILIDADE INTRA E INTER EXAMINADORES DAS MEDIDAS UTILI-
ZADAS NA PRESCRIÇÃO DA BENGALA EM IDOSOS
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RESUMO
O envelhecimento populacional, antes considerado privilégio dos países desenvolvidos, 
tem sido realidade para os países em desenvolvimento. Este cenário sinaliza a necessidade 
da sociedade reorganizar suas demandas, objetivando elaborar um sistema que contemple 
esse crescente seguimento populacional. Setores como assistência, previdência e saúde 
são estratégicos no sentido de assegurar aos idosos um modelo de serviços que vislumbre 
sua inserção social. Considerando a importância de ampliar o conhecimento das ques-
tões que envolvem a saúde da população idosa atendida na atenção básica, a presente 
pesquisa objetivou identi� car o conhecimento dos pro� ssionais sobre a saúde do idoso. 
Foi realizado um estudo observacional, descritivo do tipo corte transversal, estruturado 
a partir de amostra aleatória constituída de 39 pro� ssionais de duas Unidades de Saúde 
da Família ‒ USF’s, no período de junho de 2011 a junho de 2013. As perguntas foram 
formuladas considerando os conceitos que integram a saúde do idoso na atenção básica, 

CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA ACERCA DA SAÚDE DO IDOSO
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CONVIVER COM ÚLCERAS VENOSAS: PERCEPÇÃO DA PESSOA IDOSA

RESUMO
Introdução: O sofrimento faz parte do cotidiano de idosos com feridas crônicas, e esse 
ocorre devido a angústias, medos, a� ições em relação ao tempo de tratamento, à ansie-
dade pela espera de uma evolução satisfatória e principalmente pela dor provocada por 
essas feridas. Assim, a ferida não se resume a uma lesão física; ela representa uma marca 
que causa estímulos negativos e interfere diretamente na qualidade de vida desses idosos. 
Objetivo: Analisar a percepção da pessoa idosa que convive com úlcera venosa. Meto-
dologia: Estudo descritivo-exploratório, de abordagem qualitativa, realizado em uma 
Clínica de Fisioterapia no interior da Bahia, no ano de 2012, com oito idosos acometidos 
por úlcera venosa. As informações foram coletadas pelo roteiro de entrevista semiestru-
turada e analisadas por meio da técnica de análise de conteúdo temática proposta por 
Bardin. Essa análise permitiu delinear a categoria: o sofrimento em ter e conviver com 
a úlcera venosa. Esse resumo foi extraído da dissertação de mestrado: “Percepção de 
idosos sobre o viver com úlcera venosa”, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, 2013. Resultados: Uma das percepções 
relatadas pelos idosos em relação a úlcera venosa é a presença da dor. Esta causa sofri-
mento e desperta neles sentimentos e sensações distintas, que se re� etem em momentos 
de desespero, tristeza, incômodo, desânimo, privação do sono, desconforto físico, além 
de di� culdade para executar as suas atividades diárias e de deambular, afetando, assim, 
o modo de viver saudável desses idosos. Conclusão: A dor é uma das principais queixas 
de quem apresenta uma lesão de continuidade na pele, e não se limita a aspectos físicos, 
mas, repercute também na ruptura do bem-estar biológico, psicológico, emocional e 
social dos indivíduos acometidos. Assim, acredita-se que apreender as percepções desses 
idosos acerca do viver com uma ferida crônica e conhecer as repercussões vivenciadas por 
eles ajudará os pro� ssionais de saúde a subsidiar o planejamento do cuidado, de forma a 
prestar um atendimento integral e interdisciplinar, que auxilie esses idosos a enfrentar o 
sofrimento e as adversidades provenientes do conviver com uma ferida crônica.
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tendo pertinência aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos em 
09.05.2013, sob o número de protocolo 09266612.3.0000.5191/2013. No que concerne 
aos resultados, 86,11% dos pro� ssionais de saúde responderam ter conhecimento acerca 
da temática da saúde do idoso na atenção básica. Contudo, apesar de algumas categorias 
pro� ssionais revelarem números positivos, constata-se um desconhecimento generali-
zado de itens importantes no que tange à saúde do idoso quando comparados aos índices 
de conhecimento por pro� ssão, a exemplo do Caderno de Atenção Básica ‒ Envelheci-
mento e Saúde da Pessoa Idosa. Ao analisarmos os dados obtidos, revelou-se também 
uma lacuna na compreensão do processo de trabalho, com desconhecimento de 55,6% 
dos servidores. Por conseguinte, podemos inferir di� culdade em identi� car ações que 
integram a saúde do idoso, esta que implicará na efetivação de um processo de trabalho 
com base na promoção de ambientes saudáveis e prevenção de agravos à saúde da popu-
lação idosa. Portanto, o cenário atual nos apresenta desa� os, posto que Programas e Polí-
ticas Públicas voltadas para o seguimento idoso são desconhecidas e, consequentemente, 
não efetivadas, revelando retrocessos nas conquistas da população idosa e demandando 
uma maior dispensação de energia dos órgãos � scalizadores em garantir à população 
uma perspectiva de futuro que garanta uma velhice digna.
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RESUMO
A doença de Alzheimer (DA) é uma das formas mais comuns de demência entre 
os idosos. Ela se caracteriza por transtorno degenerativo progressivo. A in� uência 
dos aspectos nutricionais no processo de envelhecimento e na demência tem sido 
estudada desde sua participação protetora até a sua possível ação no retardo das 
disfunções e alterações degenerativas inerentes à idade. Os idosos com demência 
apresentam perda ponderal importante e são inúmeras as hipóteses que explicam a 
perda de peso nesses casos: atro� a do córtex temporal mediano e elevado gastoener-
gético, levando a redução da massa muscular, perda da autonomia e dependência 
funcional. Nesse estudo, teve-se como objetivo correlacionar aspectos nutricionais 
e de dependência funcional em idosos com DA, em grau de demência moderado 
a grave. Trata-se de um estudo descritivo transversal com amostra constituída de 
44 idosos de ambos os sexos, institucionalizados. Para a classi� cação do estágio da 
doença foi utilizadoClinicalDementia Rating(CDR), a avaliação antropométrica foi 
realizada com a mensuraçãoda massa corpórea e estatura, calculando-se o índice 
de Massa Corpórea (IMC) expresso em kg/m2, a avalição funcional foi obtida por 
meio do Índice de Barthel. Os dados foram descritos como média e desvio-padrão 
(±).Para análise estatística dos dados funcionais e do estado nutricional utilizou-
se o testet de Student, com nível de signi� cância de 5%. A avaliação estatística foi 
realizada medianteprograma computadorizado SPSS versão 11.0. A média de idade 
dos idosos foi de 87,6 ± 7,8 anos, sendo a maioria do sexo feminino (81,8%). A 
avaliação da capacidade funcional dos idosos com DA mostrou que mais de 97% 
são dependentes, Barthel médio de 18,4 ± 17,7; CDR médio 2,61 ± 0,6; no rastreio 
nutricional IMC = 24,3 ± 1,2 e MAN de 8,63 ± 0,7. Analisando os dados obtidos 
entre MAN e Barthel houve signi� cância estatística, com p = 0,015. Apesar dos 
idosos avaliados apresentarem um IMC que os categoriza como eutró� cos, quando 
aplicada o MAN demonstrou que estão sob risco de desnutrição. Podemos concluir 
que quanto maior o grau da demência maior o risco nutricional. Esse estudo 
apresenta limitações, o ideal seria avaliar em conjunto o uso de suplementação 
alimentar. Esses resultadospodem ser um ponto de partida para outros estudos que 
contemplem nutrição, saúde mental e envelhecimento, na atenção ao idoso diag-
nosticado com DA, a � m de contribuir na adequação do peso corporal e estado 
nutricional nessa população.

CORRELAÇÃO ENTRE DEPENDÊNCIA FUNCIONAL, ESTADO NUTRI-
CIONAL DE IDOSOS DEMENCIADOS INSTITUCIONALIZADOS
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RESUMO
Veri� cou-se as relações existentes entre os estilos de apego e estilos de cuidar entre 40 
cuidadoras formais de uma instituição de longa permanência para idosos . Foi realizado 
um estudo quantitativo, transversal e correlacional. Os instrumentos utilizados foram: 
questionário de Relacionamento (RQ) e Escala de Avaliação do Signi� cado de Cuidar 
(EASC). Os resultados demonstraram predominância do estilo de apego seguro. Houve 
associação signi� cativa entre o estilo de apego seguro de cuidadoras formais e variáveis 

CUIDADORAS PROFISSIONAIS DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: 
ESTILOS DE APEGO E ESTILOS DE CUIDAR
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CUIDAR DE IDOSOS EM UMA ILPI NA PERSPECTIVA DE CUIDADORAS 
PROFISSIONAIS

DANÇA DE SALÃO E SEU PAPEL NA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO DE 
IDOSOS.

RESUMO
O objetivo deste estudo foi investigar na perspectiva de cuidadoras pro� ssionais as 
concepções sobre o que é ser uma pessoa idosa; as principais características ideais que 
uma pessoa deve ter para exercer adequadamente a pro� ssão de cuidador de idosos 
e; quais os aspectos favoráveis e desfavoráveis sobre o exercício do papel de cuida-
dora em uma ILPI. Participaram da pesquisa, 40 cuidadoras pro� ssionais sendo a 
maioria casada e com idades variando entre 26 à 60 anos. Utilizou-se um questionário 
com questões abertas, sendo as respostas analisadas por meio da técnica proposta 
por Bardin. Os resultados mostraram que as subcategorias mais destacadas foram as 
concepções favoráveis sobre o que é ser uma pessoa idosa (23 unidades de análise; 
42,6%). Sobre as principais características que uma pessoa deve ter para exercer 
adequadamente essa função, destacou-se o item dar carinho/amor (15 unidades de 
análise; 16,9%); ter paciência/tranquilidade (13 unidades de análise; 14,6%) e saber 
auxiliar/orientar para as necessidades (9 unidades de análise; 10,1%). Elas tenderam 
a verbalizar como aspecto favorável em trabalhar em uma ILPI, a oportunidade de 
aquisição de conhecimento e aprendizagem (15 unidades de análise; 24,6%) e; como 
aspecto desfavorável o sentimento de perda (11 unidades de análise; 18%). Conclui-se 
pela necessidade do investimento na capacitação dos pro� ssionais com foco no apoio 
emocional dos cuidadores com o intuito de aprenderem a lidar melhor com o idoso, a 
a compreenderem a heterogeneidade da velhice, o processo de morrer e a morte. Pala-
vras-Chave: cuidadores, idosos, Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).

RESUMO
Introdução: Com o envelhecimento os sistemas corpóreos sofrem diversas alterações, 
as quais se não adaptadas juntamente com o idoso em seu cotidiano, podem acarretar 
malefícios à saúde geral. Um destes sistemas é o Sistema Nervoso Central, em que se as 
informações visuais, labirínticas e proprioceptivas não forem integradas corretamente, 
origina-se um distúrbio no estado de equilíbrio, que pode ser manifestado por desequi-
líbrio corporal, podendo culminar com o evento de queda. A dança de salão permite ao 
indivíduo realizar uma atividade física lúdica acompanhada de música que traz satis-
fação e bem-estar ao praticante. O dançar alimenta o sistema nervoso com informações 
somáticas e emocionais e pode interferir na manutenção do equilíbrio do indivíduo. 
Objetivo: O objetivo desse estudo foi avaliar a in� uência da dança de salão no equilí-
brio de idosos. Metodologia: Foram avaliados quinze praticantes de ambos os gêneros 
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como empatia, meiguice no cuidar. Conclui-se que a predominância do apego seguro 
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iniciantes na dança de salão na faixa etária de 60 a 75 anos no período de 14 semanas, 
referente ao tempo de duração do módulo inicial. Para a avaliação do equilíbrio foi 
utilizado o Timed Up and Go test proposto por Podsiadlo e Richardson (1991) antes e 
após a prática do módulo inicial da dança de salão. Resultados e discussão: Quanto ao 
resultado, foi possível observar diferença signi� cante no tempo de realização do teste, 
sendo 13,55 ± 2,23 antes e 11,13 ± 1,72 após a prática da dança de salão. Antes da prática 
da dança de salão os participantes se encontravam na classi� cação de dependentes em 
transferências básicas na mobilidade, segundo a classi� cação do instrumento utilizado. 
Após as 14 semanas, houve redução no tempo de realização do teste, entretanto os 
participantes permaneceram na mesma classi� cação. Conclusão: Conclui-se que após a 
prática de dança de salão houve um decréscimo no tempo de realização do teste, entre-
tanto não alterando a classi� cação inicial de dependentes em transferências básicas, no 
qual o tempo de realização da caminhada no percurso de três metros foi entre 11 e 20 
segundos. Contudo podemos dizer que, por intermédio desta atividade, houve melhora 
na agilidade e equilíbrio dinâmico dos idosos, permanecendo a possibilidade de uma 
melhora mais signi� cante com um tempo maior de prática na dança de salão.

RESUMO
Introdução: O novo modelo demográ� co brasileiro ressalta a importância de assegurar 
à população idosa qualidade aos anos vividos, envolvendo variáveis além do âmbito da 
saúde, mas também relacionadas ao bem-estar social, cultural, educacional e psicoló-
gico. Para que se possam alcançar algumas das dimensões que envolvem a qualidade 
de vida faz-se necessário a realização de atividades que contribuam com a capacidade 
funcional dos idosos. Entre elas encontram-se as atividades físicas voltadas não apenas 
para o âmbito da melhora física, mas sim para corroborar com os aspectos psicossociais. 
Um exemplo deste tipo de atividade vem a ser a dança de salão, no qual os benefícios 
provenientes desta prática são a melhora e/ou manutenção nas seguintes áreas: aptidão 
física, capacidade funcional, autoestima, sociabilização, função cognitiva e motora, 
equilíbrio, comunicação, percepção e imagem corporal, inclusão social, bem-estar, 
prazer, satisfação pessoal. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a in� uência da 
dança de salão na qualidade de vida de idosos. Metodologia: Foram avaliados quinze 
praticantes de ambos os gêneros iniciantes na dança de salão na faixa etária de 60 a 75 
anos no período de 14 semanas, referente ao tempo de duração do módulo inicial. Para 
a avaliação da qualidade de vida foram utilizados os instrumentos Whoqol bref e old. 
Resultados e discussão: Diante dos resultados da qualidade de vida, observou-se uma 
diferença estatisticamente signi� cante em todos os domínios avaliados pelo instru-
mento Whoqol bref, no qual os participantes apresentaram uma pior qualidade de vida 
(médias menores) antes da prática e, um avanço na qualidade de vida (médias maiores) 
após a prática da dança de salão. Nas facetas avaliadas no Whoqol old observou-se em 
quase todas, diferença estatisticamente signi� cante (médias maiores), exceto no funcio-
namento sensorial, mostrando melhora na qualidade de vida após a prática. Conclusão: 
Conclui-se que a prática da dança de salão corroborou de maneira positiva na qualidade 
de vida dos idosos praticantes, permanecendo a possibilidade de uma melhora mais 
signi� cante com um tempo maior de prática na dança de salão.
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DANÇA SÊNIOR E ESTIMULAÇÃO COGNITIVA: UMA ABORDAGEM TERA-
PÊUTICA OCUPACIONAL

RESUMO
Este estudo visou à apresentação de uma proposta de intervenção terapêutica ocupa-
cional, por meio de uma atividade grupal, ao estimulo cognitivo de idosos participantes 
de um grupo da terceira idade. A Dança Sênior é uma atividade grupal no qual esti-
mulam-se diversas habilidades psicomotoras e cognitivas, como atenção e concentração, 
já que para aprender novos passos da dança o participante tem de se manter em “estado 
de alerta”, pois a “atividade requer certo grau de atenção sustentada durante o período 
que se leva para completá-la; percepção espacial e esquema corporal, uma vez que esti-
mula a representação mental das partes do corpo e de sua relativa posição dentro do 
espaço ao promover movimentos controlados, seguindo um ritmo previamente esta-
belecido; memória recente e planejamento mental já que envolvido na execução das 
coreogra� as há uma exigência de atenção do participante que vai desde o processamento 
automático das coreogra� as realizadas até o processamento controlado, necessário para 
aprender uma nova coreogra� a. Objetivou a estimulação cognitiva e a integração grupal, 
favorecendo o estimulo de funções cognitivas como memória, atenção, concentração, 
raciocínio, funções executivas ao mesmo tempo em que dar maior segurança ao idoso, 
promovendo a melhoria do relacionamento com o entorno familiar e afetivo. A pesquisa 
teve caráter qualitativo e descritivo. Após um ano de aplicação, solicitou-se a cada parti-
cipante um depoimento de sua percepção quanto à participação na atividade. Os ganhos 
obtidos com o uso da dança sênior nas áreas cognitivas foram os mais citado. De acordo 
com os relatos apresentados pelos participantes após um ano de participação percebeu-
se mais agilidade mental na qual evocavam com mais facilidade informações necessárias 
em uma conversa com amigos, recuperação e valorização da identidade pessoal, melhora 
na execução das atividades do cotidiano e por unanimidade a oportunidade de conhecer 
outras pessoas criando novas amizades.
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RESUMO
Depressão é a doença psiquiátrica mais comum entre os idosos, frequentemente sem diag-
nóstico e sem tratamento. Ela afeta sua qualidade de vida, aumentando a carga econômica 
por seus custos diretos e indiretos e, pode levar a tendências suicidas. Os pacientes depri-
midos mostram-se insatisfeitos com o que lhes é oferecido, havendo interrupção em seus 
estilos de vida, redução de seu nível socioeconômico quando � cam impossibilitados de 
trabalhar. Além disso, há privação interpessoal particularmente naqueles que se isolam 
em decorrência da depressão e, naturalmente, naqueles que encurtam suas expectativas 
de vida, seja por suicídio ou por doenças somáticas relacionadas à depressão. Diante 
da importância desses transtornos e da di� culdade diagnóstica, a avaliação sistemática 
dos indivíduos idosos com queixas de tristeza pode contribuir para melhorar a detecção 
dessas patologias. Várias escalas para avaliar sintomas depressivos foram desenvolvidas 
e, muitas delas, têm sido utilizadas para o rastreamento de tais sintomas na população 
geral. Este estudo teve como principal objetivo aplicar a Escala de Depressão Geriá-
trica em versão reduzida com 48 idosos residentes de uma instituição de longa perma-
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nência. A Escala de Depressão Geriátrica em versão reduzida é amplamente utilizada e 
validada como instrumento diagnóstico de depressão em pacientes idosos. É um teste 
para detecção de sintomas depressivos no idoso, com 15 perguntas negativas/a� rmativas 
em que o resultado de cinco ou mais pontos diagnostica depressão, sendo que o escore 
igual ou maior que 11 caracteriza depressão grave. Com a realização da referida escala, 
observou-se que 22 idosos (45,8%) avaliados apresentaram-se no grau de normalidade, 
no que diz respeito à escala de depressão. Os demais participantes do estudo (39,6%) 
encontram-se na classi� cação de depressão leve, e apenas 8,4% apresentam depressão 
severa. A depressão é o problema de saúde mental mais comum na terceira idade, tendo 
impacto negativo em todos os aspectos da vida, sendo assim de grande relevância na 
saúde pública. Entretanto, ainda é comum a atribuição errônea dos sintomas depressivos 
ao processo de envelhecimento normal, por parte do próprio idoso, de seus familiares e 
de alguns pro� ssionais de saúde, por isso é de suma importância que se avalie adequa-
damente os indivíduos para que a assistência de saúde atenda às suas reais necessidades.

RESUMO
A utilização de diferentes metodologias para a medida de atividade física (AF) como indi-
cador de fragilidade é algo recorrente na literatura. Há lacunas na literatura a respeito do 
uso de diferentes métodos para avaliá-la, assim como na interferência de variáveis sócio 
demográ� cas e de fragilidade. Investigar relações entre níveis de AF e fragilidade indicada 
por perda de peso, fadiga, baixa força de preensão, lentidão da marcha, em idosos recru-
tados na comunidade, agrupados por gênero, idade e nível de renda familiar e cidade onde 
reside. 2344 idosos, selecionados por desempenho superior à nota de corte no Miniexame 
do Estado Mental, recrutados em domicílio, em setores censitários urbanos de seis cidades 
brasileiras (72,28 + 5,48 (anos); 4,11 (salários mínimos) + 5,1; 65,61% mulheres). AF foi 
aferida por meio de versão adaptada do Minnesota Leisure Time Physical Activity Ques-
tionnaire. Perda de peso não intencional e exaustão foram avaliadas por autorrelato. Força 
de preensão manual em kgs/força correspondeu à média de três tentativas com dinamô-
metro Jamar. Velocidade de marcha pelo tempo médio para percorrer 4,6 metros. O nível 
de AF foi indicado por dois critérios: prática semanal regular e acumulada de 150 minutos 
de exercícios físicos (EF) moderados ou de 120 minutos de EF vigorosos e taxa semanal de 
gasto calórico superior ao primeiro quintil da distribuição dos valores obtidos pela prática 
de EF e de atividades domésticas. Pontuaram para fragilidade os idosos que perderam pelo 
menos 4,5 kg ou 5% do peso corporal; que responderam sempre ou quase sempre a qual-
quer um de dois itens escalares sobre fadiga; que pontuaram abaixo do 1º quintil no teste 
de preensão e acima do percentil 80 no teste de marcha. Houve diferentes associações entre 
os indicadores de AF e as variáveis gênero, renda, idade, cidade e os demais indicadores de 
fragilidade. Ser sedentário por prática regular de EF está associado a ser mulher, ter mais 
idade, ter menor renda e residir em cidade com menor IDHM. AF por gasto calórico não foi 
sensível a estas variáveis, com exceção a idade. AF por prática de EF foi sensível ao demais 
indicadores de fragilidade, por outro lado, ser sedentário pelo gasto calórico foi associado 
somente com fragilidade em força de preensão e velocidade de marcha. A medida de ativi-
dade física por gasto calórico aparentou ser mais robusta e esta interferência, por outro lado, 
a medida de AF no lazer foi sensível às condições de saúde, socioeconômicas e ao gênero.
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DOENÇA DE ALZHEIMER: “SAÚDE BUCAL” OFICINA DE APOIO AOS 
CUIDADORES FAMILIARES

RESUMO
Introdução: A doença de Alzheimer é uma enfermidade crônica, degenerativa que 
afeta a capacidade funcional do idoso, necessitando, de um cuidado diferenciado, 
envolvendo ações multidisciplinares. Estudos indicam que há maior chance dos cuida-
dores que lidam com pacientes demenciados possuírem mais problemas de saúde, 
considerando o desgaste físico e emocional e à responsabilidade demasiada do cuidar. 
Objetivo: Capacitar e apoiar os cuidadores familiares promovendo espaços de troca 
de experiências. Método: Estudo descritivo, sobre a vivência de atividade desenvol-
vida no projeto de extensão de apoio ao cuidador familiar de pacientes com Alzheimer 
em Serviço de Assistência Geronto-Geriátrica, enfocando os cuidados relacionados 
à saúde bucal, levando em consideração o paciente e o cuidador. Fizeram parte da 
o� cina os cuidadores, alunos e professores inseridos no projeto. Pergunta nortea-
dora da o� cina “como você cuida da sua saúde bucal e a do seu paciente portador 
de Alzheimer?”, seguido de uma apresentação em Powerpoint sobre as doenças mais 
prevalentes da cavidade bucal e um � lme a respeito dos cuidados de higiene da boca. 
Resultados: Tivemos diversas situações de demonstração da falta de conhecimento 
sobre a importância deste cuidado, tanto a nível pessoal quanto em relação ao paciente. 
Os cuidadores informaram sentir medo de proporcionar maior desconforto/incômodo 
ao paciente, em virtude da maioria se colocar pouco receptivo a realizar a higiene da 
boca. Após as explicações de como proceder e os benefícios que traz estes cuidados, 
percebemos que houve de imediato uma mudança de comportamento/entendimento 
dos cuidadores sobre os cuidados com a atenção a saúde bucal. Conclusão: As o� cinas 
de apoio ao cuidador têm demonstrado a importância de se trabalhar, por meio de 
atividades desenvolvidas na perspectiva da educação em saúde, viabilizando as trocas 
de experiência vivenciada pelos participantes, favorecendo a melhoria da qualidade de 
vida do paciente portador da Doença de Alzheimer e do seu cuidador.
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RESUMO
Introdução: O cuidar de um idoso com doença de Alzheimer acarreta sobrecarga física 
e emocional à vida do cuidador associadas ao comprometimento das atividades da 
vida diária do idoso, principalmente no estágio grave. Objetivo: Elaborar Ecomapas 
que caracterizem a situação biopsicossocial do cuidador de idoso diagnosticado com 
Alzheimer. Metodologia: Estudo realizado a partir das aulas práticas da disciplina Enfer-
magem Geronto-Geriátrica, sob orientação da docente Maria Izabel Penha, por meio 
de participação nas reuniões do grupo de apoio ABRAZ, por meio de entrevista com os 
cuidadores e análise de referenciais teóricos para elaboração dos Ecomapas. Resultados/
Discussão: Caso 1, M.W.S. de 37 anos, � lho adotivo, cuidador de sua mãe, a Sra. O.S 
de 89 anos, portadora de Alzheimer com diagnóstico há dois anos. Caso dois, R.C.D. 
de 59 anos, cuidadora da sua tia, Sra. R.C.D. de 85 anos, portadora de Alzheimer com 
diagnóstico há 14 anos. De acordo com o diagrama de vínculos do Ecomapa e conforme 
o que foi relatado nas entrevistas, o cuidador um mantém uma relação forte, forne-
cedora de apoio/energia e compensadora não estressante com o grupo social, igreja e 
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com a mãe, O.S; relação tênue, incerta e equilibrada com as atividades de lazer, amigos 
e vizinhança; possui relação fraca, que requer esforço/energia, não compensadora e não 
estressante com os três irmãos; relação fraca, sem impacto na energia/recurso e estres-
sante com a irmã. A cuidadora dois, por sua vez, cultiva uma relação forte, fornece-
dora de apoio e compensadora não estressante com sua tia, R.C.D, e com a igreja, lazer, 
amigos, vizinhança, família, grupo social, ocupação, equipe multipro� ssional e com a 
secretária, M.T.S, com a qual divide os cuidados com a tia. Conclusão: O Ecomapa é um 
Instrumento utilizado para a avaliação da composição e das relações do núcleo familiar 
em seu contexto de vida. Assim, a partir da construção deste estudo,apreendemos mais 
uma ferramenta que instrumentaliza a assistência de enfermagem, sobretudo no enfren-
tamento da doença, tanto para quem cuida, como para quem é cuidado.
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RESUMO
Introdução e objetivo: A prática de atividade física (AF) regular tem se mostrado um 
importante fator para a manutenção de uma boa qualidade de vida (QV). A relação 
direta entre ambos mostra a importância de programas que auxiliem na manutenção 
desse hábito no dia a dia, contribuindo para a prevenção de doenças e promoção 
de saúde. Desse modo, o presente estudo propõe veri� car o efeito da prática de AF 
regular na qualidade de vida de indivíduos servidores de uma universidade pública 
que participaram de um programa de caminhada orientada no município de São 
Carlos/SP. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, de corte longitudinal 
com abordagem quantitativa. O grupo intervenção foi formado por 17 indivíduos 
inscritos no programa, que foi desenvolvido por docentes e alunos de Educação 
Física e Gerontologia. Para avaliação da QV foi utilizado o questionário WHOQOL-
bref, antes e depois da realização do programa, que teve duração de 16 semanas. Para 
análise descritiva dos dados foi utilizado o programa SPSS versão 17.0. Resultados 
e discussão: A idade média dos participantes foi de 52,2 anos (± 9,2), composto por 
41,2% sujeitos do sexo masculino e 58,8% do sexo feminino. Quanto ao WHOQOL-
bref, a média dos resultados obtidos no domínio físico antes do início do programa 
foi de 68,7 (± 16,5) e após a intervenção, 73,2 (± 13,3) (p = 0,569). No domínio 
psicológico, a média anterior foi de 68,7 (± 8,4), e posterior, 69,7 (± 9,3) (p = 0,710). 
No domínio social, a média inicial foi de 58,4 (± 20,3) e a � nal foi de 58,4 (± 23,7) 
(p = 0,844). No domínio ambiental, a primeira avaliação constatou 65,3 (± 13,1) e a 
segunda avaliação, 66,8 (± 10,2) (p = 0,864). Por � m, o escore médio geral inicial foi 
de 65,1 (± 9,9) e � nal, 67,0 (± 10,2) (p = 0,495). Apesar dos escores médios em todos 
os campos terem aumentado ou estabilizado após o programa, eles não apresen-
taram diferença estatística signi� cante, provavelmente pelo fato de parte dos volun-
tários já serem previamente ativos, terem apresentado um alto número de ausência 
nas aulas, ou ainda, devido ao tamanho da amostra. Conclusão: Pode-se concluir 
que não houve efeito relevante na percepção de qualidade de vida dos servidores 
após a participação no programa de caminhada orientada. Contudo, torna-se ainda 
premente realizar intervenções com intuito de manter altos níveis de qualidade de 
vida por meio de estímulos e orientações à prática de atividades e exercícios físicos 
e promoção da saúde.
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EFEITO DE UM PROGRAMA DE CAMINHADA PARA ADULTOS E IDOSOS 
NAS ATIVIDADES AVANÇADAS DE VIDA DIÁRIA

RESUMO
Introdução e objetivo: A prática de atividade física (AF) tem sido amplamente inves-
tigada devido ao seu potencial para a promoção de saúde. As atividades avançadas de 
vida diária (AAVDs) referem-se ao nível de funcionalidade no que tange às habilidades 
físicas, cognitivas, emocionais e sociais dos indivíduos, ou seja, atividades desenvol-
vidas no cotidiano que in� uenciam diretamente na saúde dos praticantes. Sendo assim, 
o objetivo deste estudo foi analisar a efetividade de um programa de caminhada orien-
tada para servidores de uma universidade pública do município de São Carlos/SP nas 
AAVDs dos participantes. Métodos: Trata-se de estudo descritivo, longitudinal com 
abordagem quantitativa. A amostra foi composta por 17 indivíduos, adultos e idosos 
com idade média de 52,2 anos (±9,2), sendo 58,8% homens e 42,2% mulheres. A coleta 
de dados foi realizada por meio de avaliações individuais, antes do início do programa 
(T0) e após quatro meses de participação (T1). A análise estatística foi realizada por meio 
do programa SPSS versão 17.0, possibilitando a comparação das variáveis contínuas, 
para dados normais (teste t pareado) e para dados não normais (teste de Wilcoxon). 
O programa ofereceu exercícios físicos supervisionados duas vezes por semana, bem 
como, ações educativas com a � nalidade de incentivar mudanças no comportamento 
em relação à AF. Resultados e discussão: As AAVDs apresentaram uma média (T0) de 
38,3(± 4,1) e (T1) 37,8 (± 9,8), no entanto, não foi encontrada diferença signi� cativa 
entre os dois momentos (p = 0,362), provavelmente porque a segunda medida foi reali-
zada no � nal do ano, o que coincide com o período de maior número de atribulações 
pro� ssionais dos servidores. Além disso, houve um grande número de ausências nas 
aulas, o que pode justi� car os achados. Conclusão: Perante o exposto, conclui-se que 
não houve alterações signi� cativas no nível das AAVDs dos participantes após a inter-
venção. Deve-se incentivar a continuidade da prática regular de atividade física como 
forma de manter as atividades avançadas de vida diária, buscando assim a manutenção 
da saúde.
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RESUMO
O envelhecimento se faz acompanhar do declínio das funções cognitivas, entre elas 
os processos mnemônicos. Porém, mesmo na velhice, a memória permanece plás-
tica. Os idosos que recebem treino de memória melhoram seu desempenho signi-
� cativamente. Além do treino de memória, a prática de exercícios físicos tem se 
mostrado fator de prevenção e manutenção das funções cognitivas. O Tai Chi Chuan 
vem demonstrando efeitos positivos no desempenho cognitivo em idosos. Este 
estudo objetivou veri� car os efeitos da prática do Tai Chi Chuan na memória e na 
meta memória de idosos sem suspeita de comprometimento cognitivo ou psiquiá-
trico. Participaram 14 idosos, entre 60 e 73 anos, sendo sete no Grupo-Controle 
(GC) e sete no Grupo Experimental (GE), distribuídos aleatoriamente. O Grupo 
Experimental recebeu treinamento em Tai Chi Chuan ‒ Yang (Estilo de Pequim/24 
Formas), durante 90 minutos por sessão, três vezes na semana, totalizando 36 
sessões. O desempenho de memória foi avaliado por meio de diversos testes de 
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memória e metamemória, como: a) Escala Subjetiva de Queixas de Memória (EQM), 
b) � uência verbal, animais e frutas, c)teste de reconhecimento de � guras, d)lista de 
palavras do CERAD, e)MoCA ‒ Montreal Cognitive Assessment – Versão Experi-
mental Brasileira, f)amplitude de dígitos verbal direta (DD) e inversa (DI). O grupo 
experimental foi ainda avaliado quanto ao aprendizado da prática dos exercícios 
de Tai Chi Chuan. Os resultados indicaram alterações signi� cativas nas avaliações 
de memória: operacional, semântica e episódica. Nas avaliações de memória reali-
zadas no pós-teste diferiu, por meio do teste Mann-Whitney signi� cativamente com 
relação a algumas das avaliações, a favor do grupo experimental: 1. Reconhecimento 
de Figuras – Evocação (U = 9,50/p = 0,03); 2. Fluência Verbal (U = 6,00/p = 0,01); 
3. MoCA – Percepção VisuoEspacial (U = 9,00/p = 0,03); 4. MoCA – Numérica (U 
= 10,50/p = 0,05); 5. MoCA – Linguagem Total (U = 6,50/p = 0,01); 6. MoCA – 
Linguagem Fluência Verbal (U = 10,00/p = 0,03); 7. MoCA – Abstração (U = 10,50/p 
= 0,003); 8. MoCA – Total (U = 2,00/p = 0,001); 9. Lista de Palavras – Recordação 
Imediata (U = 1,00/p = 0,001); 10. Lista de Palavras – Recordação Tardia (U = 4,00/p 
= 0,002); 11. Lista de Palavras – Reconhecimento (U = 3,00/p = 0,003). Este estudo 
permite a� rmar que a prática do Tai Chi Chuan, propiciou uma melhora signi� cativa 
na memória de idosos. Contudo, estudos adicionais são necessários para con� rmar 
estes benefícios.

RESUMO
Introdução e objetivo: A prática regular de atividade física (AF) tem sido preco-
nizada como importante fator na manutenção da saúde e prevenção de doenças. 
Além disso, tem mostrado associação com a qualidade do sono, estresse e obesi-
dade. Deste modo, o presente estudo tem o objetivo de avaliar a efetividade de um 
programa de caminhada orientada em uma comunidade universitária nos aspectos 
qualidade do sono, estresse percebido e índice de massa corporal (IMC) no muni-
cípio de São Carlos/SP. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, longitu-
dinal e com abordagem quantitativa. O grupo intervenção analisado foi composto 
de 17 indivíduos (41,2% homens, 58% mulheres). O programa teve duração de 
16 semanas e ofereceu exercícios físicos supervisionados por alunos de Educação 
Física e Gerontologia, duas vezes por semana e duração de uma hora cada. As aulas 
foram compostas de atividades recreacionais, caminhada e estratégias educativas 
de mudança de comportamento para AF. Os dados foram coletados por meio de 
uma avaliação individual, utilizando o Questionário Internacional de Atividade 
Física (IPAQ), Miniquestionário do Sono (MQS) de Zomer et al., Escala de Estresse 
Percebido de Cohen et al. e IMC antes e depois do programa. Para análise dos 
dados foi utilizado SPSS versão 17.0, empregando o teste t pareado para variáveis 
normais e teste de Wilcoxon para variáveis não normais. Resultados e discussão: 
Quanto ao nível de AF no tempo de lazer+deslocamento, a média de minutos antes 
da intervenção foi de 154,4 (± 189,6) e após foi de 285,2 (± 346,2). A média do IMC 
passou de 28,1 (± 4,5) para 28,0 (± 4,7) (p = 0,693) com a intervenção. A média 
da qualidade do sono passou de 30,6 (± 10,9) para 28,9 (±11,5) (p = 0,877). Por 
fim o estresse percebido teve uma média de 39,7 (± 12,4) na primeira avaliação e 
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EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO NA PERCEPÇÃO DA DIMENSÃO 
CORPORAL E EQUILÍBRIO DE IDOSOS

RESUMO
Introdução: Todo ser humano, naturalmente passa por um processo denominado 
envelhecimento, sendo este um fator que traz consigo modi� cações morfofuncionais 
diferenciadas para cada indivíduo. Uma das modi� cações físicas está relacionada 
ao equilíbrio corporal, que podem ocasionar episódios de quedas. Com relação a 
percepção da dimensão corporal, essa depende da integridade do sistema nervoso, 
que com o avançar da idade, sofre perda gradativa que pode acarretar alterações 
no processamento, velocidade e na integração das informações e pode resultar em 
uma interpretação distorcida da dimensão do seu próprio corpo, com consequente 
prejuízo no planejamento motor. Objetivo: Analisar a percepção da dimensão 
corporal e equilíbrio corporal de idosos � sicamente ativos, com idade acima de 60 
anos. Para analisar o per� l da dimensão corporal utilizamos o Procedimento de 
Marcação do Esquema Corporal (Image Marking Procedure - IMP) para o cálculo 
do Índice de Percepção Corporal (IPC) e para avaliar o equilíbrio corporal foi 
utilizado o teste Timed Up and Go (TUG). Resultados: Os idosos praticantes de 
exercício físico que participaram do estudo apresentaram percepção da dimensão 
corporal adequada (IPCmédio = 111,5%). No teste de equilíbrio 86% dos idosos 
foram classi� cados como independentes e sem alteração no equilíbrio (TUG = 8,1 
± 1,5 segundos). Conclusão: Este estudo demonstrou que o exercício físico é um 
importante fator para a manutenção da percepção da dimensão corporal e equilíbrio 
de idosos. Sendo assim, pode ser uma estratégia e� ciente para conservação da inde-
pendência física nessa fase da vida.
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RESUMO
O aumento do contingente de idosos e o aumento da expectativa de vida tem como 
consequência a maior incidência de doenças crônico-degenerativas entre elas a hiper-
tensão arterial (HA) que é altamente prevalente em indivíduos idosos, tornando-se 
um fator determinante na morbidade e mortalidade elevadas desta população (Freitas 
et al. 2011). Objetivos: Avaliar e comparar o efeito de diferentes treinamentos: aeróbio 

EFEITOS DO EXERCÍCIO RESISTIDO E AERÓBIO NA REDUÇÃO PRESSÓ-
RICA EM IDOSOS HIPERTENSOS.
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37,9 (± 11,7) (p = 0,865) após a intervenção. Apesar dos escores médios terem uma 
melhora após o programa, eles não apresentaram diferença estatisticamente signi-
ficante, provavelmente devido ao fato de que parte dos voluntários já era previa-
mente ativos, houve muitas ausências nas aulas e possuíam maior acesso a outros 
cuidados de saúde quando comparado com a população geral. Conclusão: Conclui-
se que não houve influência relevante na qualidade do sono, estresse e IMC dos 
participantes desse meio universitário após o programa de caminhada orientada. 
Contudo, a atividade física deve ser estimulada no intuito de manter os aspectos 
analisados nesse estudo.
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e resistido associado com aeróbio na pressão arterial (PA) ambulatorial de idosos 
hipertensos. Metodologia: Foram selecionados inicialmente 90 idosos hipertensos 
com idade entre 65 e 75 anos, destes 44 completaram o estudo. Da amostra, foram 
excluídos idosos com diabetes, PA maior que 160/100 mmHg, em uso de medicações 
betabloqueadoras e com doenças cardiorrespiratórias que contraindiquem a ativi-
dade física. Os idosos foram alocados em três grupos: G1 (treinamento aeróbio (TA), 
n = 15), G2 (TA associado ao resistido, n = 15) e G3 (controle n = 14). As sessões 
foram realizadas três vezes por semana, com intensidade entre 50 a 80% frequência 
cardíaca máxima obtida pelo teste ergométrico, a carga máxima do trabalho resistido 
foi calculada pelo teste de uma repetição máxima (1RM) e os idosos exercitados a 
50 a 60% de 1RM, o treinamentos tiveram duração de 10 semanas. O TA na 1ª à 4ª 
semana tinham duração de 30 minutos, na 4ª a 10ª semana de 40 minutos. Os idosos 
do G2 realizavam sessões de exercício resistido composto por um circuito de nove 
tipos de exercícios, perfazendo na 1ª à 4ª semana uma volta neste circuito e na 5ª a 10ª 
semana duas voltas, bem como realizavam a atividade aeróbia igual ao G1. A moni-
torização ambulatorial da pressão arterial foi instalada antes e após as 10 semanas. 
Estatística: utilizou-se modelo de regressão linear com efeitos mistos. Resultados: 
A média de idade foi de 68.5 ± 5.1 anos, os G1 e G2 apresentaram queda da PA do 
período pré para o pós-treinamento (p = 0,02 e p < 0,001, respectivamente) e o G3 
elevou sua PA (p > 0,001). A magnitude da queda foi semelhante entre G1 e G2. O 
mesmo ocorreu em relação à PA sistólica obtida durante o período de vigília ao longo 
do tempo para G1 (p = 0,01) e G2 (p < 0,01), e durante o período de sono nos G1 e 
G2 (p < 0,01) e elevação da PAS no G3 (p = 0,04). Conclusão: A implementação do 
componente resistido ao aeróbio mostrou ser segura e e� caz na redução da pressão 
arterial ambulatorial em idosos hipertensos.
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RESUMO
Introdução: A relação entre a prática de atividade física (AF) e a melhora no desem-
penho cognitivo tem se mostrado positiva para a preservação da saúde mental e da 
qualidade de vida da população. A literatura aponta que o declínio cognitivo pode 
estar relacionado com a exposição a situações estressantes e inatividade física, que 
também tendem a aumentar os níveis de depressão e ansiedade na velhice. Objetivo: 
Avaliar os aspectos cognitivos e emocionais de adultos e idosos antes e após a partici-
pação em um programa de caminhada orientada (CO) de uma universidade pública 
do município de São Carlos/SP. Metodologia: Trata-se de um estudo longitudinal, 
descritivo e quantitativo. A amostra foi composta por 17 indivíduos adultos e idosos 
inscritos no programa. As avaliações foram realizadas individualmente, no campus 
da universidade em um primeiro momento (T0) e após (T1). A CO teve duração de 
quatro meses, com frequência de duas vezes semanais, com duração de uma hora. 
O programa foi desenvolvido por docentes e alunos de graduação de Gerontologia 
e Educação Física. Foram utilizados os instrumentos: caracterização sociodemográ-
� ca, Montreal Cognitive Assessment (MoCA), Escala de Estresse Percebido e Escala 
de Avaliação do Nível de Ansiedade e Depressão (HAD). Para a análise dos dados 
utilizou-se o programa SPSS versão 17.0. Resultados e discussão: A idade média dos 
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ENVELHECIMENTO EM PARINTINS: UM ENFOQUE PARA O PROGRAMA 
DE ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO

RESUMO
O artigo analisa o Programa de Atenção Integral ao Idoso em Parintins/AM. Na cidade 
vivem mais de 6 mil idosos (IBGE,2010), 6,27% da população do município,os quais 
estão sob a proteção da Lei Municipal nº 0349/2005. Esta é base para o Programa Muni-
cipal de Atenção Integral ao Idoso que desenvolve ações na saúde, educação, assis-
tência social, esporte e lazer. A pesquisa de mestrado objetivou: analisar a PMI e sua 
implantação e efetivação. Esta pesquisa compôs-se de pesquisa bibliográ� ca e de campo 
com técnicas qualitativas (observação direta e entrevistas semi-abertas). A amostra 
foi composta por participantes do processo de formulação da PMI; coordenadores do 
Programa; monitores dos núcleos do Programa e conselheiros municipais do Idoso. A 
amostra dos idosos foi representativa: 13 de um universo de 1.844 idosos assíduos. A 
metodologia foi fundamentada em uma perspectiva de análise da política. A pesquisa 
apontou que PMI garantiu respaldo legal para as demandas para a população idosa e 
atribuiu responsabilidades para setores governamentais. Apesar do controle social desar-
ticulado, ações são implementadas, principalmente na educação e saúde. O programa se 
aproxima dos objetivos dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009). 
O espaço físico e a carência de materiais têm sido a maior di� culdade. São 3.725 idosos 
cadastrados e 1.834 idosos frequentes, na zona urbana e zona rural. Para os idosos, o 
programa é alternativa para a ressocialização, melhoria de qualidade de vida, de valori-
zação, e mesmo mobilização. Esses fatores são indispensáveis para respaldar idosos no 
exercício da cidadania. A Política Municipal do Idoso em Parintins teve a participação 
dos movimentos sociais, dos idosos e o protagonismo da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social é um importante avanço legal. Ainda persiste a ideia de que o programa 
é fruto de um Estado paternalista. As ações de atendimento são percebidas como uma 
contribuição para elevação da autoestima, possibilidades de convivência, lazer, infor-
mações, que consequentemente garante a diminuição da demanda por saúde. Entre-
tanto, não foi percebido compromisso da gestão do programa em torná-lo uma política 
pública permanente não ocasional. A não explicitação da necessidade com a sustentação 
física e � nanceira, uma das diretrizes da Política Nacional do Idoso pode comprometer 
a efetivação integral dos direitos dos idosos atendidos.
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participantes foi de 52,2 anos (± 9,2), sendo 41,2% do sexo masculino e 58,8% do 
sexo feminino. Quanto ao MoCA, apresentou-se uma média de 25,0 (± 3,5) em T0 
e de 26,1 (± 2,5) (p = 0,213) em T1. Os aspectos de estresse percebido apresentaram 
média de 39,7 (± 12,4) antes da intervenção e de 37,9 (± 11,7) (p = 0, 865) após a 
intervenção. A média da ansiedade em T0 foi de 7,4 (± 4,6) e em T1 foi de 6,2 (± 3,2) 
(p = 0, 531). A depressão apresentou 3,2 (± 6,5) e 5,1 (± 3,3) (p = 0, 273), antes e após 
o programa, respectivamente. Não houve diferença estatisticamente signi� cante entre 
escores médios das avaliações cognitivas e emocionais como era esperado, provavel-
mente devido ao alto número de ausências nas aulas, à prévia exigência cognitiva das 
tarefas de servidores e devido ao fato de parte dos voluntários já serem previamente 
ativos antes de iniciarem as atividades. Conclusão: Conclui-se que o programa não 
teve efeito signi� cante nos aspectos cognitivos e emocionais, no entanto, foi capaz de 
manter os níveis iniciais.
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RESUMO
Introdução: O envelhecimento é um processo individual, marcado por inúmeras 
transformações nos diversos sistemas orgânicos e um fenômeno distinto de indivíduo 
para indivíduo. O equilíbrio é um dos sistemas que acabam sofrendo essas alterações, 
aumentando a instabilidade e consequentemente o medo e a preocupação de cair, 
levando a uma restrição de atividades, e consequentemente a uma redução da mobili-
dade. Objetivo: avaliar o equilíbrio e o medo de cair em idosos no município de Santos. 
Metodologia: Trata-se de um estudo prospectivo, transversal, quantitativo e qualita-
tivo. Foram utilizados a Escala Internacional de E� cácia de Quedas-Brasil e a Escala de 
Equilíbrio de Berg. A amostra constituiu-se de 100 idosos de ambos os gêneros com 
idade igual ou superior a 60 anos, sem restrição de marcha; O Grupo era formado por 
57 mulheres (57%) e 43 homens (43%). Resultados: A amostra foi caracterizada pela 
idade média de 68,28 anos (60-91 anos). Houve correlação moderada entre as varáveis 
da Escala de Equilíbrio de Berg e Escala Internacional de E� cácia de Quedas - Brasil, 
sugerindo que quanto pior o equilíbrio funcional do idoso maior foi o medo de vir a 
cair. A média do escore da escala de Berg dos idosos estudados foi de 47,39, valores 
menores que 45 indicariam um comprometimento grave do equilíbrio, assim como um 
índice menor ou igual a 36 pontos esta associado a 100% de risco de queda. Discussão: 
A partir dos resultados encontrados nesse estudo, os mesmos apresentaram correlação 
entre as variáveis, equilíbrio e medo de vir a cair. Poucos estudos na literatura apre-
sentaram correlação destas variáveis, porém correlacionam outra variável, o risco de 
quedas, sendo as quedas de extrema importância e grande associação com o medo de 
cair e equilíbrio. Conclusão: O presente estudo sugere que quanto pior o equilíbrio, 
maior é o medo de vir a sofrer uma queda, evidenciando assim a necessidade de desen-
volver projetos nos quais seja possível trabalhar o equilíbrio e os sentimentos como 
falta de con� ança, de forma coordenada e orientada visando à prevenção de futuras 
quedas. Palavras-chave: Quedas. Idosos. Medo de cair.
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RESUMO
Introdução: Os idosos mais fragilizados apresentam maior risco de internação hospi-
talar. O conhecimento das características de idosos com maior prejuízo do equilíbrio 
postural pode determinar medidas reabilitativas. Objetivo: Veri� car a associação entre 
equilíbrio postural e as variáveis sociodemográ� cas e clínicas de idosos, na inter-
nação em enfermaria de Clínica Médica de um Hospital Geral Estadual de São Paulo. 
Método: Trata-se de um estudo transversal descritivo analítico, em que foram avaliados 
100 idosos com idade igual ou superior a 60 anos, dos sexos feminino ou masculino, 
internados em até 24 (vinte e quatro) horas na enfermaria de Clínica Médica. Foram 
realizadas análises descritivas simples e inferencionais, utilizando os testes de Mann-
Whitney, de Kruskal-Wallis e Coe� ciente de Correlação de Spearman (r), p < 0,05. 
Resultados: A maioria (56%) dos idosos avaliados era do sexo feminino e acima de 75 
anos (51%). As doenças associadas mais prevalentes foram doenças dos olhos e anexos 
(57%) e do aparelho circulatório (56%), seguidas de doenças do aparelho respiratório 

EQUILÍBRIO POSTURAL DE IDOSOS INTERNADOS EM ENFERMARIA DE 
CLÍNICA MÉDICA.
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EQUIPE DE ENFERMAGEM E A DEPENDÊNCIA DE CUIDADOS ENTRE 
IDOSOS INTERNADOS

RESUMO
Introdução: O reconhecimento do dimensionamento dos recursos humanos tem a � na-
lidade de prever a quantidade de funcionários por categoria requerida visando suprir 
as necessidades de assistência de enfermagem. Objetivos: Dimensionar o número 
necessário de pro� ssionais de enfermagem para o cuidado ao paciente idoso conforme 
Resolução COFEN n.º 293/2004 e identi� car o tempo de serviço nesta unidade e de 
formação desses pro� ssionais, segundo o turno de trabalho. Metodologia: Estudo 
descritivo, transversal e observacional conduzido na unidade de Clínica Médica de 
um hospital de ensino no Triângulo Mineiro. A amostra foi constituída de 6 enfer-
meiros, 36 técnicos de enfermagem que compõem a equipe nos três turnos de trabalho 
(matutino, vespertino e noturno) desta unidade. A coleta de dados foi realizada em 
outubro e novembro de 2012, por meio de um instrumento elaborado pelas pesquisa-
doras que constituiu-se de informações relacionadas ao tempo de formação, de serviço 
na enfermagem e de experiência nesta unidade. O levantamento do tempo de assis-
tência de enfermagem foi realizado por meio das horas médias de assistência preconi-
zadas pela Resolução COFEN nº 293/2004, acrescentando, para os idosos que necessi-
tavam de cuidados de alta dependência, uma estimativa de seis horas, uma vez que este 
documento não contempla este tipo de cuidado. Para a determinação do percentual e 
distribuição de cada categoria pro� ssional consideraram as recomendações da refe-
rida Resolução. Resultados: A taxa de ocupação de idosos na unidade supracitada é 
de 28% e durante o período de coleta de dados 50,6% requeriam cuidados mínimos 
e intermediários. O número ideal de pro� ssionais para a assistência diária de enfer-
magem neste caso é de 21, sendo sete enfermeiros e 14 técnicos de enfermagem, dados 
que apontam a necessidade de mais pro� ssionais de enfermagem, pois a ocupação da 
enfermaria pelos idosos é de apenas 28% dos leitos, e mesmo assim, necessita de 50% 
da equipe de enfermagem em sua carga horária total para a prestação dos cuidados. 

Autores: Nayara Cândida 
Gomes / Gomes, NC / 
UFTM; Márcia Tasso 

Dal Poggetto / Poggetto, 
MTD / UFTM; Fernanda 
Bonatto Zu�   / Zu�  , FB / 
UFTM; Darlene Mara dos 

Santos Tavares / Tavares 
DMS / UFTM

Área: Gerontologia
Temário: Outros

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – 

Pôster Eletrônico

(53%) e doenças infecciosas e parasitárias (39%). Em relação ao equilíbrio postural, 
avaliado pela Berg Balance Scale (BBS), 49% dos idosos apresentaram maior risco 
de quedas. Ocorreram associações signi� cantes entre a pontuação total da BBS e as 
categorias das variáveis: faixa etária, cognição, estado nutricional, força de preensão 
palmar, capacidade funcional, período de internação em outros setores, procedência, 
doenças do sangue, doenças dos olhos e anexos, dé� cit auditivo não impactante, dé� cit 
visual não impactante, quedas no último ano, tempo de início de tontura, tipo de 
tontura, tipo de tontura rotatória, duração da tontura, periodicidade da tontura, sudo-
rese/palidez/taquicardia, sensação de desmaio, sentimento de medo, Lawton e Brody e 
avaliação nutricional. Conclusão: Os idosos com pior equilíbrio postural apresentaram 
prejuízo na capacidade funcional, faixa etária mais idosa (70 anos ou mais), nível de 
cognição mais comprometido, pior estado nutricional, pior força de preensão palmar, 
maior número de hipóteses diagnósticas (acima de sete), presença de doenças de olhos 
e anexos, dé� cit auditivo e/ou visual não impactantes, quedas no último ano (dois ou 
mais), maior tempo de início de tontura (cinco anos ou mais), tontura do tipo rotatória, 
aparecimento diário da tontura, presença de sudorese/palidez/taquicardia, sensação de 
desmaio e sensação de medo.
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Veri� cou-se que 57,1% possuía até quatro anos de experiência na unidade, e em relação 
ao tempo de formação 42,8% dos pro� ssionais concluiu seu curso há menos de quatro 
anos. Conclusão: Portanto, com o aumento do nível de complexidade de cuidado apre-
sentado pelos idosos, torna-se necessário reavaliar o quadro de pro� ssionais de enfer-
magem de forma quantitativa e qualitativa. Fapemig.

RESUMO
Introdução: O envelhecimento populacional é hoje um fenômeno universal que afeta 
diretamente o estado nutricional do indivíduo por todas as alterações que ocorrem no 
organismo e podem levar a quadros de desnutrição e obesidade, tornando a avaliação do 
estado nutricional fundamental neste processo. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar 
o estado nutricional de idosos que participaram de um evento geriátrico na área urbana 
de São Luís/MA. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal realizado em dezembro 
de 2013 com 24 indivíduos de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos que 
participaram de um evento geriátrico realizado por uma Instituição de Longa Perma-
nência do município de São Luís/MA. Excluiu-se do estudo os idosos que não deam-
bulavam, que apresentavam problemas de audição, visão e aqueles que inviabilizassem 
a aferição das medidas antropométricas. Para a análise do estado nutricional utilizou-
se a avaliação antropométrica obedecendo as técnicas preconizadas pela World Health 
Organization (1995) com a aferição de peso, estatura, circunferência da cintura e circun-
ferência do braço. Realizou-se o diagnóstico do estado nutricional segundo o índice de 
massa corporal (IMC = P/A2) e o resultado foi classi� cado segundo Lipschitz (1994). 
Os resultados encontrados nesta pesquisa foram tabulados e analisados com o auxílio 
do programa Microso�  Excel 2010. Resultados e discussão: A classi� cação do estado 
nutricional dada por LIPSCHITZ (1994) é especí� ca para os idosos. Dessa maneira, 
têm-se como resultados para esta pesquisa que 45,83 % dos idosos apresentaram estado 
de eutro� a, 29,17 % excesso de peso e 25 % desnutrição. A amostra constituiu-se em 
maior parte por idosos do sexo feminino (91,67%) e uma minoria do sexo masculino 
(8,3%). Esses resultados comparados a estudos semelhantes apresentam resposta posi-
tiva. Conclusão: O trabalho apresenta resultados positivos, com maioria dos idosos em 
estado de eutro� a. Porém, notamos o excesso de peso em segundo lugar, que é fator 
predisponente para as doenças crônicas não transmissíveis, necessitando, portanto, de 
atenção, com projetos que visem a reeducação alimentar, em busca de vida saudável, 
assim como para tratamento da desnutrição, que vem logo em seguida nos dados.
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ESTUDO COMPARATIVO DA CAPACIDADE FUNCIONAL EM IDOSOS 
PARTICIPANTES DE UM CENTRO-DIA

RESUMO
Introdução e objetivo: O envelhecimento associado às doenças crônico-degenerativas 
conduz ao declínio dos idosos os tornando mais vulneráveis e dependentes nas ativi-
dades funcionais. Observa-se a necessidade de ações preventivas e de promoção de 
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RESUMO
A qualidade de vida representa a percepção que o indivíduo tem da sua própria vida em 
múltiplas dimensões, incluindo a sexualidade. Com o crescente número de idosos na pirâ-
mide social brasileira, a melhoria da qualidade de vida tornou-se questão crucial, princi-
palmente para as minorias, como os homossexuais. Objetivos: Comparar as dimensões 
da qualidade de vida entre um grupo de homens idosos homossexuais e heterossexuais, 
especi� camente, descrever o per� l sociodemográ� co dessas pessoas; analisar os escores 
de qualidade de vida de homens idosos homossexuais e heterossexuais usando o World 
Health Organization Quality of Life (WHOQOL-Bref); comparar os escores de quali-
dade de vida de homens idosos homossexuais e Metodologia: Trata-se de uma investi-
gação observacional, com delineamento transversal e abordagem quantitativa, realizada 
no período de dezembro de 2012 a junho de 2013. O estudo envolve a população idosa 
do município de Teresina no Piauí, cuja amostra é composta por 40 heterossexuais e 
40 homossexuais. Como instrumento de pesquisa, utilizou-se o WHOQOL-bref, por 
meio dos domínios físico, psicológico, social e ambiental. O critério de inclusão foi a 
opção sexual. As análises estatísticas envolveram medida de posição (média), de variabi-

ESTUDO SOBRE QUALIDADE DE VIDA EM HOMENS IDOSOS HOMOSSE-
XUAIS: APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO WHOQOL-BREF
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saúde que proporcionem ao idoso a otimização da funcionalidade e integração social. 
A modalidade de assistência Centro-Dia proporciona atendimento das necessidades 
básicas do idoso mantendo-o no convívio familiar com reforço da sua autonomia, inde-
pendência, bem-estar e socialização. O objetivo deste estudo foi comparar a capacidade 
funcional nas atividades básicas e instrumentais da vida diária de idosos de um Centro-
Dia. Metodologia: Estudo de coorte concorrente com caráter quasi-experimental. Os 
idosos participantes de um Centro-Dia foram acompanhados entre os meses de feve-
reiro e maio de 2013, os quais receberam assistência da equipe multidisciplinar direcio-
nada para a prevenção e promoção da saúde, na frequência de cinco vezes na semana. 
Foram realizadas duas coletas dos dados: uma em fevereiro e outra em maio de 2013. 
Foram coletados dados clínicos e sociodemográ� cos, aplicado o Índice de Barthel 
Modi� cado para avaliação das atividades de vida diária (AVD’s) e a Escala de Ativi-
dades Instrumentais da Vida Diária de Lawton e Brody para avaliação das atividades 
instrumentais de vida diária (AIVD’s). Resultados e discussão: 52 idosos participaram 
do estudo, a maioria era do gênero feminino (92,3%), com idade ≥ 70 anos (80,7%), 
não utilizava dispositivo auxiliar de marcha (92,3%) e possuía 4 a 6 anos de grupo 
Centro-Dia (30,8%). Na avaliação das AVD’s, foi observada manutenção da capacidade 
funcional nos dois momentos de coleta (coe� ciente de Yule = 0,85106). Na avaliação 
das AIVD’s, para cada idoso que teve declínio funcional, três apresentaram melhora na 
funcionalidade (coe� ciente de Yule = 0,88679). A manutenção da capacidade funcional 
é uma das diretrizes essenciais da Política Nacional de Saúde do Idoso do Brasil e pode 
ser considerada uma resposta bené� ca diante da alta prevalência de doenças crônico-
degenerativas que tendem ao declínio funcional. Atividades preventivas e de promoção 
de saúde, como as realizadas neste Centro-Dia, melhoram o nível funcional de utili-
zação dos recursos disponíveis no cotidiano do idoso. Conclusão: O acompanhamento 
de idosos da comunidade na modalidade de assistência Centro-Dia possibilita a manu-
tenção da capacidade funcional nas AVD’s e melhora funcional nas AIVD’s.
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lidade (desvio-padrão) e teste de associação do x² (qui-quadrado). Resultados: No grupo 
pesquisado, o per� l dos heterossexuais e homossexuais revela prevalência de idosos na 
faixa etária de 50 a 60 anos, com índice de 79,49% e 67,50%, respectivamente. Há diver-
gência em relação ao estado civil, uma vez que 85% dos heterossexuais são casados e 
82,50% dos homossexuais são solteiros. Os homossexuais apresentaram melhor escola-
ridade, sendo que 62,50% possuem ensino médio completo e incompleto e 37,50% curso 
superior. No grupo dos heterossexuais, esses índices são de 42,50% e 12,50% para as 
respectivas escolaridades. A maioria dos integrantes de ambos os grupos possuem renda 
mensal de dois a cinco salários mínimos: 45% de heterossexuais e 40% de homossexuais. 
No entanto, dos que ganham de cinco a 10 salários mínimos, destacam-se os heteros-
sexuais (27,50%) em relação ao outro grupo (10%). Em relação a Qualidade de Vida 
não se constatou diferenças signi� cativas nas quatro dimensões estudadas em relação 
aos grupos de heterossexuais e homossexuais. Portanto, conclui-se que, independente 
do tipo de domínio, a qualidade de vida foi semelhante entre os dois grupos estudados.

RESUMO
Introdução: Considerando que a vivência de eventos estressantes pode acarretar em uma 
ameaça a saúde, alguns estudos têm sugerido que a prática de exercício físico parece contri-
buir na redução do estresse. Objetivo: Comparar os eventos estressantes em idosas prati-
cantes (GP) e não praticantes de exercício físico (GNP). Metodologia: Participaram 164 
idosas, sendo 85 praticantes (GP) e 79 não praticantes de exercício físico (GNP). O GP foi 
formado por idosas praticantes de ginástica do programa Floripa Ativa fase B e o GNP por 
idosas não praticantes de exercício físico cadastradas nos Centros de Saúde (CS), de Floria-
nópolis/SC. Foi utilizado o Inventário de Eventos Estressantes (ALDWIN, 1990) para avaliar 
a frequência (número) e o nível de estresse (intensidade) dos eventos estressantes vivenciados 
no último ano. Os dados foram analisados no pacote estatístico SPSS, versão 17.0 e após 
utilizou-se o teste qui-quadrado com o intervalo de con� ança de 95%. Resultados: A média 
do número de eventos estressantes vividos pelas idosas do GP foi de 5,6 (DP = 2,99; Md = 5; 
mín. = 2; máx. = 13) e 6,4 (DP = 3,15; Md = 7; mín. = 1; máx. = 13) para o GNP, não sendo 
observada diferença signi� cativa (t(162) = 1,651; p = 0,101; d = 0,26). Em relação à intensi-
dade do total de eventos estressantes, o GP apresentou média de 2,6 (DP = 0,87; Md = 2,5; 
mín. = 1; = 5) e o GNP 3,07 (DP = 0,97; Md = 3,3; mín. = 1; máx = 5), com diferença signi� -
cativa (t(162) = 3,259; p = 0,001; d = 0,25). Discussão: Yoshiuchi et al. (2010) ao correlacionar 
os níveis habituais de atividade física e eventos estressantes de idosos japoneses, concluíram 
que baixos níveis de atividade física estavam associados ao maior número e intensidade de 
estresse. A relação entre exercício físico e a intensidade dos eventos estressantes pode ser 
explicada, por um efeito indireto da ausência da prática de exercício físico, uma vez que, 
pesquisas sinalizam para a associação positiva entre atividade física e bem-estar psicossocial 
(Stathopoulou et al., 2006). Nessa mesma perspectiva, estudos destacam que programas de 
exercício físico, além de possibilitarem ao idoso aumentar o seu número de contatos sociais, 
favorecem na redução do estresse (BERTERA, 2003; BURTON; PAKENHAM; BROWN, 
2010). Conclusão: Idosas praticantes de exercício físico apresentam menor número e inten-
sidade de eventos estressantes em relação as não praticantes, demonstrando com isto, os 
benefícios psicológicos da prática de exercício físico para o idoso.

EVENTOS ESTRESSANTES EM IDOSAS PRATICANTES E NÃO PRATI-
CANTES DE EXERCÍCIO FÍSICO
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EVIDÊNCIAS SOBRE A PROBLEMATICA ECONÔMICA DOS IDOSOS DA 
CIDADE DE MANAUS-AMAZONAS (BRASIL), A PARTIR

EVOLUÇÃO DA COGNIÇÃO EM IDOSOS OCTOGENÁRIOS: UM ESTUDO 
LONGITUDINAL

RESUMO
Estudos epidemiológicos sobre condições de vida e os determinantes de envelheci-
mento são fundamentais para orientar políticas públicas voltadas para as popula-
ções. Investigações de base populacional nesse sentido são raras e quase inexistentes 
na região Norte do país, o que por si justi� ca o incremento de pesquisas desse porte. 
Objetivo: Estimar o per� l econômico do idoso a partir do ano de 2030, da zona urbana 
da cidade de Manaus-Amazonas (Brasil), em função do atual tipo de atividade pro� s-
sional que o envelhescente desenvolve. Metodologia: Este trabalho é um dos produtos 
da pesquisa “Marcadores sociais de envelhecimento e qualidade de vida do idoso a 
partir de 2030 da zona urbana de Manaus-Am”, em função do estilo atual de vida, 
suas relações sociais e familiares, o grupo étnico, o ambiente de � oresta e o estádio de 
seu envelhecimento. Resultados e discussão: Os resultados da pesquisa mostram que 
45,6% dos pesquisados são Autônomos; 8,4% são desempregados; são assalariado sem 
carteira assinada, 7,5%; Estudantes são 0,4%; e 6,8% são donas de casa, ou seja, 68,7% 
de indivíduos, na faixa etária entre 30 e 59 anos não contribuem e estão à margem 
da Previdência. O debate sobre as questões da não contribuição e da aposentadoria 
na terceira idade, esbarraram em três fatores neste trabalho: o primeiro nos Fatores 
Sociais, quando a expectativa de vida faz a todos repensarem na qualidade de vida dos 
anos que virão. A ausência da educação na trajetória do envelhecimento é um entrave 
importante no planejamento desse futuro vez que o indivíduo desconhece as nuances 
do envelhecimento e das necessidades � nanceiras que esta etapa traz Netto, 2009); O 
segundo é o Fator Desvalorização Social, quando o indivíduo, admitido na sociedade 
capitalista pelo que possui, idoso e sem recursos ou com poucos recursos é visto como 
um excluído, um miserável que necessita de ajuda para sobreviver (Iamamoto, 2004). 
O terceiro é o Fator Legal, é a regulação que regem as aposentadorias no Brasil, funda-
mentados pela Constituição Federal nos Artigos 40 (servidores públicos) e 201 (traba-
lhadores da iniciativa privada) e também são regulamentados pela as Leis Federais 
8.213/91 e 8.212/91 e o Decreto Lei nº 3.048/99. Conclusão: Pode-se estimar que a falta 
de contribuição para a previdência social, poderá comprometer a saúde � nanceira de 
68,7% dos idosos da zona urbana de Manaus já a partir de 2030, que irão depender do 
benefício de assistência social, para não viverem na completa miséria.

RESUMO
Introdução: O aumento acelerado da população idosa levou a um maior índice de 
doenças incapacitantes e crônicas. Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida 
dos idosos, é fundamental estudar os fatores que in� uenciam a sua independência. 
A cognição é um fator importante que pode interferir na autonomia do idoso. O 
processo � siológico de envelhecimento pode apresentar um declínio na capacidade 
cognitiva, sendo importante avaliá-la e identi� car os fatores de risco que possam 
agravar essa situação. Objetivo: Analisar a evolução dos aspectos cognitivos, em 
idosos acima de 80 anos, no intervalo de três anos e, a in� uência da idade nesse 

Autores: Terezinha Lima 
Silva / Silva, TL / UnATI/

UEA; Vanusa do Nasci-
mento / Nascimento, 

V / UnATI/UEA; Euler 
Esteves Ribeiro / Ribeiro, 
EE / UnATI/UEA; Ivana 

Beatrice Mânica da Cruz / 
Cruz, IBM / UnATI/UEA; 

Aldo Pacheco Ferreira 
/ Ferreira, AP / Escola 

Nacional de Saúde Pública 
Sérgio Arouca – Ensp/

Fiocruz; Karla Geovanna 
Moraes Crispim / Crispim, 
KGM / Instituto Leônidas 

e Maria Deane /ILMD/
Fiocruz; Kennya Márcia 
dos Santos Mota / Mota, 

KMS / UnATI/UEA; 
Marcia Batista Santoro 

/ Santoro, MB / UnATI/
UEA

Área: Gerontologia
Temário: Outros

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – 

Pôster Eletrônico

Autores: Naama Samai 
Costa Oliveira / Oliveira, 

NSC / UFRN; Camila 
Maria Medeiros de Araújo 

/ Araújo, CMM / UFRN; 
Johnnatas Mikael Lopes / 

Lopes, JM / UEPB; Kamila 
Brena Almeida de Oliveira 



488

contexto, avaliando o declínio cognitivo e sua in� uencia na independência em idosos. 
Metodologia: Estudo longitudinal do tipo coorte, com abordagem quantitativa, com 
uma amostra de 17 idosos com idade acima de 80 anos. Foram aplicados o ques-
tionário constituído de dados sociodemográ� cos e condições de saúde e avaliação 
do estado cognitivo: o Miniexame do Estado Mental. A análise estatística foi com 
análise descritiva inferencial utilizando o so� ware Statistical Package for the Social 
Sciences versão 20.0 para Windows. Foi realizada análise do método de modelos 
lineares generalizado com a função de ligação logística ordinal para obtenção de 
estimação de risco relativo (RR) bruto e ajustado e seu intervalo de con� ança (IC) 
de 95%, sendo utilizado um método hierárquico de entrada no modelo 12. Resul-
tados: Ao relacionarmos os níveis cognitivos encontrados nos anos de 2010 e 2013, 
observou-se estatisticamente que idade maior que 80 anos (RR= 7,569; IC 95%) 
apresenta fator de risco relativo para a cognição, aumentando em oito vezes mais 
a probabilidade do indivíduo piorar os níveis cognitivos. Constatou-se que a idade 
maior que 80 anos aumenta em treze vezes mais a probabilidade (RR= 12,78; IC95%) 
de o indivíduo passar de um estado de função cognitiva preservada ou alteração 
sugestiva de dé� cit para um dé� cit cognitivo, representando um fator de risco ajus-
tado. Discussão: O idoso acima de 80 anos tem um fator de risco relativo para piora 
dos níveis cognitivos que in� uencia negativamente a capacidade funcional, di� cul-
tando na realização de atividades de vida diária, in� uenciando na taxa de mortali-
dade dos idosos. Conclusão: A variável idade em relação à cognição, se apresenta 
como fator de risco relativo para os valores do mini mental, contribuindo para a 
piora no nível cognitivo dos idosos.
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RESUMO
Introdução: As dores e/ou desconfortos relacionados à coluna vertebral acometem 
cerca de 80% das pessoas em alguma fase da vida. No idoso, a dor lombar tem início 
insidioso, e é causada pela degeneração de estruturas da coluna vertebral, inerente 
ao processo de envelhecimento. A “Escola de Coluna” é de� nida como qualquer tipo 
de programa educacional, dado para grupos, cujo objetivo seja fornecer aos seus 
participantes tanto informações cognitivas quanto sensório-motoras para ajudá-los 
a reduzir o estresse mecânico na coluna vertebral. Objetivo: Avaliar o impacto 
da atividade educativa na variável dor, em idosos participantes de um Centro de 
Convivência para Idosos Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de campo, analí-
tica, quantitativa, realizada no período de setembro a outubro de 2013, em um 
Centro de Convivência para Idosos. Os indivíduos foram selecionados por pron-
tuários, sendo que os que apresentaram diagnóstico de lombalgia crônica foram 
convidados a participar da pesquisa. O protocolo foi composto por encontros de 
educação em saúde com temas em anatomia e função da coluna; aulas demonstra-
tivas de como lidar com a dor; e um programa de exercícios simples para a coluna, 
com entrega de material didático para a realização das atividades em domicílio. 
Resultados: Participaram da pesquisa 10 idosos, com média de idade de 72 anos, 
90% mulheres, 50% analfabetos e metade dos indivíduos eram viúvos. Em relação à 
queixa de dor, a região mais referida foi a coluna lombar. 90% dos idosos relataram 

EXPERIÊNCIA DA ESCOLA DE COLUNA NA MELHORA DA DOR EM 
IDOSOS DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA
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EXPERIÊNCIA DE UM NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO CUIDADO 
MULTIPROFISSIONAL AO IDOSO COMPLEXO

RESUMO
Introdução e objetivos: O cuidado ao idoso deve considerar suas patologias clínicas, 
ambientais e sociais, o que muitas vezes torna difícil a adesão às condutas propostas 
pela equipe de saúde. Na atenção primária, o acompanhamento continuado e o 
vínculo são essenciais para o manejo destes pacientes, que muitas vezes são complexos 
devido múltiplas comorbidades e polifarmácia. Assim, o acompanhamento multipro-
� ssional proporciona um cuidado mais completo e efetivo à esses pacientes, devido 
à sua atenção integral e individualizada. O presente trabalho objetiva descrever a 
experiência do cuidado de um paciente de 70 anos diabético, insulino-dependente, 
nefropata em hemodiálise, baixa acuidade visual, di� culdade de controle glicêmico e 
sem suporte social, por uma equipe de Saúde da Família de Ribeirão Preto. Método: 
Análise e estrati� cação de risco do paciente por meio de revisão de prontuário 
e discussões em Reuniões de Família. Resultados e discussão: O paciente P.M., 70 
anos, acompanhado no NSF, diabético em insulinoterapia e hemodiálise, apresen-
tava di� culdade do controle glicêmico e no uso da insulina, devido à baixa acuidade 
visual. Além disso, mora sozinho e não tem cuidadores. É totalmente independente 
para AVDS e AIVDS, sem dé� cit cognitivo. A opção de instituição de longa perma-
nência é rechaçada pelo paciente, que teme perder sua autonomia. Sua vulnerabi-
lidade mobilizou a equipe, que desenvolveu estratégias multidisciplinares para seu 
cuidado. O caso foi discutido em Reuniões de Família e realizado visita domiciliar do 
agente comunitário com pro� ssional farmacêutico para avaliar medicações. Pudemos 
constatar um grande número de remédios vencidos, caracterizando a di� culdade de 
adesão. A equipe optou por separar semanalmente as doses de insulinas a serem apli-
cadas pelo paciente no período da noite, em casa, sendo que a dose da manhã seria 
realizada na Unidade. Assim, obtivemos um controle das insulinas, evitando desper-
dícios, pudemos avaliar a glicemia diária e reforçar a adesão ao tratamento. Desta 
forma, alcançamos a melhora clínica, mas também oferecemos autonomia e vínculo 
social ao paciente. Conclusão: A atenção à saúde do idoso requer um olhar ampliado 
do seu processo de saúde-doença, pois envolve questões que vão além de suas patolo-
gias clínicas. O acompanhamento multipro� ssional e o envolvimento de toda equipe 
de saúde no manejo destes pacientes é fundamental para garantir o sucesso do trata-
mento e bem-estar destes indivíduos.
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irradiação para membros inferiores. A Escala Visual Analógica (E.V.A.) realizada 
antes da intervenção, teve a nota média de 69,78. O protocolo foi realizado em 8 
encontros, estruturados e adaptados às condições dos pacientes. Após o período da 
intervenção, 90% dos pacientes referiu melhora da queixa de dor, sendo que um dos 
idosos relatou “estar se sentindo como um garoto”. A E.V.A � nal teve como média 
39,2. Conclusão: O protocolo da Escola de Coluna utilizado no presente estudo foi 
efetivo no sentido de minimizar as dores e/ou desconfortos da coluna lombar e 
prevenir possíveis agravantes, podendo constituir uma alternativa educativa-tera-
pêutica simples, de fácil implantação e e� caz em indivíduos idosos. Porém, há a 
necessidade de outros estudos para correlacionar e comprovar a real in� uência da 
Escola de Coluna na qualidade de vida dos idosos.
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RESUMO
O grupo de convivência de idosos “Amar é Reviver” foi fundado há dezoito anos, e faz 
parte das ações de promoção e prevenção à saúde de um Centro de Saúde da cidade de 
Belo Horizonte. Localizado na regional Noroeste, este Centro de Saúde é responsável 
pela vigilância à saúde de 30 mil pessoas e conta com seis equipes de saúde da família 
(ESF). Segundo dados do Censo 2010 do IBGE 10% desta população são idosos. Com 
o objetivo de favorecer o envelhecimento saudável, o grupo desenvolve ações que valo-
rizem os idosos em uma perspectiva do reconhecimento das suas potencialidades. 
Entre as varias ações desenvolvidas no grupo, destacamos a o� cina de dança Cigana. 
Este trabalho é ministrado pela Psiquiatra e a Assistente Social da rede SUS-BH. A 
ideia de introduzir a o� cina de dança cigana no grupo é de propiciar aos seus partici-
pantes, por meiodos movimentos, a descoberta de novos sentidos. Uma nova forma de 
ajudar o corpo a expressar suas emoções: “o não dito”, corpo este, muitas vezes repri-
mido, mal tratado, violentado e em processo de transformação. Por meio dos suaves ou 
vigorosos movimentos da dança, as emoções encontram o caminho da manifestação e 
o que ‘não era dito’ poderia ser revelado. O objetivo é também resgatar o belo, o suave, 
a serenidade em meio à violência, inquietude, a pressa, a turbulência dos nossos dias. 
O balanceio do corpo mergulhado no som mágico e envolvente das músicas ciganas 
nos mostra que é possível viver mais leve. O número de integrantes que participa das 
o� cinas é variável. Todas são mulheres com idades acima de sessenta anos. Diante de 
alguns depoimentos colocados pelas participantes da o� cina, avaliamos positivamente 
a importância da continuidade deste trabalho. “A Dança Cigana para mim foi uma 
espécie de um remédio de tão bom que foi, espero que dure por muito tempo porque é 
bom demais” M.L. V (68 anos). ”Sou apaixonada pela dança. Quando estou dançando 
sinto-me leve e mais feliz. Ela nos traz total felicidade”. H.P (67 anos). “Essa dança me 
fez sentir mais mulher” F. C (73 anos).

EXPRESSÃO DA LEVEZA DANÇA CIGANA
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RESUMO
Introdução e objetivo: O “Timed Up and Go” (TUG) é um teste simples, rápido e de 
fácil aplicação amplamente utilizado na prática clínica e cientí� ca da Gerontologia para 
avaliar mobilidade e equilíbrio dinâmico. Além disso, o TUG é acurado para rastrear 
risco de quedas em idosos. Determinar os fatores relacionados ao desempenho no TUG 
pode contribuir para a identi� cação de populações em maior risco de incapacidades 
funcionais e quedas. O objetivo do presente estudo foi identi� car fatores associados 
ao desempenho no TUG em idosas da comunidade. Metodologia: Foi conduzido um 
estudo observacional transversal, com uma amostra de conveniência composta por 
idosas residentes na comunidade (≥ 65 anos). O resultado em segundos no TUG foi 
considerado como variável-resposta. As variáveis explicativas foram alocadas em quatro 
grupos: variáveis sociodemográ� cas (idade e escolaridade), variáveis clínicas (Índice de 
Massa Corporal ‒ IMC, número autorrelatado de doenças crônicas, número autorrela-
tado de medicamentos em uso e uso de psicofármacos), variáveis funcionais (função 
cognitiva operacionalizada pelo escore do Miniexame do Estado Mental – MEEM, nível 

FATORES ASSOCIADOS AO DESEMPENHO NO TESTE “TIMED UP AND 
GO” EM IDOSAS DA COMUNIDADE
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FATORES SOCIODEMOGRÁFICOS E ECONÔMICOS ASSOCIADOS AO 
TABAGISMO NA POPULAÇÃO IDOSA

RESUMO
Introdução: O tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o mundo, sendo 
que na população idosa esse fato é ainda maior. Além disso, existe uma escassez de ações de 
saúde que incentivem o abandono desse hábito entre os indivíduos com 60 anos ou mais. 
Objetivo: Veri� car os fatores sociodemográ� cos e econômicos associados ao tabagismo na 
população idosa. Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, observa-
cional e analítico, com 980 idosos da zona urbana do município de Uberaba/MG. Utilizou-
se os instrumentos Miniexame do Estado Mental (MEEM) e Questionário Brasileiro de 
Avaliação Funcional e Multidimensional (BOMFAQ). Os idosos foram classi� cados como 
tabagistas, ex-tabagistas e não tabagistas de acordo com as Diretrizes para Cessação do 
Tabagismo. A pesquisa foi aprovada pelo CEP/UFTM sob protocolo: nº 2.265/2012. As 
análises procederam por meio do so� ware SPSS-17. Aplicou-se o teste Cramer’s V (p ≤ 
0,05) na análise bivariada e em seguida a Regressão Logística Multinominal Múltipla (p ≤ 
0,05) ajustados para sexo e faixa etária de acordo com a classi� cação tabágica. Resultados 
e discussão: Encontrou-se 122 (12,4%) idosos tabagistas, 320 (32,7%) ex-tabagistas e 538 
(54,9%) não tabagistas. Os idosos tabagistas apresentaram-se com 3,57; 2,36 e 1,82 mais 
riscos de chances de ser do sexo masculino (p < 0,001), estar na faixa etária de 60 a 69 anos 
(p = 0,004) e não ter companheiro(a) (p = 0,008), respectivamente. Para os idosos ex-taba-
gistas, também foi encontrada maior chance de risco (5,34) para o sexo masculino (p < 
0,001). No século passado, o hábito tabágico se disseminou inicialmente entre os homens 
prevalecendo até os tempos atuais. No entanto, nos países desenvolvidos os homens tem 
deixado de fumar mais do que as mulheres. A redução do tabagismo com o avanço da 
idade pode ser explicado pelo fato dos idosos serem encorajados a cessarem o hábito 
somente quando surge alguma doença relacionada, que por sua vez tende a aparecer com 
maior tempo de exposição ao tabaco e idade avançada. O parceiro é visto positivamente 
e negativamente, uma vez que aquele que fuma pode atrapalhar o outro a abandonar o 
hábito, e aqueles companheiros que não são fumantes tendem a estimular o companheiro 
a cessar o vício, dando apoio nas diferentes fases de abstinência. Conclusão: Os resultados 
evidenciam que o sexo, a faixa etária e a situação conjugal são fatores associados ao taba-
gismo na população idosa. Apoio � nanceiro: Fapemig/CNPq.
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de atividade física avaliado pelo Minnesota Leisure Time Activities Questionnaire e 
força de preensão palmar mensurada pelo dinamômetro JAMAR®) e variáveis relacio-
nadas a quedas (quedas no ano anterior e medo de cair operacionalizado pelo escore 
da Falls E�  cacy Scale International ‒ FES-I). Após a análise descritiva, foi construído 
um modelo de regressão linear multivariada, avaliado quanto à linearidade, normali-
dade e homocedasticidade dos resíduos. O nível de signi� cância foi estabelecido em 
α=0,05. Resultados: A amostra constitui-se de 135 mulheres (72,71 ± 4,82 anos). No 
modelo � nal, quatro variáveis signi� cativas explicaram 30% (R2) da variabilidade no 
TUG: idade (β=0,25), IMC (β=0,32), MEEM (β=-0,24) e FES-I (β=0,25). Conclusão: O 
aumento da idade, o excesso de peso corporal (maior IMC) e a maior intensidade do 
medo de cair (maior escore na FES-I) apresentaram associação com um pior desem-
penho no TUG (maior tempo de execução do teste). Melhores resultados no MEEM 
estavam associados a um melhor desempenho no TUG em idosas da comunidade.
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RESUMO
Introdução e objetivo: Estima-se que em 2025 existirão 1,2 bilhão de pessoas idosas no 
mundo. Com o aumento expressivo dessa população cresce a necessidade de estudos 
relacionados ao seu consumo alimentar. Desse modo, o objetivo deste estudo foi avaliar 
a frequência do consumo alimentar de idosos que participaram de um evento geriá-
trico na área urbana de São Luís – MA. Metodologia: Trata-se de um estudo trans-
versal que avaliou a frequência do consumo alimentar de 24 idosos que participaram 
de um evento geriátrico realizado por uma Instituição de Longa Permanência de São 
Luís – MA. Os idosos que aceitaram participar da pesquisa, responderam o Questio-
nário de Frequência do Consumo Alimentar, instrumento validado para a população 
brasileira com mais de 5 anos, em que se registra a frequência de consumo dos princi-
pais tipos de alimentos consumidos nos últimos 7 dias anteriores à entrevista. Resul-
tados e discussão: A maior parte da população avaliada era do sexo feminino (92%), 
com idade entre 60 e 87 anos. Grande parte do grupo consumiu salada crua (54%), 
salada cozida (42%), feijão (58%) e biscoitos salgados (46%) de 1 a 3 dias nos últimos 7 
dias. A maioria consumiu frutas (79%) e leite (92%) de 4 a 7 dias. E a maior parte dos 
idosos não consumiu batata frita, batata de pacote ou salgados fritos (96%), embutidos 
(100%), doces, balas, chocolates ou bolachas/biscoitos doces ou recheados (58%) e 
refrigerante (71%) nos últimos 7 dias. A frequência do consumo de salada crua (71%), 
salada cozida (67%) e feijão (62%) foi considerada inadequada para grande parte dos 
indivíduos avaliados. Já a frequência do consumo de frutas (79%), leite (92%), batata 
frita, batata de pacote ou salgados fritos (100%), hambúrguer e embutidos (100%), 
biscoitos salgados (88%), doces, balas, chocolates ou bolachas/biscoitos doces ou 
recheados (96%) e refrigerante (100%) foi considerada adequada para a maioria dos 
idosos estudados. Analisando os resultados de outros estudos com o mesmo obje-
tivo percebe-se que os percentuais de frequência do consumo em todos os grupos 
de alimentos são semelhantes. No entanto, quando comparados a grupo compostos 
somente por adultos, os percentuais de hábitos alimentares considerados saudáveis 
são mais elevados entre os idosos. Conclusão: Há um baixo consumo de alimentos 
prejudiciais á saúde, porém, o consumo inadequado de saladas e feijões demonstra a 
necessidade de projetos que enfatizem a reeducação alimentar.

FREQUÊNCIA DO CONSUMO ALIMENTAR DE IDOSOS PARTICIPANTES 
DE EVENTO GERIÁTRICO
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RESUMO
Introdução e objetivo: Atualmente, o número de idosos que se relacionam com pessoas 
do mesmo sexo por meio das mídias digitais é pequeno, no entanto, é crescente o 
número de envelhescentes que utilizam esta tecnologia para encontrar parceiros. Esta 
pesquisa teve como objetivo descrever o per� l sociodemográ� co e de funcionalidade 
familiar em uma amostra de envelhescentes que usam as mídias digitais para buscar 
parceiros do mesmo sexo. Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo, descri-
tivo, de corte transversal. A amostra foi composta por 31 usuários das plataformas de 
relacionamento – Disponivel.com e Salas de Bate-papo da Universo Online® (UOL). 

FUNCIONALIDADE FAMILIAR DE ENVELHESCENTES QUE USAM A 
INTERNET PARA CONHECEREM PESSOAS DO MESMO SEXO
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GRUPO DE APOIO A CUIDADORES DE PESSOAS COM DOENÇA DE 
ALZHEIMER: UMA VIVÊNCIA DA TERAPIA OCUPACIONAL

RESUMO
Introdução e objetivo: A doença de Alzheimer (DA) é a demência mais frequente entre 
os idosos, caracterizada como uma doença neurodegenerativa, progressiva, de etiologia 
desconhecida. As mudanças � siológicas e a capacidade funcional do idoso podem ser 
agravadas com a doença de Alzheimerafetando de uma forma geral a identidade da 
família, assim como o desempenho de funções de cada um de seus membros reper-
cutindo, principalmente, no cuidador por estar diretamente ligado a pessoa comDA. 
Isso faz com que alguns cuidadores busquem ajuda e orientações em grupos de apoio. 
Este trabalho busca relatar a vivenciaem um grupo de apoio a cuidadores de pessoas 
com DA na cidade de Belém/PA. Metodologia: A experiência foi proporcionada a 
partir da participação no projeto integrado intitulado “Desenvolvimento e Formação 
de Pessoal para Atuação em Equipes de Educação interdisciplinar de Atenção à Saúde 
do Idoso Amazônico que resultou na pesquisa: sobre a forma e o signi� cado da 
ocupação: o que dizem os cuidadores de pessoas com o diagnóstico de Alzheimer reali-
zado em um período de 12 meses. Resultados e discussão: Durante as participações no 
grupo,pudemos observar as di� culdades encontradas pelos cuidadores. Destaca-se a 
questão do cuidado intenso demandado por essa nova ocupação de cuidar, os con� itos 
familiares decorrentes da dinâmica de de� nição de qual membro da família será este 
cuidador e após essa de� nição, podem surgir questões relacionadas à falta de tempo 
para cuidar de si mesmo ‒ cuidador, entre outros.Todas essa situações repercutem na 
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Todos eram do sexo masculino, com idades que variavam de 45 a 59 anos, residentes 
na região sudeste do país. Os dados foram obtidos por meio da plataforma interna-
cional Survey Monkey, for Windows, com os seguintes instrumentos: questionário de 
caracterização do sujeito e APGAR de Família. Os dados foram tabulados e passaram 
por análises estatísticas. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da UFSCar (parecer número 300.177/2013). Resultados e discussão: Dos 31 enve-
lhescentes entrevistados, 64,5% não assumiam publicamente a homossexualidade. A 
média das idades foi de 50,55 anos (dp = 4,081, xmín = 45, xmáx = 59). A maior 
parte (58,1%) possuía ensino superior completo, sendo 38,7% com pós-graduação. 
Observamos que 19,64% dos entrevistados eram casados ou moravam com um 
companheiro, 22,6% eram separados ou divorciados, e a maioria (58,1%) era solteira. 
Quanto ao arranjo familiar, 38,7% moravam sozinhos. As médias das percepções para 
cada item de funcionalidade familiar foram, em uma escala de 0 a 4 pontos, de 2,65 
(dp = 1,38) para ajuda, 2,58 (dp = 1,14) para comunicação, 2,55 (dp = 1,31) para 
apoio, 2,48 (dp = 1,18) para sentimentos e 2,29 (dp = 1,13) para tempo comparti-
lhado. A média do escore total foi de 12,55 pontos (dp = 5,36), em uma escala de 
0 a 20. Em termos interpretativos, 19,4% apresentaram elevada disfunção familiar; 
22,6%, moderada e, 58,1%, boa funcionalidade familiar. O fato de morar sozinho não 
foi um fator considerável para percepções inferiores de funcionalidade familiar (U = 
180,00, z = -0,244, p = 0,826). Conclusão: Envelhescentes que usam as mídias digitais 
para conhecerem parceiros do mesmo sexo geralmente são solteiros, não assumem a 
condição homossexual publicamente, têm escolaridade elevada, não moram sozinhos 
e têm boa funcionalidade familiar.
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vida e nas ocupações desses cuidadores, principalmente nas ocupações que querem 
fazer, ou naquelas que necessitam ou esperam que façam. Conclusão: A experiência 
proporcionada pela participação no grupo de apoio foi de extrema relevância, tanto 
para a realização da pesquisa, quanto para a aprendizagem pessoal. Foi uma vivência 
que ampliou nossa visão sobre as principais questões que envolvem os cuidadores, suas 
ocupações e, principalmente, sobre as alterações em seu cotidiano diante da ocupação 
de cuidar. Todo esse contexto nos mostrou que muito do que aprendemos na literatura 
sobe a DA se torna ainda mais grave e complexa quando vivenciadas na prática, pois 
os casos são muito singulares, com tantas especi� cidades que � ca difícil generalizar os 
cuidadores e suas ocup(ações).

RESUMO
Introdução e objetivo: A promoção do envelhecimento saudável envolve todos os 
aspectos da vida do indivíduo, necessitando de atuação multidisciplinar para sua 
realização plena. A utilização de grupos, já consolidada na Atenção Primária como 
ferramenta de promoção de saúde, é uma estratégia utilizada pelo Núcleo da Saúde 
da Família 2 neste cuidado. Este trabalho objetiva descrever a experiência com 
tal estratégia e relação da população idosa com os grupos de educação em saúde. 
Metodologia: Realizou-se um levantamento da atuação dos grupos no NSF 2 de 
Ribeirão Preto/SP, por meio de análises observacionais e de registros em livros ata. 
Resultados e discussão: Neste NSF, 27,5% dos usuários possuem 60 anos ou mais. 
Baseados no per� l e diagnósticos da população, realizamos grupos com foco na 
prevenção de comorbidades e incentivo aos hábitos de vida saudáveis. O Grupo de 
Homens e o de Mulheres, ocorrem mensalmente, com discussão de temas elencados 
pelos participantes. Contam com 11 e nove participantes idosos. O Grupo de Cami-
nhada, duas vezes por semana, na praça do bairro, estimula atividade física e socia-
lização. Participam seis a oito idosos. Neste, a facilidade de acesso e presença do 
pro� ssional de saúde estimula a segurança do paciente idoso, que teme sair sozinho 
para praticar exercícios. O Grupo de Artesanato é um espaço de convivência, que 
promove autonomia e vínculo com a Unidade, acontece uma vez por semana e 
conta com sete a 10 participantes. Em todos há um pro� ssional de saúde da equipe 
ou da residência multipro� ssional, atuante na Unidade. Sabemos que as ferra-
mentas sociais de lazer, aprendizado e convivência voltadas ao idoso são escassas, 
o que, somado ao seu tempo livre, aumenta o risco de sensação de invalidez, frus-
tração e desânimo. Isto in� uencia em sua saúde mental e física, sendo necessário 
que o pro� ssional de saúde esteja atento a essas questões na promoção do cuidado. 
Os grupos na atenção primária são de fácil acesso e realização, o que facilitam a 
adesão. Visam suprir essas demandas e atuar no processo saúde-doença de maneira 
interdisciplinar, envolvendo aspectos biopsicossociais do processo saúde-doença 
coletivamente. Conclusão: A formação de grupos de educação em saúde mostrou-
se efetiva em nossa experiência com a população idosa. Nossos pacientes são assí-
duos às reuniões e relatam apreço por estas atividades, além do fortalecimento de 
laços sociais e autonomia. Eles reconhecem, na Unidade de Saúde e na equipe, um 
verdadeiro suporte social.

GRUPOS COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO IDOSO: 
EXPERIÊNCIA DE UM NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
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GRUPOS DE IDOSOS: PROPOSTA DE INTERVENÇÃO EM PSICOLOGIA

GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA CUIDADORES DE PESSOAS COM DOENÇA 
DE ALZHEIMER

RESUMO
A atuação com grupos é uma importante contribuição na formação de uma rede de 
suporte psicossocial. Os grupos da terceira idade surgiram com a proposta do enve-
lhecimento bem-sucedido buscando promover a socialização e envelhecimento ativo. 
O objetivo foi apresentar três modelos de intervenções grupais com idosos frequen-
tadores de um Centro de Referência Geriátrica na cidade de Belém/PA. Trata-se de 
um Relato de Experiência no qual participaram 26 idosos, homens (12%) e mulheres 
(88%). Os encontros com os grupos ocorreram na sala de psicologia da instituição. 
Três grupos foram formados: 1) Prática de Tai Chi Chuan obteve participação de 5 
idosos e teve por objetivo promover bem-estar físico e mental, o equilibrio, o humor e 
a memória por meio de movimentos de repetição desta arte marcial; 2) Dinamizando 
a Memória houve participação de 5 idosos e procurou-se promover a estimulação da 
memória e da concentração e 3) Desenvolvimento Psicossocial buscou gerar o diálogo, 
o ensino de estratégias de enfrentamento, melhora da autoestima e a percepção de 
formas de lidar com os desa� os psicossociais do envelhecimento com 16 idosas. Os 
procedimentos foram: divulgação e convite para a participação, pré-teste, interven-
ções com cada grupo e pós-teste. Os instrumentos aplicados nas etapas de avaliação 
foram especí� cos ao objetivo proposto para cada grupo. Nas intervenções utilizou-
se: dinâmicas de interação; Técnicas Cognitivo-Comportamentais, movimentos do Tai 
Chi Chuan, relaxamento, memorização e dramatização de situações vivenciadas por 
idosos; recursos auxiliares (material de desenho, folhas com exercícios, agendas, etc). 
Foram 12 encontros com cada grupo que ocorreram uma vez por semana, em dias dife-
rentes, com duas horas de duração, ao longo de 3 meses. Os resultados foram: a) Relato 
de maior satisfação com a vida e bem-estar; b) Mudanças signi� cativas na sua maneira 
de perceber a realidade possibilitando utilização de estratégias de enfrentamento nesta 
fase da vida; c) Valorização de pontos positivos no cotidiano; d) Motivação para parti-
cipar das atividades; e) Aumento no cuidado com a saúde e f) Melhora signi� cativa 
da concentração, memória e autoestima. Os resultados obtidos corroboram ao que a 
literatura na área vem apresentando sobre os grupos com idosos na preservação das 
capacidades e do potencial para o desenvolvimento. Conclui-se que o trabalho desen-
volvido contribuiu para o crescimento pessoal dos idosos como agentes ativos na busca 
de seu bem-estar.

RESUMO
Introdução e objetivo: Considerada a forma mais comum de demência, a Doença de 
Alzheimer (DA) é caracterizada como uma doença neurodegenerativa progressiva 
letal e de causa inexata. Por se incidir lenta e continuamente, podendo estender-se 
por vários anos, re� etindo sempre na autonomia do paciente, pois à medida que 
a doença evolui, ocasiona dependência de outras pessoas, sendo necessário um 
cuidador que, geralmente, é um membro da família. O cuidador costuma abdicar de 
suas atividades ocupacionais para dar atenção integral ao doente, o que traz diversas 
alterações no seu cotidiano, principalmente por não estar preparado para esta nova 
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ocupação. Neste sentido, vimos a necessidade de preparar este cuidador, objetivando 
uma melhoria nos cuidados prestados garantindo assim uma qualidade de vida à 
pessoa com DA. Metodologia: Por meio do projeto integrado “Desenvolvimento 
e formação de pessoal para atuação em equipes de educação interdisciplinar de 
atenção à saúde do idoso amazônico” aprovado pela Plataforma Brasil e � nanciado 
pelo Programa Integrado de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Proint), reali-
zamos a pesquisa qualitativa: sobre a forma e o signi� cado da ocupação: o que dizem 
os cuidadores de pessoas com o diagnóstico de Alzheimer, com entrevistas semi 
estruturadas com cuidadores de pessoas com DA, frequentadores de um grupo de 
apoio. Resultados e discussão: As entrevistas baseadas na Ciência da Ocupação, um 
dos fundamentos da Terapia Ocupacional, buscavam relatar a forma que desempe-
nhavam e o signi� cado das principais atividades realizadas com e para a pessoa com 
DA. Esses relatos resultaram em uma cartilha intitulada: guia de orientações para 
cuidadores de pessoas com Doença de Alzheimer . As informações contidas no guia 
são sugestões para a resolução dos principais problemas encontrados pelos cuida-
dores no seu cotidiano, por exemplo, como lidar com alucinações e agressividade, 
estratégia para o banho, con� itos com outros familiares, a importância do grupo de 
apoio como uma válvula de escape, entre outros. Conclusão: A elaboração do guia 
nos trouxe grande satisfação pessoal, além de ser uma forma de contribuir para o 
aperfeiçoamento dos cuidados prestados às pessoas com DA e de tentar facilitar a 
dura jornada dos cuidadores.

RESUMO
O presente estudo foi desenvolvido em três casas religiosas abordando o envelhecimento 
no cenário da vida religiosa consagrada feminina. O objetivo foi avaliar os hábitos 
alimentares de idosas religiosas residentes nestas casas. Método: Pesquisa transversal 
avaliando 41 mulheres de três congregações religiosas, situadas em um município ao 
norte do Rio Grande do Sul, Brasil. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de ética em 
Pesquisa da Universidade de Passo Fundo protocolo n. 312/2011. A coleta realizou-se 
por meio de entrevista, no primeiro semestre de 2012, utilizando-se um questionário 
estruturado contendo, além do Questionário de Frequência de Consumo Alimentar 
(QFCA), uma referência de dados sóciodemográ� cos e uma avaliação da funcionali-
dade. Os dados foram analisados por meio dos testes de Mann-Whitney e qui-quadrado, 
para nível de signi� cância de p ≤ 0,05 e intervalo de con� ança (IC) de 95%. Resultados: 
Os dados registram relevância na frequência diária do consumo de frutas, o mamão é o 
mais consumido (98,7%), em proporção igual nas bebidas aparece o consumo de café. 
Nos carboidratos destaca-se o pão (94,7%). Entre os derivados do leite, destaca-se o 
queijo, com consumo diário (81,3%). No consumo de carnes, o frango é apreciado sema-
nalmente por (73,3%) das entrevistadas. Conclusão: Evidencia-se hábitos alimentares 
saudáveis entre as idosas religiosas estudadas, com alto consumo de alimentos contendo 
vitaminas, � bras e nutrientes essenciais para a manutenção da saúde. Entretanto, consi-
derando o progressivo envelhecimento dos membros das instituições religiosas julgamos 
necessário estudos que investiguem as relações entre condições de saúde e nutrição do 
idoso nesta população abarcando outros cenários de cuidados e ampliação da amostra.

HÁBITOS ALIMENTARES DE IDOSAS RELIGIOSAS SOB CUIDADOS DE 
LONGA DURAÇÃO
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IDOSO INSTITUCIONALIZADO: RASTREAMENTO DE ALTERAÇÕES 
COGNITIVAS E SINTOMAS DEPRESSIVOS

IDOSOS ATIVOS PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA

RESUMO
Introdução: A prevalência de demências e sintomas depressivos em idosos instituciona-
lizados é elevada. Assim sendo, tanto a depressão, quanto os quadros demenciais podem 
interferir na qualidade de vida (QV) destes indivíduos. Objetivo: Rastrear alterações 
cognitivas e sintomas depressivos de idosos institucionalizados. Metodologia: Estudo 
descritivo, de corte transversal, com abordagem quantitativa, realizado em uma Insti-
tuição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) do interior do Estado de São Paulo, 
no mês e novembro de 2013. Os sujeitos foram pessoas com idade igual ou superior 
a 60 anos, de ambos os sexos, residente em ILPI, que concordaram em participar do 
estudo com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento (TCLE). A 
amostra constitui-se de 15 participantes, entrevistados individualmente, com a aplicação 
dos instrumentos: caracterização sociodemográ� ca, o Miniexame do Estado Mental e 
a Escala de Depressão Geriátrica. Resultados: Dos 15 idosos avaliados, a maioria era 
do sexo feminino (80,00%), de etnia branca (93,33%), na faixa etária de 70 a 79 anos 
(46,67%) e viúvos (40,00%). Além disso, a idade média dos idosos avaliados foi de 77,13 
(± 7,93) anos, com escolaridade média de 5,40 (± 4,36) anos e tempo médio de institu-
cionalização de 3,99 (± 3,63) anos. Veri� cou-se que a maioria dos participantes possuía 
família (n = 13), sendo que para maioria o(a) esposo(a) e/ou � lhos(as) faziam parte 
da família (61,54%). Dos 13 idosos que relataram possuir família, 92,31% informaram 
receber visita dos familiares. Em relação à presença de alterações cognitivas, observa-
se que 26,67% (n = 4) possuíam comprometimento cognitivo rastreado pelo MEEM. 
Quanto aos sintomas depressivos, 13,33% (n = 2) dos respondentes apresentavam 
sintomas depressivos leves e nenhum idoso apresentou sintoma depressivo severo.
Conclusão: Conclui-se que o nível de dé� cit cognitivo nos idosos institucionalizados 
foi elevado e de sintomas depressivos foi baixo, especialmente se compararmos com os 
dados da literatura cientí� ca. Espera-se que esse estudo possa contribuir para sensibi-
lização de pro� ssionais de saúde que atuam em ILPI, especialmente nas temáticas refe-
rentes aos quadros demenciais e de depressão em idosos institucionalizados, buscando 
sempre intervenções que minimizem o comprometimento cognitivo e de sintomas 
depressivos junto aos idosos que vivem em instituições de longa permanência. Palavras-
Chaves: Instituição de Longa Permanência; Qualidade de vida; Depressão; Cognição.

RESUMO
Introdução: O crescimento da população idosa é um acontecimento presente e conso-
lidado no cotidiano do país (IBGE, 2010). Objetivo: Descrever o per� l dos idosos de 
um programa de extensão universitária. Metodologia: Participaram do estudo 207, 
sendo 167 mulheres e 40 homens acima de 55 anos. Foi aplicada uma � cha diagnóstica 
com questões relacionadas às características sociodemográ� cas e condições de saúde. 
Os dados foram tratados por meio da estatística descritiva (média e desvio-padrão). 
Resultados: o programa conta com a participação de 207 sujeitos, com idade a partir 
de 55 anos, residentes na região da Grande Florianópolis/SC, para atividades físicas, 
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artístico-culturais, educativas e � sioterapêuticas. Quanto ao per� l dos participantes, a 
maioria é do sexo feminino (80,7%), completou o ensino médio (62,8%), casada (61,8%), 
aposentada (66,7%), da religião católica (74,4%) e possui renda familiar superior a seis 
salários mínimos (40,6%). Acrescenta-se que aproximadamente 84,1% apresentam 
algum tipo de doença, sendo a hipertensão arterial a mais predominante (47,3%). A 
maioria faz uso de medicamentos (85,5%), mas a� rma que seu estado de saúde não 
prejudica a prática de atividade física (69,1%). Discussão: A maioria dos participantes 
é do sexo feminino (80,7%), este resultado pode estar relacionado com a predomi-
nância do sexo feminino na população idosa, fenômeno caracterizado por Neri (2007) 
de feminização da velhice, que vem ocorrendo pelo fato de, quando comparadas aos 
homens, as mulheres estarem atingindo uma maior longevidade. A hipertensão arte-
rial foi à doença auto relatada mais prevalente entre a amostra (47,3%) deste estudo, 
concordando com os achados da literatura realizados junto à população idosa geral 
(Sebastião et al., 2008). Conclusão: O programa de extensão propõe modalidades de 
exercícios físicos, tratamento � sioterapêutico e atividades educativas e artístico-cultu-
rais aos idosos da comunidade, procurando sempre avançar em propostas e ampliar 
suas ações voltadas a esse público. Sugere-se que as Instituições de Ensino Superior 
devam oferecer esses programas voltados para a saúde do idoso para tentar contemplar 
o maior número de idosos no Brasil e aumentar a qualidade de vida desses indivíduos.

RESUMO
Introdução: A presença de idosos em grupos de convivência amplia a mentalidade dessa 
faixa-etária em relação à busca de uma vida social mais ativa. As instituições governa-
mentais intervêm nesse âmbito por meio da formulação de diferentes programas desti-
nados a estimular a prática de atividade física, entretanto, é essencial conhecer as carac-
terísticas e necessidades dessa faixa-etária. Objetivo: Avaliar o per� l sociodemográ� co 
e a condição de saúde de idosos não institucionalizados. Metodologia: Tratou-se de um 
estudo observacional, com delineamento transversal e abordagem quantitativa, reali-
zado em um grupo de convivência da terceira idade do bairro Paraíso, região carente 
da cidade de Santa Cruz/RN. A amostra foi de 64 idosos igual/maior que 60 anos, de 
ambos os sexos, cadastrados/frequentadores e que aceitaram participar da pesquisa. Os 
dados foram coletados em entrevista, do mês de outubro de 2013, com questões sobre os 
aspectos sociodemográ� cos, hábitos de vida e por meio do IPAQ. Os fatores analisados 
foram idade, sexo, raça, tabagismo, IMC, atividade física e algum comprometimento da 
saúde. Resultado: Foram observadas as prevalências: 61% sexo feminino, 58% com idade 
entre 60-70 anos; 80% de raça não branca; 52% eram ex-fumantes, 34% alegaram nunca 
ter fumado e 14% ainda fumam; 51% acima do peso; 52% eram ativos/muito ativos e 
48% irregularmente ativos; 73% dos idosos são doentes, desses 40% hipertensão; 39% 
diabetes, 11% hipercolesterolemia, 2% ósseas degenerativas e 8% outras causas (gastrite, 
depressão, ICC, re� uxo). Discussão: Observou-se uma predominância de mulheres, 
idosos com idade entre 60 a 70 anos, casados e analfabetos. Os grupos de convivência 
proporcionam aos idosos um retorno a uma vida social mais ativa, melhorando a quali-
dade de vida desta população, incentivando a prática de atividade física, evitando o 
sedentarismo e, consequentemente reduzindo o número de algumas doenças causadas 
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INDICADORES CARDIOVASCULARES EM IDOSOS PRATICANTES E NÃO 
PRATICANTES DE EXERCÍCIOS FÍSICOS

ÍNDICE DE CONICIDADE E PRESENÇA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA 
EM IDOSAS FISICAMENTE ATIVAS

RESUMO
A prática de exercícios físicos corresponde à estratégia não farmacológica utilizada no 
tratamento e controle de indicadores cardiovasculares, bem como na melhoria da quali-
dade de vida de idosos. A promoção do envelhecimento saudável ou ativo, relaciona-se 
com: a manutenção e a capacidade funcional, a prevenção de doenças, além de melhorar 
a qualidade de vida destes idosos. A presente pesquisa tem por objetivo estudar as dife-
renças entre os indicadores cardiovasculares (pressão arterial sistólica (PAS), diastólica 
(PAD), frequência respiratória (FR), frequência cardíaca (FC), índice de massa corpórea 
(IMC),perímetros, com idosos ativos participantes de programa supervisionado de exer-
cícios físicos regulares e não participantes. Como método foi aplicado o estudo quantita-
tivo longitudinal, em nível exploratório-descritivo, realizado com a participação de idosos, 
com idade igual ou superior a 60 anos, participantes do grupo de idosos da Faculdade de 
educação física e do ambulatório da Pontí� cia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul, no período de março/2011 à janeiro/2012. Foram realizadas análises utilizando teste 
t-Student, de Mann Whitney,testes qui-quadrado de Pearson e Exato de Fisher, análise de 
variância (ANOVA) com signi� cância de 5%. Participaram dessa pesquisa 108 investi-
gados, distribuídos de forma homogênea entre os grupos que praticam exercícios regular-
mente (n = 54) e os que não praticam atividade física (n = 54). Predominou o sexo feminino 
nos grupos, média de idade entre os grupos de 67 anos, sendo os não praticantes menos 
escolarizados tinham menor renda mensal que os praticantes (p < 0,001). Entre os prati-
cantes foi signi� cativo: circunferência da (p < 0,01); perímetro do quadril, (p < 0,05); as 
médias de PAS (� nal: p ≤ 0,001), e PAD (� nal: p < 0,001). Os não praticantes apresentaram: 
peso médio (p < 0,05), IMC mais elevados (p < 0,001), medida subescapular (p < 0,01) FR 
(� nal: p ≤ 0,05) e FC (� nal: p ≤ 0,05), em que as médias � nais mostraram-se maiores que as 
iniciais. Concluí-se que atualmente os agravos cardiovasculares correspondem aos maiores 
índices de morbi-mortalidade na população geriátrica, sendo as patologias causadas por 
alterações dos níveis tensionais as mais prevalentes, com isso a prática de exercícios físicos 
regulares, desempenha importante papel no controle destes indicadores em idosos.

RESUMO
Introdução: O sobrepeso pode agir negativamente sobre as estruturas do assoalho 
pélvico, causando impacto mecânico sobre a uretra. Objetivo: Comparar o Índice 
de Conicidade (IC) entre mulheres idosas praticantes de exercícios físicos com e 
sem incontinência urinária (IU). Métodos: Foram avaliadas 152 idosas (média de 
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idade = 68,64 ± 5,79 anos) praticantes de exercícios físicos regulares. Aplicou-se 
uma � cha diagnóstica contendo perguntas referentes a presença de IU. Também 
foram mensuradas a massa, estatura e circunferência da cintura para o cálculo do 
IC. Utilizou-se uma estatística descritiva e analítica, adotou-se um nível de signi� -
cância de 5%. Resultados: A prevalência de IU na amostra foi de 32,2%. Observou-
se que a média do IC do grupo com IU foi de 1,29 e do grupo sem IU foi de 1,26, 
com diferença signi� cativa entre os grupos (U = 4015,500; p = 0,047). Entretanto, o 
teste d de Cohen (d = 0,40) demonstrou que o IC tem um pequeno efeito na perda 
urinária de mulheres idosas praticantes de exercícios físicos. Discussão: A presença 
de sobrepeso é uma característica comum em mulheres após os 60 anos. Entre os 
fatores de risco conhecidos para o desenvolvimento da IU, vários estudos têm apon-
tado o sobrepeso e a obesidade central como fortes fatores associados, evidencian-
do-os como possíveis responsáveis pelo aumento da pressão nas estruturas uretrais. 
Diante disso, a prática de exercícios físicos realizada regularmente torna-se impor-
tante para a população idosa. Além de fortalecer a musculatura corporal, aumentar 
a � exibilidade e prevenir e tratar uma série de doenças relacionadas ao processo de 
envelhecimento, a prática de exercícios físicos pode agir de forma positiva no meca-
nismo da continência urinária, pois provoca uma contração re� exa dos músculos do 
assoalho pélvico, decorrente do aumento da pressão intrabdominal exercida. Além 
disso, tal prática também exerce forte in� uência na manutenção do peso corporal e 
prevenção da obesidade. Conclusão: Idosas � sicamente ativas sintomáticas para IU 
apresentam maior nível de obesidade central, o que pode causar elevação crônica da 
pressão intrabdominal, enfraquecendo as estruturas de suporte pélvico e provocando 
a ocorrência de incontinência urinária.

RESUMO
Introdução: O nível de atividade física é reduzido com o passar dos anos (Hallal et al., 
2012) e o envelhecimento provoca alterações na composição corporal (Mazo et al., 
2007) e por consequência pode ocasionar distúrbios metabólicos como alterações na 
glicemia (Lechleitner, 2006). Para tanto o objetivo deste trabalho foi veri� car a relação 
entre o Índice de Massa Corporal (IMC) e a glicemia sanguínea de participantes 
da academia da terceira idade de Mafra/SC. Método: Participaram do estudo 139 
mulheres com média de idade de 62,2 (DP = 7,3) anos e participantes de um programa 
de atividade física (AF) em saúde pública. Para as medidas antropométricas de massa 
corporal e estatura foi utilizado o protocolo descrito pela descrito pela International 
Society for Advancement in Kinanthropometry (Stewart et al., 2011) obtendo assim 
o IMC classi� cado pelos pontos de corte da Organização Mundial da Saúde (WHO, 
2000). A Glicemia foi aferida em laboratório de análises clínicas seguindo os padrões 
internacionais e classi� cadas segundo a Associação Americana de Diabetes (ADA, 
2007). A análise estatística foi realizada por meio da descritiva, de frequência e a � m de 
demonstrar a sensibilidade e a especi� cidade foi utilizado as Curvas de Características 
de Operação do Receptor (Curvas ROC) sendo identi� cada a área total sob esta curva. 
Resultado: O IMC apresentou valores de média de 29,1 (DP = 4,4) kg/m² e uma preva-
lência de 42,4% de indivíduos de “risco aumentado” (> 30 kg/m²). A glicemia obteve 

ÍNDICE DE MASSA CORPORAL COMO DISCRIMINADOR DA TAXA GLICÊ-
MICA NAS ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE
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INFLUÊNCIA DA AUTOESTIMA NA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS.

RESUMO
Introdução e objetivo: O envelhecimento está associado ao processo biológico de 
declínio e deterioração que ocorre com a passagem do tempo, e é próprio daquelas 
pessoas que atingiram o estádio � nal do ciclo vital. A pesquisa tem como objetivo 
analisar a in� uência do autoestima na qualidade vida dos idosos. Metodologia: 
Pesquisa quali-quantitativa, realizada no período de Janeiro à Fevereiro de 2014, no 
bairro de São Brás, Belém-Pará. Veri� cando diferenças entre os sexos da in� uência 
da autoestima sobre a qualidade de vida de idosos. Até que ponto a autoestima 
in� uencia na qualidade de vida, se há correlação desses fatores com o sexo. Como 
instrumentos de pesquisa foram aplicados, questionários de autoimagem e autoes-
tima (STOBAUS 1983) e de qualidade de vida (World Health Organization Quality of 
Life - Whoqol-old). Todos os sujeitos da pesquisa foram submetidos ao Miniexame 
do Estado Mental, sendo excluídos aqueles com resultado abaixo de 25 pontos. Os 
voluntários obtiveram as informações necessárias da pesquisa por meio do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram entrevistados 22 idosos, 12 do sexo 
feminino e 10 do sexo masculino. Entretanto, duas idosas não obtiveram pontuação 
mínima no Mini Exame do Estado Mental e foram excluídas do estudo. Os sujeitos da 
pesquisa possuíam, faixa de 60 a 84 anos. Para análise dos dados, estes foram tabulados 
em planilha Excel 2013. Resultados e discussão: Os dados encontrados demonstraram 
correlação positiva entre autoestima e qualidade de vida, em mulheres a autoestima 
correspondeu positivamente à média de 78,4%, enquanto a qualidade de vida média 
foi 61,42%. Em homens, foram respectivamente 78,8% e 70,51%. O que constata a 
relação diretamente proporcional entre qualidade de vida e autoestima, em ambos 
os sexos. Quanto à comparação entre gêneros não houve diferença estatisticamente 
signi� cativa. A educação permanente de idosos ativos e integrados na sociedade, sob 
o ponto de vista dos níveis de autoestima, autoimagem e qualidade de vida, pode 
contribuir para o alcance de uma velhice bem-sucedida. Conclusão: É necessária a 
promoção da devida atenção primária e a manutenção da integridade, em que haja a 
inclusão do idoso de forma ativa no âmbito social, fortalecendo a autonomia, autoes-
tima e qualidade de vida. Palavras-chave: Idoso. Autoestima. Autoimagem. Envelhe-
cimento. Qualidade de vida.
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média 110,9 (DP = 32,2) mg/dL e 55,4% de participantes com níveis “não aceitáveis”. 
Ao submeter o IMC e a glicemia à análise da curva ROC, obteve-se uma área de 0,661, 
veri� cando o melhor ponto de corte para essa variável de 30 kg/m², sendo assim, foi 
possível estabelecer que o IMC possa classi� car as mulheres com glicemia aceitável 
em 54,5% e não aceitável em 74,2%. Discussão: Foi veri� cado percentuais elevados de 
obesidade em relação ao IMC, cerca de 16,7% em relação a média para a faixa etária 
(VIGITEL, 2013). O IMC é uma das medidas mais utilizadas para veri� cação de níveis 
de obesidade sendo um forte preditor de mortalidade global (Whitlock et al., 2009) 
sendo possível observar sua utilização como discriminador de aumento de glicemia 
sanguínea no ponto de corte de 30 kg/m². Conclusão: Percebe-se que valores de IMC 
possam ter in� uência sobre a glicemia de mulheres ativas � sicamente sendo recomen-
dado como um componente de avaliação.
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INFLUÊNCIA DA FISIOTERAPIA NA SÍNDROME DO IMOBILISMO

RESUMO
Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. O aumento da 
longevidade propicia o aparecimento de patologias crônicas que atingem 75,5% dos 
idosos, dos quais 60,5% são do gênero feminino. Uma síndrome geriátrica que acomete 
indivíduos com enfermidades incapacitantes, culminando na supressão dos movi-
mentos articulares é a imobilidade. O comprometimento da mobilidade possui causas 
multifatoriais, predominando as neurológicas e musculoesqueléticas. A síndrome do 
imobilismo (SI) envolve geralmente o sistema osteomuscular levando a limitações 
funcionais, prejudicando as transferências, posturas e movimento no leito e em cadeiras 
de rodas, alterando o padrão da marcha e di� cultando também as atividades de vida 
diária e pro� ssionais. Objetivos: Avaliar a in� uência da � sioterapia na síndrome do 
imobilismo. Metodologia: Foram realizadas 20 sessões de � sioterapia duas vezes por 
semana em duas pacientes do sexo feminino, com idade de 87 anos (paciente um) 
e 74 anos (paciente dois) acamadas a mais de um mês, ambas com diagnóstico de 
Doença de Alzheimer, apresentando quadro de incapacidade funcional, diminuição da 
amplitude de movimento (ADM) e da força muscular. A duração da sessão era de 40 
minutos com a realização de exercícios de alongamento e relaxamento e mobilizações 
articulares de membros superiores e inferiores. Na paciente 2 associou-se o tratamento 
acima descrito com Estimulação Elétrica Funcional (FES) em membros inferiores – na 
região do quadríceps. Resultados: Não houve melhora no quadro motor da paciente 
um, porém, ao � nal de 20 sessões a paciente dois apresentava melhora em sua capaci-
dade funcional, sua ADM, força muscular e retração muscular e estava deambulando 
com ajuda permanecendo em posição ortostática por no mínimo um minuto, sem 
auxílio. Discussão: Muitas desordens são reversíveis, porém, quanto maior o período 
de imobilização mais difícil será sua reabilitação. Um programa de cinesioterapia asso-
ciado ao posicionamento adequado no leito é fundamental para a prevenção de contra-
turas osteomusculares e articulares. A aplicação da estimulação elétrica contribui para 
o aumento da massa, força e endurance muscular em diversas situações clínicas que 
apresentam fraqueza muscular por desuso e inervação muscular anormal. Conclusão: 
Para evitar complicações oriundas da síndrome da imobilidade é indicada para forta-
lecimento muscular, manutenção da ADM e controle de espasticidade muscular a 
eletroestimulação neuromuscular de baixa frequência.
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RESUMO
Objetivos: Descrever as di� culdades de alimentação e de deglutição de idosos com 
demência percebidas pelos seus cuidadores e relacionar estas di� culdades com o estresse 
do cuidador. Métodos: Realizou-se um estudo quali-quantitativo, entrevistando-se 
48 cuidadores de idosos com demência de Alzheimer acompanhados em um serviço 
público de referência em São Paulo, sobre di� culdade de alimentação e de deglutição 
no idoso cuidado, e a interferência dessa no estresse do cuidador. Resultados: Do total, 
14 cuidadores referiram alterações de deglutição e de alimentação nos idosos por eles 
cuidados; seis só de alimentação e seis só de deglutição. Não houve diferença estatís-

INFLUÊNCIA DAS DIFICULDADES DE DEGLUTIÇÃO NO ESTRESSE DE 
CUIDADORES DE IDOSOS COM DEMÊNCIA
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INFLUÊNCIA DE MORAR SOZINHO NAS PERCEPÇÕES COGNITIVAS E 
AFETIVAS DE QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS

RESUMO
Introdução e objetivo: O ser humano é um ser gregário. Culturalmente, o vínculo e o 
apego entre as pessoas deveriam resultar em arranjos sociais de convívio mesmo durante 
a velhice. Desta forma, o objetivo deste estudo foi investigar a in� uência de se morar 
sozinho nas percepções cognitivas e afetivas de qualidade de vida de idosos. Metodo-
logia: Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, de corte transversal. A amostra de 
conveniência foi composta por 56 idosos que frequentavam uma Universidade Aberta à 
Terceira Idade de um município de porte médio localizado no interior do estado de São 
Paulo. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram: � cha de Caracterização 
do Idoso, Escala de Qualidade de Vida (QdV-DA), Escala para Medida de Satisfação 
com a Vida e Escala de Ânimo Positivo e Negativo (EAPN). Todos os dados foram digi-
tados em um banco no Statistical Program for Social Sciences (SPSS) para realização de 
análises estatísticas não paramétricas. Todos os cuidados éticos que regem as pesquisas 
com seres humanos foram respeitados. Resultados e discussão: Dos 56 idosos entrevis-
tados, 91,1% eram do sexo feminino (n = 51). A média das idades foi de 68,04 anos (DP 
= 5,78, xmín = 60, xmáx = 84). A maior parte dos sujeitos (46,4%, n = 26) possuía ensino 
fundamental (antigos primário e ginásio) incompleto. No que diz respeito à situação 
conjugal, observamos que 5,4% (n = 3) dos entrevistados eram solteiros, 3,6% (n = 2) 
eram separados, muitos eram viúvos (n = 23, 41,1%) e a maioria dos idosos era casada 
ou morava com um companheiro (n = 28, 50,0%). O número médio de � lhos foi de 2,86 
(DP = 2,00, xmín = 0, xmáx = 10). Quanto ao arranjo familiar, a maioria dos idosos 
morava com outra(s) pessoa(s) (n = 45, 80,4%) e 11 indivíduos (19,6%) moravam sozi-
nhos. O fato de morar sozinho não foi um fator determinante de percepções inferiores 
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tica signi� cante entre o número de idosos com (n = 20) e sem (n = 26) di� culdade de 
deglutição relatada pelos seus cuidadores (p = 0,31). As di� culdades de deglutição mais 
frequentes foram: fase oral aumentada; restrição de consistência alimentar; engasgo 
e/ou tosse. Três faziam uso de via alternativa de alimentação. Já nas di� culdades de 
alimentação os achados mais frequentes foram: aumento do tempo de alimentação, 
recusa alimentar, perversão do apetite, falta de iniciativa e/ou di� culdade de memória 
e/ou di� culdade comunicativa no momento durante a alimentação; recusa alimentar, 
apraxia do comer, redução do apetite. Não houve diferenças entre os cuidadores que 
julgavam haver (n = 7) ou não (n = 13) in� uência da di� culdade de deglutir no estresse 
(p = 0,26). A interferência da di� culdade de deglutição no estresse do cuidador se devia 
à preocupação gerada pelas consequências das di� culdades de deglutição, a exemplo 
de broncoaspiração e desnutrição, o que requer mais cuidado e atenção do que outras 
atividades tão ou mais relevantes. A não interferência da di� culdade de deglutição no 
estresse do cuidador se deveu ao uso da via alternativa de alimentação, à adaptação 
do cuidador à situação e ao uso consciente de recursos que amenizam o problema, a 
exemplo de ofertar o alimento à boca do idoso e com calma. Conclusões: Os relatos de 
di� culdade de deglutição e/ou de alimentação foram frequentes no grupo estudado, 
porém a di� culdade de deglutição de idosos com demência in� uenciou no estresse 
de metade dos cuidadores estudados. Acredita-se que os demais utilizaram, em sua 
maioria, estratégias de enfrentamento para lidar com a situação.
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de QV (U = 243,00, z = -0,093, p = 0,926), de satisfação com a vida (U = 214,50, z = 
-0,683, p = 0,494), ânimos positivos (U = 233,00, z = -0,301, p = 0,764) ou de percepções 
superiores de ânimos negativos (U = 231,00, z = -0,343, p = 0,732) quando comparados 
com os idosos que dividiam a residência com outras pessoas. Conclusão: Viver só não 
é sinônimo de um contexto negativo, principalmente se o idoso contar com um meio 
de suporte social representado, neste estudo, pela Universidade Aberta à Terceira Idade.

RESUMO
Embora nem sempre tenha existido e representem para alguns a única oportunidade 
de sobrevivência, asilo tem papel importante no cuidado/proteção do velho vulnerável.
De um lado resolve o problema do idoso fora do mercado de trabalho ou sem renda, 
de outro representa uma alternativa para a família sem condições de cuidá-lo. O estudo 
analisou a condição de vida dos idosos em dois asilos, um da Bahia outro do Rio Grande 
do Sul. Instituições, criadas em períodos diferentes, com objetivo de acolher idosos 
carentes e contextualizar o desamparo na sociedade de pertencimento. Com trajetórias 
e sistemas operacionais que se diferenciam, o objetivo do estudo foi analisar e comparar 
nas duas realidades, o per� l do idoso acolhido; a identidade da instituição e infraestru-
tura para diferentes velhices (com capacidade funcional e/ou cognitiva comprometida, 
com família, sem família, aposentados, sem renda); os recursos humanos da casa (pro� s-
sionais da saúde, administrativos) determinantes da institucionalização; e qualidade das 
relações. Metodologia: Foi uma pesquisa descritiva do tipo estudo de caso com abor-
dagem Quanti-Qualitativa. Os participantes foram 70 idosos: 40 baianos e 30 gaúchos. 
As informações coletadas com � cha de observação etnográ� ca e entrevista. A discussão 
por análise estatística e do discurso. Resultado: Apesar da diferença dos contextos 
analisados, em ambos há convergências de situações tanto na infraestrutura quanto na 
disponibilidade dos cuidadores e, na satisfação dos idosos com sua realidade, provavel-
mente pelas regras impostas e impessoalidade no tratamento. Nos dois constatamos que 
idosos com diferenças de autonomia física e � nanceira, de relações afetivas e familiares, 
dividem mesmo espaço, angústia, e medo. A maioria está em local inadequado, com 
barreiras arquitetônicas, ou de� ciente espaço de convivência. Conclusão: Independen-
temente de região o asilo segue uma rotina comum, de fácil identi� cação, quer pela 
população hospedada, equipe multipro� ssional, atividades ou recursos. Registrou-se 
que o cotidiano atenua a tendência a asilar-se, por não ter mais necessidade de modelos 
nem confrontos. Esta talvez seja uma das razões de preferirem a solidão sendo possível 
perceber agravar-se a tristeza e depressão, elevando as di� culdades dos gestores.

INSTITUCIONALIZAÇÃO DE IDOSOS EM CIDADES DO NORDESTE E SUL 
DO BRASIL
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INTERVENÇÃO DA PSICOLOGIA PARA ADESÃO A DIETA COM IDOSOS 
DIABÉTICOS

RESUMO
A diabetes é uma doença que pode envolver crenças disfuncionais que impedem uma 
adesão ao tratamento. A intervenção pela Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) 
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INTERVENÇÕES PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DCNT : ENVELHECI-
MENTO ATIVO NA AGENDA DA SAÚDE DO CEARÁ

RESUMO
Introdução: O Ceará obteve a 16ª posição no Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal-IDHM, na dimensão longevidade, com índice de 0,793, segundo dados do 
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece, 2013). O Ceará foi o 
9º Estado que mais avançou em termos relativos, melhorando quase 30% entre 1991 
e 2010, período no qual a expectativa de vida do cearense cresceu de 58 anos para 
75. No Nordeste ocupa a melhor posição (2010). O indicador Longevidade considera 
esperança de vida ao nascer (nº médio de anos que as pessoas dos municípios viveriam 
a partir do nascimento, mantidos os mesmos padrões de mortalidade observados no 
período). A OMS tem alertado para a necessidade de investimentos em longevidade 
com qualidade, ranking em que o Brasil aparece em 112º lugar, atrás de Albânia e 
Colômbia. Entre os determinantes, as doenças crônicas não transmissíveis – DCNT 
respondem por mais de 58% das causas de morte no mundo, perda da capacidade 
funcional, autonomia e independência , portanto, na qualidade de vida na velhice. 
Evidências apontam estarem as DCNT associadas a hábitos de vida deletérios como 
alimentação inadequada, sedentarismo e estresse. A atenção ao idoso assume status de 
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tem se mostrado e� caz na mudança de crenças e comportamentos de pacientes diabéticos 
quanto ao controle e manutenção de hábitos alimentares saudáveis. Objetivou-se descrever 
a intervenção que a equipe de psicologia realizou com idosos diabéticos inscritos no 
Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso (PROADI) de um hospital universitário na 
cidade de Belém/PA. Trata-se do atendimento com dois participantes: um homem e uma 
mulher, idosos diabéticos egressos de internação, com diagnósticos da doença há mais de 
20 anos e que passaram por procedimento de amputação de parte de um dos membros infe-
riores. Foram utilizados instrumentos: questionário de Conhecimentos sobre a Diabetes 
(QCD), Tabela de Controle Alimentar (TCA) e técnicas da TCC: questionamento Socrá-
tico; Comparação Social; Comparação Intra-individual; Correção de Distorções Cogni-
tivas; Reestruturação Cognitiva e Treino Comportamental. Ocorridos atendimentos quin-
zenais em domicílio durante 8 meses. Avaliou-se, no primeiro atendimento, o histórico 
de vida, hábitos alimentares, conhecimentos e crenças dos pacientes a respeito da doença. 
Realizadas orientações para os idosos e seu familiar-cuidador, sobre a diabetes, agravos, 
alimentação adequada; treinamento para preenchimento da TCA e medição frequente da 
glicemia. Os resultados foram: a) Os participantes obtiveram uma boa pontuação obtida 
no QCD (Ele = 24 e Ela = 25, de um total de 30 pontos), isso indica conhecimento sobre 
a doença; no entanto, b) a taxa glicêmica pós-prandial obtida nos primeiros atendimentos 
domiciliares estava um pouco acima do considerado normal para o participante (144 mg/
dL) e elevada para a participante (240 mg/dL); c) ao longo dos atendimentos os partici-
pantes demonstraram seguir as orientações e treinos fornecidos, promovendo mudanças 
em seus hábitos alimentares; d) relatos de mudanças quanto a crenças disfuncionais sobre 
a doença, tratamentos e capacidade de enfrentamento; e) os valores da glicemia atingiram, 
na média, os níveis desejáveis (Ele = 138 mg/dL; Ela = 138,3 mg/dL). Os resultados apre-
sentados reforçam a e� cácia das técnicas da TCC aplicada para promoção de aderência ao 
tratamento em idosos diabéticos. Concluí-se que os pacientes atendidos, diante da adesão a 
dieta melhoraram seu estado de saúde geral, substituindo os comportamentos inadequados.
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prioridade e a Saúde do Idoso da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – SESA parti-
cipa de ações intra e intersetoriais. Objetivo: Apresentar diretrizes, estratégias e ações 
para enfrentamento das DCNT. Método: Pesquisa descritiva tipo análise documental 
de relatórios das o� cinas e seminários de elaboração do Plano no Ceará. Resultado: 
O Plano integra ações da saúde, redes intra e intersetorial, sociedade civil organizada, 
constituindo-se em agenda política. Para o eixo envelhecimento ativo elenca-se ações 
que objetivam implementar envelhecimento ativo, promoção à saúde, prática da ativi-
dade física, capacitação pro� ssional; ações para autocuidado, uso racional de medica-
mentos, atenção integral gerontológica, ampliação da autonomia e independência do 
idoso; formação de cuidadores do idoso com condições crônicas. Conclusão: As inter-
venções para prevenção e controle de DCNT incluem diversas ações, que têm sido 
monitoradas e avaliadas por meio de estudos. Intervenções consideradas mais custo-e-
fetivas e “melhores apostas” propostas pela Saúde do Idoso se consolidam como as que 
devem ser executadas imediatamente para que produzam resultados acelerados em 
termos de vidas salvas e doenças prevenidas.

RESUMO
Introdução e objetivo: Queda é um dos eventos mais comuns na velhice e que possui 
desfechos potencialmente graves. A complicação mais frequente é o medo de cair, que 
gera insegurança, limitação das atividades diárias e piora na qualidade de vida do idoso 
e cuidador. Este estudo teve como objetivo analisar a percepção do cuidador sobre a 
queda e suas consequências na vida do idoso de quem ele cuida. Metodologia: Este 
trabalho foi realizado com abordagem qualitativa, tendo como método o Estudo de 
Caso. O instrumento utilizado foi um roteiro de entrevista semiestruturado. Os entre-
vistados foram 11 cuidadores de idosos integrantes de um serviço de atendimento 
domiciliar de uma Universidade Pública Federal. Resultados e discussão: Os cuida-
dores entrevistados eram todos do sexo feminino, com idade média de 63,3 anos. Oito 
deles estão na sua primeira experiência como cuidador (n = 8), sendo o maior tempo na 
função de 30 anos e o menor de seis meses.A análise do conteúdo das falas resultou em 
dois eixos temáticos: qqueda e dispositivos de auxílio à marcha. Os subeixos envolvem: 
signi� cado do cair, múltiplas quedas, reação perante uma queda, medo de cair, situação 
de maior risco, estratégias para prevenção de riscos e religiosidade. Pode-se perceber 
que os cuidadores tem di� culdade em de� nir o que é uma queda, relatando o contexto 
em que ocorrem, como a temem e os possíveis desfechos, principalmente fraturas. A 
maioria dos idosos já sofreu uma queda, sendo esse evento causador de grande medo e 
impacto na rotina dos cuidadores. Os entrevistados consideraram que as situações de 
maior risco estão ligadas a execução de atividades básicas de vida diária e, como forma 
de proteção ao idoso, acompanham e facilitam as ações, além de oferecer grande auxílio 
físico. Acreditam que dispositivos de auxílio oferecem maior segurança à marcha e 
diminuem risco de queda, quando bem orientados. Conclusão: O medo da queda gera 
grande impacto na vida do idoso e do cuidador, gerando sobrecarga física e emocional 
e, possivelmente, limitação da funcionalidade do idoso, evidenciando a importância de 
um planejamento de intervenção mais abrangente e efetivo contra quedas, com foco 
inclusive no cuidador, para melhor qualidade de vida de ambos.

MEDO DE CAIR E O IMPACTO SOBRE A FUNCIONALIDADE DO IDOSO: A 
VISÃO DO CUIDADOR
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MEDO DE CAIR E PRESENÇA DE FATORES DE RISCO DE QUEDAS 
DOMICILIARES

RESUMO
Introdução: O envelhecimento populacional é uma realidade em nosso país, assim como em 
países em desenvolvimento, o Brasil vem experimentando um importante crescimento de 
sua população de idosos. Sabemos que o envelhecimento é um processo individual, marcado 
por inúmeras alterações, transformações nos diversos sistemas orgânicos tornando o idoso 
mais propenso a sofrer quedas. Objetivo: Investigar o medo de cair e os fatores de risco domi-
ciliares. Metodologia: Trata-se de um estudo prospectivo, transversal, quantitativo e qualita-
tivo. Os instrumentos utilizados foram a Escala Internacional de E� cácia de Quedas – Brasil 
e um questionário para avaliar a presença fatores predisponentes de quedas domiciliares 
de Moraes; O grupo era formado por 57 mulheres (57%) e 43 homens (43%). Resultados: 
A amostra foi caracterizada pela idade média de 68,28 anos (60 a 91 anos). Os resultados 
mostraram que a média foi de 26,03 das medidas descritivas para a Escala Internacional de 
E� cácia de Quedas – Brasil indicando uma associação com quedas esporádicas, no entanto 
a escala de fatores predisponentes de quedas domiciliares de Moraes mostrou que 82% das 
residências apresentavam baixo risco de quedas, sugerindo uma correlação positiva uma vez 
que não tendo riscos domiciliares, a ausência do medo de vir a cair torna-se uma constante. 
Discussão: A partir dos resultados encontrados nesse estudo, os mesmos apresentaram corre-
lação entre as variáveis, medo de vir a cair e risco domiciliares. Poucos estudos na literatura 
apresentaram correlação destas variáveis, no entanto, correlacionam outra variável, o risco de 
quedas, sendo as quedas de extrema importância e grande associação com o medo de cair e 
equilíbrio. Conclusão: O presente estudo mostra que quando o ambiente é seguro, o medo de 
vir a sofrer uma queda pode estar ausente, evidenciando assim a necessidade de desenvolver 
projetos em que seja possível trabalhar a prevenção de acidentes por meio de adequação de 
ambientes proporcionando uma maior segurança ao morador, de forma coordenada e orien-
tada visando à prevenção de futuras quedas. Palavras-chave: Domícilio. Idosos. Medo de cair.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo fazer a aproximação entre os campos da Gerontologia 
Social, da Cognição e da Terapia Ocupacional, ao propor uma intervenção cognitiva 
que considere a biogra� a dos sujeitos, em uma tentativa de apropriação desses idosos 
do processo de envelhecimento. Apoiado nas ideias de Freire sobre a conscientização 
e o diálogo, propomos uma re� exão sobre a imposição de intervenções cognitivas aos 
idosos que desconsideram o conhecimento e as experiências acumuladas a partir da 
sistematização de uma “O� cina Cognitiva para Idosos” em um Centro de Convivência 
localizado nas dependências de um hospital no município de Belém, Estado do Pará. 
A o� cina foi desenvolvida em quatro módulos, cada um com cinco encontros e duas 
horas de duração, de março a setembro de 2009.

MEMÓRIAS DE UMA PRÁTICA: EXPERIÊNCIA EM OFICINA COGNITIVA 
PARA IDOSOS
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MINHA VIDA EM HISTÓRIAS

MOTRICIDADE FINA EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS E COMUNITÁ-
RIOS FREQUENTADORES DE CENTROS CONVIVÊNCIA

RESUMO
Grupo Vida Longa-convivência e promoção da saúde para terceira idade, coordenado 
por equipe multipro� ssional em Belo Horizonte. Existe há 11 anos por demanda da 
comunidade, que tem na área de abrangência número signi� cativo de idosos. Em 
2011, o grupo propõe escrita da biogra� a, realizada na o� cina “Minha Vida em histó-
rias”. O objetivo foi resgatar e registrar história de vida das idosas; trabalhar emoções; 
superar di� culdades passadas, em uma construção positiva da vida, como forma de 
explicar o presente e projetar o futuro. As o� cinas foram realizadas em dois anos e 
teve início com estudo do conceito de biogra� a, signi� cado, conteúdo, de� nição 
de capítulos, sequência. Os livros foram manuscritos, uma vez que escrever com as 
mãos repassa emoção, aproxima leitor do autor da obra. Para sensibilizar sobre temas, 
foram realizadas atividades como palestras, vídeos, músicas, poesias, textos, expressão 
corporal, teatro, dinâmicas. O material foi produzido nas reuniões, apresentado para 
o grupo em troca de experiências e emoções. Após produção dos capítulos cada uma 
deu título a seu trabalho e foi realizada o� cina de trabalho manual para produção da 
capa e encadernação. Para � nalizar houve lançamento do livro em evento que contou 
com presença de familiares. A experiência proporcionou ressigni� cação de momentos 
marcantes da vida de cada uma. Algumas idosas não conseguiram produzir o livro, 
sendo interrompido no momento mais sofrido de suas vidas. Para o restante do grupo 
foi momento de alegria e sentimento de valor em poder compartilhar sua história com 
familiares. “Foi muito grati� cante, triste, alegre, mistura de sentimentos. Tive muitas 
raivas, mas tudo passou e hoje agradeço a Deus por ter chegado aqui”. Após a expe-
riência, algumas iniciaram escrita da história dos � lhos; livros estão sendo lidos por 
toda família; despertou sentimento de realização, de ser capaz e reconhecer na própria 
história momentos de vitórias; a família se vê nos relatos e reconhecem valor do idoso 
que muitas vezes passou por situações que a família não conhecia. Lembrar é uma 
possibilidade de análise e balanço da vida possibilitando resolução de con� itos do 
passado. O livro demonstrou a condição de resiliência das idosas que foram capazes de 
suportar sofrimento e ressurgir dele modi� cado construindo para sua vida um novo 
sentido existencial. “Vivi, revivi, deixei viver em mim uma vida, uma história, uma 
existência. Sou feliz.”

RESUMO
Introdução: Por meio da motricidade � na o ser humano é capaz de controlar diversos 
movimentos de certos segmentos do seu corpo, com utilização de força mínima, 
com o intuito de realizar uma tarefa precisa. A Escala Motora para a Terceira Idade 
(EMTI) permite avaliar as seis áreas da motricidade humana, entre elas, a motrici-
dade � na. Objetivo: Comparar a motricidade � na de idosos institucionalizados com 
idosos comunitários frequentadores de centros de convivência. Metodologia: Trata-
se de um estudo observacional de caráter transversal com abordagem quantitativa, 
realizado no mês de outubro de 2013, com uma amostra de 52 idosos de ambos os 
sexos, com idade igual ou superior a 60 anos. Utilizou-se para a avaliação da motri-

Autores: Paula Ferreira 
Chacon / Chacon, PF / 

PBH; Elvira Helena Cecílio 
de Oliveira Monteiro / 

Monteiro,EHCO / PBH; 
Neire de Castro Araújo 

/ Araújo, NC / PBH; 
Siomara Cândido Delgado 

/ Delgado, SC / PBH
Área: Gerontologia

Temário: Outros
Modalidade aprovada: 

Trabalho Cientí� co – 
Pôster Eletrônico

Autores: Vanessa Lopes 
Costa de Oliveira / 

Oliveira, VLC / UFRN; 
Naama Samai Costa 

Oliveira / Oliveira, NSC 
/ UFRN; Camila Maria 

Medeiros de Araújo / 
Araújo, CMM / UFRN; 

Kamila Brena Almeida de 



509

Oliveira / Oliveira, KBA 
/ UFRN; Bartolomeu 

Fagundes de Lima Filho 
/ Lima Filho, BF / UFRN; 
Luciana Araújo dos Reis / 
Reis, LA / UFRN; � aiza 

Teixeira Xavier Nobre / 
Nobre, TTX / UFRN

Temário: Outros
Modalidade aprovada: 

Trabalho Cientí� co – 
Pôster Eletrônico

cidade � na dos idosos a EMTI. Da amostra total de participantes, 37 são frequenta-
dores do Centro de Convivência da Terceira Idade (CCTI) e 15 idosos são residentes 
na instituição de longa permanência (ILP) Monsenhor Paulo Herôncio. Resultados: 
Dos 52 idosos avaliados, a idade mínima foi de 60 anos e a máxima de 94 anos. 
Veri� cou-se que no grupo de idosos frequentadores do CCTI a faixa etária predo-
minante foi de 60 a 70 anos (54,1%), no grupo da ILP essa predominância se esta-
beleceu para a faixa etária de 81 a 94 anos (53,3%). Observou-se maior frequência 
de idosos do sexo feminino (51,4%) no grupo CCTI, diferente do grupo ILP que 
obteve maior percentual do sexo masculino (60%), embora essa diferença não seja 
signi� cativa (p = 0,45). A motricidade � na apresentou diferença signi� cativa (p < 
0,001) entre os grupos estudados. Os níveis mais elevados (8 a 11) foram alcançados 
somente pelos idosos do grupo CCTI (45,9%). Os demais participantes, sendo 20 
idosos (54,1%) do grupo CCTI e 15 (100%) do grupo ILP atingiram os níveis 5 a 
7. A maioria dos idosos de ambos os grupos apresentou motricidade � na na faixa 
motora de normalidade.Discussão: a motricidade � na foi classi� cada em sua maioria 
na faixa de normalidade para ambos os grupos, para apresentar uma média baixa 
nessa área, é necessário ter algum problema nos sistemas visuomanual, nervoso ou 
complicações osteomusculares importante. Os idosos do Centro de convivência 
considerados mais ativos alcançaram os níveis mais elevados, explicado pelo imple-
mento de jogos manuais que estimulam a manutenção dessa área. Conclusão: Foi 
possível perceber que a motricidade � na nos idosos frequentadores do Centro de 
Convivência da Terceira Idade apresentou níveis mais elevados, quando comparado 
com o grupo ILP.

RESUMO
O aumento da população idosa é um fenômeno mundial sem precedentes, decor-
rente de mudanças em indicadores sociodemográ� cos e de saúde. Com o avançar 
da idade há uma redução nos níveis de atividade física, sendo este um fator rele-
vante para o surgimento e/ou agravamento de enfermidades, tais como a osteopo-
rose, diabetes mellitus tipo II, hipertensão arterial, doença da artéria coronária e o 
excesso de peso corporal que pode chegar à obesidade. Além disso, o idoso � sica-
mente inativo pode ter uma percepção negativa de sua imagem corporal. Diante do 
exposto, o objetivo principal deste trabalho consistiu em analisar se excesso de peso 
e a imagem corporal autopercebida constituem fatores associados ao nível de ativi-
dade física em mulheres idosas. O grupo pesquisado foi composto por 113 idosas, 
participantes de um Programa de Educação Permanente na cidade do Recife/PE. 
Para a coleta dos dados foi utilizada a técnica de entrevista, com registro das infor-
mações em questionário semiestruturado. Foram analisadas variáveis sociodemo-
grá� cas (idade, escolaridade, estado civil, renda e situação previdenciária), imagem 
corporal autopercebida (Escala de silhueta de Sorensen e Sunkard), excesso de 
peso corporal (Avaliação antropométrica) e nível de atividade física (International 
Physical Activity Questionaire – IPAQ). A idade das idosas variou entre 60 a 87 
anos, sendo a média geral de 69 anos (± 5,8). Em relação ao nível de atividade física 
total, a maioria das idosas (82,3%) foi classi� cada como � sicamente ativa, o que 

NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA RELACIONADO AO EXCESSO DE PESO E 
PERCEPÇÃO CORPORAL EM MULHERES IDOSAS
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O ENVELHECIMENTO E OS FATORES RELACIONADOS AO DÉFICIT DE 
MEMÓRIA

RESUMO
Introdução e objetivo: Na sociedade não é difícil distinguir os idosos de indivíduos 
mais jovens, pois formam um grupo heterogêneo devido limitações cognitivas e 
funcionais. A memória é uma das partes que modi� ca devido o declínio funcional. 
A di� culdade de memorização em uma pessoa acima de 50 anos é queixa frequente. 
Devido a essas alterações e as consequências ocasionadas, faz-se necessário conhe-
cimento sobre modi� cações mentais para os pro� ssionais de saúde promoverem 
práticas que favoreçam a qualidade de vida, reduzindo riscos causados pelo dé� cit 
de memória. Assim o objetivo foi analisar a saúde integral do idoso relacionada ao 
dé� cit de memória no processo de envelhecimento. Método: Trata-se de estudo de 
campo, descritivo, exploratório, com abordagem quanti-qualitativa. A população foi 
28 idosos, a partir de 60 anos, com capacidade cognitiva ativa, aptos a responder as 
perguntas e que dispuseram a participar da pesquisa. A coleta aconteceu em julho e 
agosto de 2013 com entrevista semiestruturada. Para análise dos dados sociodemo-
grá� cos utilizou-se Epidata3.0 e os discursos por meio da análise de conteúdo temá-
tico de Bardin. Este estudo faz parte do Programa de Iniciação Cientí� ca (INICIA). 
Resultados e discussão: Dos 28 idosos obteve-se as variáveis: idade, estado civil, sexo, 
moradia, escolaridade, renda familiar, pro� ssão, ocupação de trabalho, atividades 
sociais, físicas e religiosas, percepção de saúde, doença e depressão como fatores que 
in� uenciam ao dé� cit de memória. Dentro dos conteúdos dos discursos emergiu a 
seguinte categoria: (1) Interferência do esquecimento no meio em que vive, tendo 
como subcategorias: (1) Interfere, 15 (53,57%); (2) Indiferente, 3 (7,14%) (3) Não 
interfere, 11 (39,29%). Quanto aos sentimentos que emergem devido ao esqueci-
mento no cotidiano surgiu a categoria (2): sentimentos que emergem das possíveis 
limitações da memória no cotidiano das atividades de vida diária, como subcatego-
rias: (1) Sentimentos positivos 9 (32,14%); (2) Sentimentos indiferentes 3 (10,72%); 
(3) Sentimentos negativos 16 (57,14%). Conclusão: Os dé� cits de memória mencio-
nados pelos idosos estão relacionados aos fatores socioeconômicos e com presença 
de doença na vida do indivíduo. Há interferência do esquecimento no meio que 
vivem. A maioria dos idosos relataram sentimentos negativos que comprometem o 
bem-estar e o modo de viver.
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sugere ser positiva a participação das idosas em programa de educação permanente 
por estimular hábitos mais saudáveis. Quando realizada a análise por domínios 
da atividade física, foi observado que as atividades domésticas (47,8%) e de lazer 
(44,2%) são as mais praticadas pelas idosas, podendo estar relacionado ao fato de 
grande parte dessas idosas não possuírem ocupação pro� ssional (74,3%). As idosas 
� sicamente inativas referiram insatisfação em relação à imagem corporal por 
excesso de peso (IMC >27 kg2), indicando que autopercepção da imagem corporal 
das idosas se aproxima do resultado obtido na avaliação antropométrica. Desta 
forma, o estudo reforça a importância dos programas institucionais, que propor-
cionem aos idosos vivências para um envelhecimento mais ativo, contribuindo para 
uma melhor qualidade de vida. Palavras-chaves: Envelhecimento. Atividade física. 
Imagem corporal.
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O IMPACTO DE INTERAÇÕES SOCIOVERBAIS EM UM GRUPO DE IDOSOS 
DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA

RESUMO
Introdução e objetivo: O aumento da longevidade no Brasil indica a necessidade do 
desenvolvimento de pesquisas sobre a velhice, especialmente, voltadas aos idosos 
residentes em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Nas ILPIs, 
geralmente, os residentes experienciam um isolamento social, pois mantém ine� caz 
relação entre eles e praticamente nenhuma interação com pessoas que vivem fora da 
instituição. Tal situação tem levado muitos idosos a apresentar problemas de saúde, 
inatividade e depressão. O objetivo deste estudo é analisar o impacto que atividades 
linguístico-discursivas, pautadas na promoção da saúde, pode ter em um grupo de 
idosos institucionalizados. Metodologia: Trata-se de um estudo de caso qualitativo, 
aprovado pelo Comitê de Ética de um Centro Universitário, situado no Paraná. Parti-
ciparam da pesquisa 12 sujeitos, com idade mínima de 60 anos, moradores de uma 
ILPI, situada no interior do Paraná. Foram realizados 16 encontros de grupo focal, 
mediados por uma fonoaudióloga, com duração de 90 minutos cada. Para analisar 
o impacto das interações dialógicas sobre esse grupo, foram realizadas entrevistas 
semi-estruturadas individuais com seus participantes, após o 16º encontro. Elas 
estão registradas em gravações audiovisuais, sendo transcritas e analisadas sob uma 
ótica dialógica da linguagem, a qual entende que cada sujeito depende de intera-
ções socioverbais para manter-se empoderado e integrado socialmente. Resultados 
e discussão: Com os encontros dos grupos focais, os idosos puderam compartilhar 
suas experiências e ideias com pessoas com quem dormem, comem e vivem juntos, 
em uma perspectiva diferente da rotina ofertada pela ILPI, que, envolvida com 
cuidados do corpo físico, propõe oportunidades restritas de interação. A análise dos 
discursos produzidos pelos idosos revela que a interação com o outro foi: viabiliza-
dora de produção e de troca de conhecimento, aliviadora de tensões, promotora de 
con� ança mútua e reorganizadora de seus relatos de histórias pessoais. Assim, eles 
puderam recon� gurar seu papel social, percebendo-se capazes de empreender com 
os outros novas maneiras de compartilhar a vida institucionalizada. Conclusão: A 
promoção de interações socioverbais entre os idosos institucionalizados apresenta-
se como alternativa capaz de promover saúde, por meio do resgate da voz e da vez 
desses sujeitos, na medida em podem ressigni� car a vida no interior da instituição 
que os abriga.
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RESUMO
Objetivo: Esse estudo tem como objetivo identi� car o impacto da atividade física na 
qualidade de vida dos idosos praticantes de atividade física no Instituto Paulista de 
Geriatria e Gerontologia, comparando a qualidade de vida dos frequentadores da 
atividade física e da dança. Método: Estudo transversal com aplicação de um questio-
nário de avaliação de qualidade de vida validado, o WHOQOL-Bref, com os idosos 
frequentadores do Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG). Foram 
entrevistados 100 idosos praticantes de atividade física e 25 idosas que fazem parte 

O PAPEL DA ATIVIDADE FÍSICA E DA DANÇA NA QUALIDADE DE VIDA 
DOS IDOSOS
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O QUE EXPLICA AS ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO ADOTADAS POR 
IDOSOS. UM ESTUDO METODOLÓGICO

RESUMO
Estratégias de enfrentamento são processos pelos quais as pessoas alteram o ambiente 
ou regulam cognições e emoções quando expostas a estressores. O modelo mais usado 
classi� ca-as em focadas no problema ou na emoção. Estudos brasileiros com idosos 
identi� caram 5 fatores subordinados a essas duas dimensões. Entretanto, a funciona-
lidade das estratégias de enfrentamento para a adaptação é noção clinicamente mais 
relevante porque considera suas relações com o bem-estar e o desenvolvimento. Não 
há estudos brasileiros sobre enfrentamento na velhice com este enfoque. Objetivo: 
Comparar duas estruturas fatoriais relativas a um inventário de estratégias de enfren-
tamento aplicado a idosos, uma com 5 fatores associados ao modelo bidimensional 
(1. Emoções negativas/excessos comportamentais; 2. Controle sobre o ambiente; 3. 
Religiosidade; 4. Esquiva; 5. Inibição de emoções), a outra com 3 fatores explicados 
pelos conceitos de funcionalidade, adaptação e desenvolvimento. Métodos: Amos-
tras probabilísticas de idosos comunitários de Parnaíba/PI e Ivoti/RS, sem dé� cit 
cognitivo sugestivo de demência (n = 415; > 65 anos; 62,5% mulheres), responderam 
19 itens escalares de um inventário de enfrentamento. Foram feitas análises fato-
riais exploratórias com rotação Varimax e análises de con� abilidade interna dos 
dados. Resultados: Contendo 18 itens com carga > 0,40, a solução de 5 fatores foi 
assim interpretada: 1. Esquiva; 2. Emoções negativas/excessos comportamentais; 3. 
Aceitação da situação/responsabilidade pelo problema; 4. Busca de suporte social; 
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do grupo de dança da instituição. Foram inclusos na pesquisa os idosos praticantes 
de Atividade Física e da dança a pelo menos seis meses ininterruptos em qualquer 
dos grupos presentes no Instituto e foram excluídos da participação da pesquisa os 
idosos que praticam Atividade Física por um período inferior a seis meses, ou seja, 
recém inseridos nos grupos do Instituto e após seis meses, foi aplicado o mesmo 
questionário para uma reavaliação. Resultado: Por meio dos resultados obtidos 
com a pesquisa é possível perceber que a auto avaliação dos pesquisadores mostra 
que a percepção que têm de si e do meio em que vivem é muito positiva. Obser-
vando os resultados da pesquisa, os idosos que estão em contato com uma rotina 
ativa, independente da atividade realizada, têm uma melhor avaliação da própria 
ação em suas vidas. Conclusão: Este estudo mostra que as idosas que praticam a 
dança e atividade física demonstrou signi� cativa melhora na qualidade de vida dos 
idosos. A partir dos resultados obtidos, podemos notar que a atividade física e a 
dança são bené� cas para os idosos, que contribui para um envelhecimento ativo e 
saudável. Diante disso, a dança contribui para um melhor envelhecimento e com 
mais condições. Portanto, a dança é uma atividade física em que se trabalha o físico, 
o mental, o social e o psicológico. É imprescindível enfatizar que tão importante 
quanto estimular a prática regular da atividade física ou de dança, as mudanças 
para a adoção de um estilo de vida ativo é de fundamental valor para um envelhe-
cimento saudável e com qualidade. Pode-se dizer que a atividade física, em geral, 
tem papel importantíssimo na promoção da saúde, na prevenção de doenças, assim 
como na qualidade de vida das pessoas, contribuindo para um envelhecimento 
saudável, ativo e com qualidade.
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5. Religiosidade. Composta por 17 itens com carga > 0,40, explicativa de 38,9% da 
variância, a solução de 3 fatores envolveu: 1. Estratégias não adaptativas (culpar os 
outros; comer e beber demais; hostilidade; gritar/xingar; queixar-se; tomar remédios; 
isolar-se; rejeitar a situação); 2. Estratégias adaptativas (procurar distrair-se; procurar 
relaxar; tentar esquecer; rezar; con� ar em Deus); 3. Estratégias de desenvolvimento 
(con� ar nos outros; fortalecer laços, buscar informações antes de agir; expor senti-
mentos). A con� abilidade interna dos fatores foi moderada em ambas as estruturas. 
Conclusões: A solução trifatorial mostrou-se conceitualmente mais satisfatória que 
a de 5 fatores, sugerindo que (a) seja mais explorada em estudos metodológicos com 
amostras maiores e econômica e culturalmente mais homogêneas, e (b) tenha sua 
validade preditiva avaliada em face de taxas comorbidade, fragilidade, mortalidade 
e depressão.

RESUMO
As barreiras de acesso às novas tecnologias são evidenciadas diariamente, principal-
mente pela falta de conhecimento do manuseio dos aparatos tecnológicos, tornando-
se necessárias iniciativas de inclusão digital. As universidades abertas à terceira idade 
têm apoiado projetos como “O� cinas de informática para Terceira Idade”. Busca-se 
incluir os idosos digitalmente, com ferramentas digitais de informação e comuni-
cação, utilizando a aprendizagem por pares como alternativa de promoção de enve-
lhecimento ativo. As o� cinas são ministradas com encontros semanais de três horas, 
por quatro meses, em turmas de 10 idosos. A crescente demanda pelas o� cinas de 
informática e a necessidade de instrutores voluntários culminaram na formação de 
idosos multiplicadores do conhecimento. Para a utilização dessa metodologia de 
aprendizagem por pares, os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido, conforme resolução 196/CNS e Parecer nº 076/08 do Comitê de Ética. 
Formou-se 33 idosos multiplicadores durante 2006 a 2013, sendo nove homens e 24 
mulheres, com idade média 62 anos. Neste período, mais de 500 idosos com idade 
média de 64 anos participaram das o� cinas. Para avaliação da metodologia, coletou-
se depoimentos dos idosos multiplicadores sobre a experiência vivenciada: “Senti que 
se é útil e que idade não tem limite”; “Basta querer e ter como realizar, e acima de tudo 
ter boa vontade”; “Simplesmente espero ter saúde o bastante para poder continuar 
nessa jornada que me faz sentir realizada”; “É muito grati� cante ser multiplicadora, 
aprendemos mais que ensinamos, tenho grande satisfação de ensinar a quem quer 
aprender”. Concluiu-se que a aprendizagem por pares respeitou ritmo, linguagem 
e história de vida, assim como alguns declínios decorrentes da idade (redução da 
memória de curto termo, tempo de resposta, diminuição da psicomotricidade). A 
aprendizagem por pares tornou-se um estímulo para os atores, pois o idoso que vem 
aprender, ao ver um par se sente mais a vontade em tirar suas dúvidas e interagir com 
o computador, e o idoso que vem ensinar se torna protagonista nessa ação e partici-
pante do processo de inclusão digital. Assim, é auspiciosa a adoção dessa estratégia, 
pois contribui com aspectos ligados à autoestima, autonomia, legitimação e, conse-
quente, inclusão social e melhora referida em relação à saúde e bem-estar de todos 
os participantes.

OFICINAS DE INFORMÁTICA: O IDOSO PROTAGONISTA E A APRENDI-
ZAGEM POR PARES
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OFICINAS TEMÁTICAS COMO ALTERNATIVA PEDAGÓGICA PARA O 
APRENDIZADO DE HÁBITOS DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

OS NOVOS IDOSOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE DANÇA FOLCLÓRICA 
BALANÇARTE – IFRN

RESUMO
Introdução: Nem sempre os idosos adotam boas práticas alimentares. Vários 
fatores interferem em sua alimentação: desconhecimento do valor nutricional dos 
alimentos, preconceitos e/ou resistência à mudança de hábitos, di� culdades econô-
micas, problemas de mastigação, entre outros. A alimentação saudável e a compo-
sição balanceada dos alimentos nas refeições diárias constituem um dos fatores que 
interferem diretamente no bem-estar e na qualidade de vida dos idosos por mini-
mizar as mudanças na composição corporal, na deterioração da função tecidual e na 
progressão de algumas doenças. Objetivo: Investigar as contribuições para o aprendi-
zado de bons hábitos alimentares em relação à participação de idosos com diagnóstico 
de desequilíbrio corporal de origem vestibular em o� cinas temáticas sobre alimen-
tação, nutrição e saúde. Método: Estudo exploratório e descritivo. Participação de 40 
(quarenta) idosos vestibulopatas, idade entre 60 e 84 anos, de ambos os gêneros e dife-
rentes níveis de escolaridade, que assinaram termo de consentimento livre e esclare-
cido. As informações foram coletadas por meio de questionário e observação de cinco 
o� cinas temáticas com duas horas de duração e intervalo de 15 dias entre cada uma. 
Resultados: O gênero feminino foi predominante (95%) e mais comprometido com 
a saúde; 70% desconheciam o valor nutritivo dos alimentos; 50% manifestaram inte-
resse em dietas especí� cas (diabetes e obesidade); 90% não praticavam bons hábitos 
alimentares e 100% verbalizaram preocupação com a saúde e a necessidade de revisão 
de hábitos alimentares. Durante as o� cinas, os idosos foram motivados à prática de 
bons hábitos alimentares, realizando atividades conjuntas, como o preparo e a degus-
tação de alimentos. Conclusão: As o� cinas temáticas sobre alimentação, nutrição e 
saúde constituem uma estratégia educativa plausível para a obtenção de informações 
e tomada de consciência sobre a relação entre a prática de bons hábitos alimentares 
e uma longevidade saudável. A participação de idosos vestibulopatas nas o� cinas e a 
convivência com indivíduos em condições semelhantes de saúde permitiu-lhes fazer 
perguntas, emitir opiniões, expressar dúvidas, trocar experiências e compartilhar 
histórias dietéticas. As o� cinas permitem que o saber seja construído coletivamente, 
respeitando, tanto a diversidade, quanto a homogeneidade dos sujeitos envolvidos, 
motivando-os ao aprendizado de bons hábitos alimentares, à responsabilidade e ao 
autocompromisso com a saúde.

RESUMO
A terceira idade é um período de mudanças biopsicossociais e deve ser vista como um 
momento importante e de adaptações a uma nova realidade. De acordo com Fortes, 
2008, adaptar danças para idosos é uma forma de desenvolver atividades físicas bené-
� cas e prazerosas, além de proporcionar socialização dos participantes e bem-estar. E 
pensando nos direitos da pessoa idosa, e na sua inclusão social, foi criado em 2000 
o programa de Extensão: saúde e cidadania na melhor idade do IFRN, que oferece 
diversas atividades direcionadas ao idoso, entre elas a dança folclórica, que possibilitou 
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a criação, em 2002, do grupo de dança da terceira idade, denominado Balançarte, que 
busca a valorização da cultura e das experiências de um grupo social por intermédio 
de suas danças e músicas folclóricas. Tem como objetivo adaptar a dança folclórica a 
pessoas idosas, fazendo da dança uma metodologia para a prática de atividades físicas, 
adaptada ao idoso, na qual se busca proporcionar ao participante mais agilidade, manu-
tenção do equilíbrio e maior coordenação motora, e também como meta contribuir 
para a saúde física e mental do idoso. Metodologia: É ministrada duas vezes por semana, 
podendo fazer parte do grupo todos os participantes que se encontram matriculados 
no referido programa da terceira idade. Atualmente, o Grupo Balançarte é composto 
de 30 bailarinos, na faixa etária dos 50 aos 80 anos, que participam das coreogra� as e 
da montagem de espetáculos baseados no contexto temático, sendo considerado um 
trabalho de ginástica para todos. Tem como resultados a integração social e a melhoria 
da autoestima, além de outros aspectos relacionados ao processo motivacional do ser 
humano, como um pequeno grupo de idosas da Cidade de Natal/RN, vinculado ao 
programa de extensão Saúde e Cidadania na Melhor Idade do IFRN, que foi classi� -
cado para representar o Brasil no Festival de Ginástica Geral duas vezes: participação 
do Grupo Balançarte, nos festivais de ginástica para todos, como também nas seletivas 
para a Gymnaestrada, tendo como resultado a participação do grupo Balançarte na XIII 
Gymnaestrada, que ocorreu em Dornbim/Áustria em 2007, e na XIV Gymnaestrada na 
cidade de Lausanne, Suíça, em 2011. O Balançarte participou do GymBrasil em 2013, 
essa seletiva garantiu a participação do referido grupo de dança no XV Gymnaestrada 
que ocorrerá em 2015, na Finlândia, corroborando com a ideia de que a ginástica para 
todos proporciona grandes benefícios.

RESUMO
Introdução: A geração de conhecimento em diferentes áreas do saber, que tomam o 
universo do envelhecimento e da velhice como objetos de estudo, ampara-se na diversi-
dade de elementos que intervém em sua con� guração, possibilitando re� exões amplas 
de signi� cados, consequência da própria extensão do tema demanda. Disto decorre a 
emergência de produções acadêmicas que tem favorecido, direta e/ou indiretamente, 
a visibilidade da Gerontologia e seus correlatos – Geriatria, Gerontologia Biomé-
dica, Gerontologia Social, Gerontologia Educacional e Gerontecnologia. Objetivo: A 
pesquisa objetivou analisar o panorama acadêmico do envelhecimento e da velhice 
no Maranhão, a partir do mapeamento da produção cientí� ca de cursos de institui-
ções de ensino superior localizadas na cidade de São Luís, capital do Estado. Método: 
Investigação de natureza quantitativa descritiva com matizes qualitativa, de caráter 
exploratório, que seguiu as etapas de construção do referencial teórico; coleta de dados; 
tratamento dos dados levantados; análise e interpretação dos resultados obtidos reali-
zadas à luz da abordagem teórica. Utilizou-se como amostra a produção cientí� ca de 
cursos de graduação e pós-graduação classi� cadas segundo áreas do conhecimento e 
suas hierarquias, no período de 1990 a 2012 que tinham o envelhecimento e a velhice 
como objeto principal. Uma matriz de levantamento de dados desenvolvida com base 
em categorias gerais foi utilizada como instrumento de coleta de dados. Utilizou-se o 
so� ware cientí� co SPSS/Statistical Package for the Social Science no processamento e 

PANORAMA ACADÊMICO DO ENVELHECIMENTO E DA VELHICE NO 
MARANHÃO: MAPEAMENTO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA
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PARÂMETROS ESPAÇO-TEMPORAIS DA MARCHA DE IDOSAS DA COMU-
NIDADE: VALORES DE REFERÊNCIA

RESUMO
Introdução: Mobilidade adequada é essencial para idosos manterem um estilo de 
vida ativo e independente. A marcha pode ser usada para avaliar qualidade de vida, 
estado de saúde e função física em idosos, além dos riscos de queda, demência e 
mortalidade precoce. Devido à escassez na literatura de dados normativos sobre 
parâmetros espaciais e temporais da marcha específicos para a população brasileira, 
torna-se extremamente relevante a realização de estudos para o estabelecimento 
de valores de referência nacionais para idosos. Objetivos: Determinar valores de 
referência de parâmetros espaço-temporais da marcha para idosas brasileiras resi-
dentes na comunidade e investigar mudanças no padrão da marcha associadas com 
a idade. Método: Participaram do estudo 203 idosas, que foram divididas em três 
grupos de acordo com a idade: G1 (65 a 69 anos, n = 79), G2 (70 a 74 anos, n = 63) e 
G3 (75 a 79 anos, n = 61). Sete parâmetros da marcha foram obtidos na velocidade 
usual por meio de um tapete eletrônico com sensores de pressão, denominado 
sistema GAITRite®. A análise de variância foi utilizada para comparar os parâme-
tros da marcha entre os grupos etários. Resultados: A média ± desvio-padrão dos 
parâmetros espaço-temporais da marcha foram: velocidade (G1: 130,2 ± 15,7 cm/s; 
G2: 128,2 ± 15,1 cm/s; G3: 113,6 ± 15,3 cm/s), cadência (G1: 120,1 ± 7,2 passos/
min; G2: 120,4 ± 6,8 passos/min; G3: 115,2 ± 9,0 passos/min), comprimento do 
passo (G1: 64,9 ± 5,8 cm; G2: 63,8 ± 5,8 cm; G3: 59,1 ± 5,6 cm), base de suporte 
(G1: 7,3 ± 2,2 cm; G2: 7,3 ± 2,1 cm; G3: 7,6 ± 2,8 cm), tempo de apoio (G1: 0,61 ± 
0,04 s; G2: 0,61 ± 0,04 s; G3: 0,63 ± 0,05 s), tempo de duplo apoio (G1: 0,22 ± 0,04 
s; G2: 0,22 ± 0,03 s; G3: 0,22 ± 0,04 s) e tempo do passo (G1: 0,50 ± 0,03 s; G2: 0,50 
± 0,03 s; G3: 0,52 ± 0,04 s). Não houve diferença significativa entre G1 e G2 em 
nenhum parâmetro da marcha analisado. G3 foi significativamente diferente de G1 
e G2 nas variáveis velocidade, cadência, comprimento do passo, tempo de apoio e 
tempo do passo, entretanto, não apresentou diferença significativa em relação aos 
demais grupos nas variáveis base de suporte e tempo de duplo apoio. Conclusão: 
Os dados apresentados servirão como referência para profissionais da reabilitação 
e pesquisadores na avaliação clínica da marcha e no desenvolvimento de estraté-
gias para melhorar a marcha de idosas brasileiras. As alterações nos parâmetros 
espaço-temporais da marcha entre idosas da comunidade parecem iniciar a partir 
dos 75 anos.
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na análise das informações. Resultados e discussão: A partir da veri� cação das relações 
entre as variáveis e as categorias contextualizadas no estudo, e com apoio de abordagem 
teórica, foi possível a elaboração de uma cartogra� a da pesquisa em envelhecimento e 
da velhice no Maranhão, que identi� cou tendências, tipi� cou e hierarquizou os dados 
e apontou as principais lacunas relacionadas ao tema no contexto local. Conclusões: O 
estudo permitiu veri� car o per� l e os rumos da pesquisa gerontológica maranhense, ao 
colocar em foco os aspectos que particularizam as investigações geradas por pesquisa-
dores em âmbito local, contribuindo com a geração de conhecimentos, a divulgação e a 
ampliação dos estudos de uma temática fundamental para a sociedade contemporânea, 
que é o envelhecimento e suas consequências.
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PARTICIPAÇÃO DOS IDOSOS NA PARADA GAY 2012 DE SÃO PAULO

RESUMO
Como anualmente ocorre, a São Paulo Turismo (SPTuris) realizou uma pesquisa obje-
tivando conhecer quem eram seus participantes, comparando-os com outras investiga-
ções. O Observatório do Turismo foi o responsável pela organização e análise de dados, 
em parceria com alunos e docentes dos cursos de Turismo e Hotelaria da Universidade 
Nove de Julho (Uninove). O objetivo do presente trabalho foi investigar o aumento da 
participação de idosos na Parada Gay de São Paulo, um dos mais importantes eventos 
do país. Um dado interessante é que foi observado um aumento signi� cativo na faixa 
etária dos indivíduos que participaram do evento, bem como do grau de instrução das 
pessoas pertencentes ao segmento da terceira idade presentes na parada Gay 2012. 
A cada ano maior número de pessoas de terceira idade assumem a sua homossexua-
lidade ou bissexualidade, porém todos verbalizam que o preconceito das pessoas 
é muito maior com eles do que com outros homo ou bissexuais mais jovens. Como 
metodologia, foi utilizada uma pesquisa qualiquantitativa com aplicação de questio-
nários válidos a 792 participantes da Parada Gay 2012, e também foram feitas análises 
das respostas dos participantes de terceira idade que corresponderam a aproximada-
mente 60 pessoas entrevistadas. Podemos extrair alguns resultados importantes desta 
pesquisa: primeiro, que tem ocorrido um aumento signi� cativo no número de indiví-
duos de terceira idade, sendo homo ou bissexuais de 1,3% em 2011 para 4,9% em 2012 
entre os participantes da Parada Gay; segundo, o grau de instrução dos idosos, com um 
número expressivo de graduados e pós-graduados, porém o preconceito em relação às 
pessoas desta faixa etária, que assumem a sua homo ou bissexualidade, permanece o 
mesmo, sendo muito maior que em relação a outras faixas etárias, conforme foi verba-
lizado pela totalidade de idosos entrevistados.
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RESUMO
O presente estudo nasceu de uma exigência do programa de pós-graduação em saúde 
do idoso na Universidade de Caxias do Sul. A pesquisa teve como objetivo conhecer a 
percepção da velhice em idosos institucionalizados no município de Caxias do Sul, no 
Rio Grande do Sul. As internações de idosos em instituições de longa permanência têm 
crescido de forma visível nessa cidade e constata-se que não existe uma preparação para a 
institucionalização. O estudo nasceu, portanto, de uma inquietação sobre o tema e buscou-
se conhecer a posição dos idosos que estavam internados. O estudo, de corte transversal, 
utilizou uma abordagem exploratório-descritiva, de natureza qualitativa. A amostra foi 
constituída de 81 idosos residentes em 13 instituições de longa permanência no referido 
município. Os dados foram coletados durante os meses de novembro de 2012 a janeiro de 
2013, por meio de entrevista semiestruturada, na qual os mesmos � zeram relatos sobre 
os motivos da internação, as di� culdades e os benefícios que a mesma provocou em suas 
vidas. Como resultado, identi� cou-se que os aspectos negativos preponderam sobre os 
demais, re� etindo a falta de preparação do idoso para a necessidade de institucionalização. 
Nas di� culdades, os relatos apontam que os idosos percebem que a família os desvaloriza 
no � m da vida e que apenas esperam sua morte, e se sentem jogados em lugares que 
jamais esperariam morar. Sentimentos como a di� culdade de esperar a morte chegar, ser 

PERCEPÇÃO DA VELHICE EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS
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PERCEPÇÃO SOBRE O CORPO DE MULHERES NO PROCESSO DE ENVE-
LHECIMENTO

RESUMO
Introdução: A longevidade encontra no século XXI um grande desa� o para o indi-
víduo: dar qualidade de vida a este processo, com autonomia, reconhecendo e exer-
cendo os papéis sociais, rompendo mitos, paradigmas e preconceitos, por meio da 
produção de saberes e do reconhecimento do seu espaço. Objetivo: Conhecer a 
percepção sobre o corpo de mulheres no processo de envelhecimento. Metodologia: 
Foi realizado um estudo de cunho qualitativo. A coleta de dados foi realizada por 
meio de um questionário estruturado e de um roteiro de entrevista semi-estrutu-
rada aplicados a nove mulheres, com idades entre 54 e 86 anos, participantes de um 
grupo de convivência de idosos. Os dados foram analisados, utilizando a técnica de 
análise temática, modalidade da Análise de Conteúdo. Os critérios de exclusão foram 
a presença de alterações de fala e audição e doença mental que comprometessem a 
comunicação. Resultados e discussão: Destacam-se, a partir de suas falas, a necessi-
dade de retornar ao tempo em que viam o seu corpo como principal argumento do seu 
status contextual. Sendo identi� cada uma construção de estereótipos e a imposição de 
papéis sociais, fazendo-as reféns do seu passado, na tentativa de resgatar a juventude 
do seu corpo, para poderem se sentir inseridas no contexto. Desse modo, relembrar 
o passado faz com que o indivíduo retome a vitalidade, a beleza e a funcionalidade, 
para conseguir o reconhecimento da sociedade que, como um todo, elege a juventude 
não como uma fase da vida, mas como uma forma de se viver. Percebe-se também, 
em alguns relatos, que a velhice ainda é descrita em termos negativos como perda 
e desvalorização do corpo. No entanto, observou-se que a forma de gerenciamento 
desse momento é crucial para a mulher, pois in� uenciará na autopercepção do corpo 
e que se vivido em parceria com o cônjuge, a ideia de beleza sofreria uma rede� nição 
mais elaborada, abrangendo outros traços pessoais, que fazem de cada indivíduo um 
ser único e que podem ser encontrados em qualquer idade. Conclusão: A percepção 
dessas mulheres no envelhecimento aponta que a corporalidade é construída com 
enfoque nas características da sua juventude. Por essa razão, a busca do conhecimento 
para um melhor entendimento de suas ânsias, expectativas e alterações biopsicosso-
ciais são importantes para a articulação de estratégias que permitam conhecer suas 
percepções, inseridas no contexto de suas vidas, tendo em vista a promoção da quali-
dade de vida no envelhecimento.
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dependente de cuidadores que não os amam, ser jogado e iludido pela família, foram 
posições frequentes no estudo. Por outro lado, reconhecem alguns benefícios que as insti-
tuições de longa permanência oferecem como: nunca estar sós, dispor de cuidados que 
auxiliem a solucionar as necessidades básicas da vida diária. Constata-se como conclusão 
a necessidade de preparar as famílias para lidar com a institucionalização por meio de 
estratégias do programa de saúde da família. Evitar ou adiar a re� exão sobre as demandas 
que nascem da perda da autonomia e da dependência não solucionam o problema de 
enfrentamento das questões cruciais que trazem a internação. Observa-se nos relatos a 
batalha que os idosos vivenciam por negarem a necessidade da internação, o que também 
aponta para a di� culdade de aceitar a condição que se encontram no ciclo vital.
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PERCEPÇÃO SUBJETIVA DO ESFORÇO EM TESTES DE CARGA MÁXIMA 
EM OCTOGENÁRIOS

RESUMO
Introdução: O teste de uma repetição máxima (1RM) é considerado padrão ouro para 
prescrição e documentação cientí� ca do treinamento resistido (TR). A percepção 
subjetiva do esforço (PSE) é normalmente utilizada para monitorar a intensidade de 
exercícios aeróbios, mas também tem sido empregada ao TR. Objetivo: Com isso, 
objetivamos observar a interação da PSE com aumentos da carga, do índice de força 
(IF) e da pressão arterial (PA) obtida imediatamente após o teste de 1RM em idosos 
octogenários. Metodologia: Quarenta idosos (25 mulheres) com idade média de 83,3 
± 3,3 anos e índice de massa corporal de 25,1 ± 4,1 kg/m2 realizaram o teste de 1RM 
nos exercícios: supino reto sentado (SR), remada fechada articulada (RA) e leg press 
(LP). Utilizou-se a escala de Borg de seis a 20 pontos para avaliar a PSE, a carga utili-
zada dividida pelo peso corporal para calcular o IF e o aparelho automático OMRON 
modelo HET-742INT para medir a PA imediatamente após o teste. Resultados: no LP, 
houve correlação entre a PSE e o IF (p < 0,05 e r = 0,4) e entre a PSE e a PA sistólica 
(PAS) (p < 0,05 e r = 0,8). No RA, houve correlação entre PSE e a carga (p < 0,001 e 
r = 0,4) e entre PSE e IF (p < 0,001 e r = 0,3). Não houve correlações entre PSE e os 
diversos parâmetros no SR. Conclusão: Em idosos octogenários, a PSE foi uma ferra-
menta e� caz para quanti� car o esforço nos exercícios LP e RA.
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RESUMO
Introdução: No envelhecimento ocorrem alterações morfológicas, funcionais e bioquí-
micas no indivíduo. O crescimento da população idosa do país gerou um novo desa� o 
para os pro� ssionais da saúde quanto à forma de olhar e cuidar. Objetivo: Descrever 
o per� l dos pacientes idosos internados em uma unidade geriátrica de um hospital 
particular do estado de São Paulo. Metodologia: Realizou-se um estudo descritivo, 
transversal, no período de 30 dias, na qual foram utilizados os dados do prontuário do 
paciente, coletados por meio de um instrumento próprio. Resultados e discussão: No 
período de 30 dias, foram coletados dados de 40 pacientes internados, sendo a media 
de tempo de internação de 26 dias, variando de dois a 120 dias, que comparado com 
outros estudos veri� cou-se um tempo de internação maior. A prevalência foi do sexo 
feminino 23 (57,5%), como ocorre na maioria dos estudos, sendo a média de idade 
de 87 anos. Os principais diagnósticos de internação foram: doenças respiratórias 14 
(58,3%), e infecção do trato urinário cinco (20,8%). Dos antecedentes a predominância 
foi de hipertensão arterial com 60% e demências 37,5% do casos. O tratamento � siote-
rapêutico foi utilizado em 72,5% dos pacientes, sendo a maioria de abordagem motora e 
respiratória associada 16 (55,2%). A média de medicamentos prescritos por paciente foi 
de 14,325, sendo o máximo de 28 e mínimo de 2 medicamentos, demostrando a polifar-
mácia normalmente encontrada. O uso de sonda para alimentação enteral foi observado 

PERFIL DE PACIENTES IDOSOS INTERNADOS EM UMA UNIDADE 
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PERFIL DE SAÚDE DE CUIDADORES FORMAIS DE IDOSOS INSTITUCIO-
NALIZADOS

RESUMO
Introdução e objetivos: Dentre os recursos humanos em uma Instituição de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI) está o cuidador, cuja ocupação é considerada de acordo 
com a Classi� cação Brasileira de Ocupações CBO, sob o código 5162. Sua função é 
zelar pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação 
e lazer da pessoa assistida. Muitas vezes, a quantidade de demanda de cuidados, asso-
ciada à pressão e à responsabilidade no trabalho, propicia, principalmente, o apareci-
mento de sintomas de sobrecarga e desgaste. Promover medidas de avaliação de saúde 
e de sofrimento psíquico do cuidador torna-se uma necessidade para a manutenção da 
saúde dessa população. Objetivou-se nesse estudo identi� car as características demo-
grá� cas e socioeconômicas, situação de saúde, sentimento de sobrecarga e descon-
forto emocional de cuidadores formais. Metodologia: Estudo transversal, realizado no 
período de novembro a dezembro de 2013, em uma ILPI. Aplicou-se um instrumento 
de caracterização sóciodemográ� ca e de saúde, uma questão especí� ca de sobrecarga 
da Escala de Zarit e o Self Reporting Questionaire (SRQ). Resultados e discussão: A 
amostra foi constituída de 15 cuidadores formais, com média de 36,7 anos (+ 8,5), 
mínimo 21 e máximo 50 anos. Houve predomínio de mulheres (86,7%) e casados 
(46,7%). A média de remuneração mensal e de horas diárias trabalhadas foi de R$ 
1.313,87 e 7,3 horas, com tempo de atuação na função de cuidador de 6,2 anos. Em 
relação às atividades que presta auxílio ao idoso apenas a “estímulo e acompanha-
mento a atividade física” foi relatada não ser cumprida por 33,3% dos cuidadores. Dos 
problemas de saúde, a lombalgia foi a mais citada (40%) e das estratégias de enfren-
tamento enfatiza-se as práticas religiosas como a principal (66,7%). Sentir-se sobre-
carregado algumas vezes foi relatado por 33,3% dos cuidadores, bem como sinais de 
desconforto emocional como “má qualidade de sono” (53,3%), “sentir-se nervoso, 
tenso e preocupado” e “sentir-se cansado o tempo todo” (40%) também foram eviden-
ciados. Sintomas de sobrecarga e desconforto emocional foram correlacionados forte-
mente (p < 0,001). Conclusões: É necessário o conhecimento por meio de informa-
ções obtidas de instrumentos validados para que se possa implementar e avaliar ações 
que garantam melhor assistência a esses cuidadores, considerando que os mesmos 
merecem atenção especial sob o aspecto emocional e psicológico.
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em 17 pacientes (42,5%), sendo na sua maioria gastrostomia 13 (76,5%). A disfagia foi 
observada em 22 (55%) dos pacientes, e o estado nutricional foi classi� cado segundo o 
IMC para idade, em que se observou que 21 (52,5%) eram eutró� cos, 11 (27,5%) obesos 
e oito (20%) desnutridos. Estes dados con� rmam as características encontradas dos 
pacientes com demências e a relação entre uso de sonda para alimentação e o risco de 
disfagia, conseguindo manter um melhor estado nutricional. Os pacientes foram clas-
si� cados em relação ao grau de dependência, conforme a escala de Barthel, 65% foram 
classi� cados com grau de dependência total. Por meio da escala de Braden, demostrou-
se que 35 pacientes (87,5%), apresentaram risco para desenvolvimento de ulcera por 
pressão. Conclusão: Estes dados con� rmam que a população idosa necessita de assis-
tência especializada para recuperação e manutenção de estado de desequilíbrio morfo-
funcional. Conhecer este per� l promove o cuidado de forma holística e integral.
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PERFIL GERONTOLÓGICO DOS IDOSOS ATENDIDOS EM UMA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE EM DIADEMA – SP

RESUMO
Introdução e objetivo: O envelhecimento populacional é uma resposta à mudança de 
fenômenos demográ� cos e de saúde, com consequente aumento da expectativa de vida. 
A atenção primária à saúde desempenha um papel essencial na promoção do enve-
lhecimento saudável, já que está ativamente envolvida na gestão da saúde dos idosos, 
no diagnóstico e no manejo de suas morbidades e na prevenção de fatores de risco 
para doenças crônicas (Moreira, 2014). Desta forma, torna-se importante conhecer a 
população idosa atendida neste nível de atenção. O objetivo deste estudo foi caracte-
rizar, sob a perspectiva gerontológica, o per� l dos idosos atendidos em uma Unidade 
Básica de Saúde. Metodologia: Estudo transversal com 63 idosos, com idade acima de 
60 anos, atendidos pelo Programa de Saúde da Família (PSF) de uma Unidade Básica 
de Saúde, em Diadema/SP. Os dados foram coletados por uma equipe multidisciplinar, 
formada por enfermeira, fonoaudióloga, nutricionista e assistente social; no período 
de abril a setembro de 2013. Para a caracterização gerontológica foram utilizados os 
seguintes instrumentos: escala de Lawton para as atividades instrumentais de vida 
diária, e Escala de Katz para as atividades básicas de vida diária, Escala de Depressão 
Geriátrica (Abreviada de Yesavage) para veri� car a suspeita de depressão, a Miniava-
liação Nutricional (MAN) completa para classi� cação do estado nutricional, Escala 
de Morinsky para adesão medicamentosa, Mapa Mínimo de Relações para suporte 
social e levantamento de queixas fonoaudiológicas. Resultados e discussão: Maioria 
independente (50,79%) para atividades básicas de vida diária, mas com dependência 
grave nas atividades instrumentais (30,16%); prevalência de resultado positivo para 
suspeita de depressão (49,21%), queixas fonoaudiológicas presentes (82,54%) e em 
risco nutricional (53,97%), com boa adesão medicamentosa (65,08%) e presença de 
suporte social (96,82%). Conclusão: Os idosos atendidos nesta unidade basica encon-
tram-se em situação vulnerável e, mesmo com alta frequência de suporte social, os 
mesmos mostram-se com uma importante demanda para a equipe gerontologica. O 
presente estudo fortalece a necessidade de treinamentos sistemáticos para as equipes 
do PSF para o cuidado com o idoso, uma vez que as intervenções precoces possibilitam 
uma reabilitação melhor e, consequentemente, um envelhecimento ativo que deve ser 
o objetivo das açoes nesse nível de atenção.
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RESUMO
Objetivo: Estudo da prevalência de contraturas articulares em pacientes com Síndrome 
de Imobilidade internados em instituição de longa permanência, em unidade de alta 
dependência, e determinar as articulações mais acometidas. Métodos: Estudo retrospec-
tivo observacional realizado em instituição de longa permanência para idosos. Como 
critérios de inclusão utilizou-se a descrição de Síndrome de Imobilidade (Demência 
Avançada e Múltiplas Contraturas) e pacientes com mais de 59 anos internados em 
unidade de alta dependência segundo índice de Katz. Foram excluídos pacientes com 
contraturas que não preencheram critérios para imobilidade e os menores de 60 anos. 

PREVALÊNCIA DE CONTRATURAS EM IDOSOS COM SÍNDROME DE 
IMOBILIDADE EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA
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PROBLEMAS DE SAÚDE MAIS FREQUENTES ENTRE IDOSOS PARTICI-
PANTES DO PROJETO DE ATIVIDADE FÍSICA REGULAR

RESUMO
Introdução: Diante do expressivo crescimento da população idosa, aumenta a preo-
cupação com esse segmento populacional, visto que, com o processo de envelheci-
mento ocorrem alterações morfológicas, � siológicas, biológicas, psicológicas e físicas 
que podem in� uenciar a saúde dos idosos. Uma correlação positiva entre declaração de 
doença e idade foi evidenciada na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, em 
2009, ao constatar que a proporção de pessoas com doenças crônicas crescia conforme 
aumentava a faixa etária. Objetivo: Veri� car a frequência de problemas de saúde e o 
uso de medicamento em idosos de um projeto de extensão universitária. Metodologia: 
O estudo tem caráter descritivo do tipo ex-pos-facto. A amostra foi composta por 
215 dos 238 idosos integrantes do projeto de atividade física, sendo 87,9% (n= 189) 
mulheres, dos 55 aos 92 anos. Para a coleta de dados foi utilizado como instrumento 
um questionário misto composto por 16 questões fechadas e três abertas, divididas 
em sete blocos temáticos constando de: dados gerais; composição familiar e moradia; 
ocupação e renda; aspectos socioculturais; aspectos de saúde; atividades físicas e parti-
cipação no projeto. Para este trabalho foram analisados os dados correspondentes aos 
aspectos de saúde dos participantes e a iniciativa para participação no projeto. Para 
a análise dos resultados utilizou-se a estatística descritiva com cálculo de frequência 
e percentual de respostas para as questões. Resultados e discussão: Os problemas de 
saúde mais frequentes foram aqueles relacionados às alterações na pressão (54,4%), 
na coluna (35,8%) e no colesterol (31,6%). Veri� camos que apenas 6,0% dos partici-
pantes do projeto não apresentavam problemas de saúde. Daqueles que informaram 
algum problema de saúde, 86,51% (n=186) faziam uso de medicamentos de modo 
sistemático e apenas 10,7% (n= 23) utilizavam eventualmente. O início da prática de 
atividades físicas está associado com o surgimento de problemas de saúde, sendo que 
61,8% (n=132) indicaram que o motivo de adesão à atividade física foi a recomen-
dação médica. Conclusão: Diante da constatação da existência de doenças crônicas, a 

Autores: Vanessa Dias 
Possamai / Possamai, VD 

/ UFRGS; Valéria Feijó 
Martins / Martins, VF / 
UFRGS; Eliane Mattana 

Griebler / Griebler, EM / 
UFRGS; Adriane Ribeiro 

Teixeira / Teixeira, AR / 
UFRGS; Eliane Jost Bles-
smann / Blessmann, EJ / 
UFRGS; Andrea Kruger 

Gonçalves / Gonçalves, AK 
/ UFRGS

Área: Gerontologia
Temário: Outros

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – 

Pôster Eletrônico

Trabalho realizado com a avaliação da equipe médica e � sioterapia. Utilizados para o 
trabalho recursos de informática: Windows XP, Word e EXCEL. Resultados: Dos 25 
pacientes avaliados, 23 apresentaram Síndrome de Imobilidade. Nove (39%) Homens 
e quatorze (61%) Mulheres. Idade média de 73,4 anos. Principais diagnósticos para 
desenvolvimento da imobilidade foram, em ordem decrescente: acidente vascular 
encefálico (55%), demência mista (13%), doença de Alzheimer (12%), traumatismo 
crâneo encefálico (5%), demência fronto temporal (5%), encefalopatia anóxica pós-pcr 
(5%) e tumor encefálico (5%). A média de tempo de internação, na unidade de alta 
dependência, foi de sete meses. Foram estudadas 276 articulações das quais 71% apre-
sentaram contraturas. As articulações com contraturas, em ordem decrescente de 
prevalência foram: tornozelos – 21%, Cotovelos – 17%, Ombros –17%, Punhos – 17%, 
Joelhos – 15% e Coxos Femorais – 13% . Conclusão: A Síndrome da Imobilidade é 
o último estágio da incapacidade funcional. O indivíduo apresenta-se con� nado ao 
leito recebendo auxílio para todas as atividades básicas de vida diária. Determinar 
quais as medidas que este paciente realizará, para evitar sua incapacidade, é função 
da equipe multipro� ssional. A reabilitação motora é parte importante da prevenção 
destes quadros, evitando a perda da mobilidade que diminui a qualidade de vida do 
indivíduo, levando-o a um quadro de dependência total.
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atividade física pode ser um importante recurso auxiliar no tratamento, mas para tal 
é preciso conhecer o per� l epidemiológico do grupo trabalhado. Nesse estudo veri� -
camos que a predominância de problemas de saúde relacionados ao aparelho circula-
tório requer uma maior atenção dos pro� ssionais da área.

RESUMO
Introdução: Centros de Convivência (CC) são espaços que proporcionam importantes 
contribuições para os idosos. Sua inserção nesses ambientes pode possibilitar maiores 
chances de expansão de redes sociais, melhor qualidade de vida e ocupação do tempo 
livre. Objetivo: Caracterizar o per� l dos estudos sobre a pessoa idosa e CC e lazer. Meto-
dologia: Trata-se de uma revisão sistemática realizada em janeiro de 2014, sobre CC, 
lazer e envelhecimento. Utilizou como fonte de dados a Biblioteca Virtual de Saúde, nas 
bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde e a Scien-
ti� c Electronic Library Online, no período entre janeiro de 2002 a dezembro de 2013. As 
publicações foram previamente selecionadas pelos títulos e leitura dos resumos. Foram 
incluídas publicações em inglês, espanhol e português e excluídas artigos repetidos 
em diferentes bases de dados; que não estavam disponíveis na integra; revisão, teses e 
dissertações. A busca dos descritores estabelecidos identi� caram 54 publicações; após 
submetidas aos critérios do estudo resultaram em 11 produções. O instrumento para 
registro dos dados abordava as categorias: ano de produção, região do país, metodologia, 
periódico, instituição de ensino e pesquisadores. Os dados foram organizados e anali-
sados por meio da estatística descritiva. Resultados: A concentração dos artigos ocorreu 
no ano de 2011, região sudeste; metodologia predominante a quantitativa e a Revista 
Brasileira de Geriatria e Gerontologia foi o principal veículo de difusão. As universi-
dades federais representaram a principal instituição de ensino. Discussão: Nos últimos 
anos houve crescimento do interesse dos pesquisadores por estudo nessa área. A região 
sudeste con� rma a predominância na participação das produções cientí� ca nacional, e 
a nordeste não esteve presente na produção no período. A metodologia quantitativa tem 
predominado no meio cientí� co. Os pesquisadores vinculados a universidades públicas 
e revistas na área do envelhecimento contribuem disseminando a produção do conheci-
mento na área. Conclusão: As pesquisas analisadas sobre este tema ainda se apresentam 
de forma tímida, incipiente e recente no período estudado, quando comparadas a outras 
investigações na área do envelhecimento. Sugere-se a realização de mais pesquisas nessa 
área do conhecimento, tendo em vista os benefícios que os CC e lazer proporcionam a 
vida da pessoa idosa.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE A PESSOA IDOSA EM CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA E LAZER
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PROMOÇÃO DA SAÚDE DA PESSOA IDOSA A PARTIR DE DISCUSSÕES 
SOBRE O MUNDO DO TRABALHO

RESUMO
A promoção da saúde relaciona-se diretamente com os determinantes sociais da saúde, 
incluindo renda, educação, trabalho, habitação, lazer, entre outros. Fazer promoção da 
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QUALIDADE DE VIDA ASSOCIADA À GINÁSTICA BOTHMER NA TERCEIRA 
IDADE

RESUMO
Introdução: Envelhecer é o caminho natural da vida, um processo irreversível que 
provoca a diminuição da reserva funcional, da resistência às agressões e o aumento do 
risco de doenças e morte. É também momento para novas conquistas pessoais, uma 
diversi� cação do estilo de vida e comportamentos. Manter-se ativo é vital durante a 
velhice. A Ginástica Bothmer segue princípios Antroposó� cos e busca uma relação 
harmoniosa entre a força corporal e seus limites; a educação respiratória; a melhora da 
postura corporal, por meio de movimentos que associam o pensar, o sentir e o querer 
com as ações do corpo físico e da consciência espacial: o espaço pessoal, o espaço social 
e o espaço in� nito. Objetivo: Avaliar a relação da Ginástica Bothmer com a qualidade 
de vida dos idosos frequentadores do hiper dia de Gonçalves/MG, por meio da apli-
cação do Questionário SF 36. Materiais e métodos: A amostra foi constituída de 14 
idosos (11 mulheres e três homens), com idades entre 63 e 78 anos. As aulas aconte-
ceram em três sessões por semana, com duração de 50 minutos cada. A qualidade de 
vida foi avaliada pelo Questionário SF 36, aplicado antes a após 12 semanas de parti-
cipação no Programa. Resultados e discussão: Os resultados iniciais mostraram uma 
população ativa, independente, que apresenta uma boa qualidade de vida e se afeta por 
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saúde é discutir temas relacionados à realidade dos indivíduos, que interferem diretamente 
na forma como esses entendem o processo saúde-doença e como cuidam da sua saúde. 
Assim, o trabalho, categoria fundante do ser social, compreendido como transformação da 
natureza a partir da prévia ideação para alcançar um objetivo, é também um determinante 
da saúde. O objetivo deste estudo foi relatar a experiência de promoção da saúde vivenciada 
a partir de discussões sobre o mundo do trabalho com o grupo de idosos de duas Unidades 
de Saúde da Família. Foi realizada uma roda de conversa sobre o mundo do trabalho. 
A tarde temática foi dividida em quatro momentos: dinâmica de apresentação; jogo de 
dominó diferente, confeccionado com imagens relacionadas às ocupações e aos produtos 
relacionados ao trabalho; re� exão sobre o trabalho e suas histórias de vida a partir do 
dominó; e combinações a respeito do encontro subsequente. Em relação à dinâmica inicial, 
os participantes trouxeram suas experiências individuais, de que foram agricultores, cozi-
nheiras, donas-de-casa, encarregados, entre outros, estando alguns deles ainda desenvol-
vendo estas atividades. No segundo momento, rapidamente eles conseguiram fazer as liga-
ções e montar as peças do dominó. As re� exões sobre o trabalho trazidas pelos integrantes 
por meio do dominó remeteram ao passado e às condições de vida e de trabalho de antiga-
mente. Alguns relataram a idade com que começaram a trabalhar, muitos, ainda crianças; 
outros, a época em que surgiu a Código de Leis Trabalhistas e de como era difícil ter um 
emprego com carteira assinada; como a falta de informação pode levar a não concretização 
e ao não acesso aos direitos; outros relataram ainda que, mesmo hoje, precisam trabalhar 
para se manter, mas lutam diariamente contra os limites, inclusive físicos, que muitas vezes 
os impedem de realizar as atividades; e muitas, que apesar de terem deixado de traba-
lhar fora de casa, ainda trabalham muito dentro das suas casas além de exercerem o papel 
de mães, avós, esposas, cuidadoras. Considera-se que o trabalho desenvolvido contribuiu 
para o fortalecimento da autonomia, da tomada de decisões e construção de projetos de 
vida dos idosos, con� gurando-se como uma ação de promoção de saúde.
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problemas emocionais. No primeiro teste aplicado, 78,57% disseram que os problemas 
emocionais interferem nas atividades da vida diária, na segunda aplicação este índice 
caiu para 42,85%. Na primeira avaliação, 86% dos participantes acreditavam que a sua 
saúde vai piorar, mesmo considerando-se uma pessoa tão saudável quanto qualquer 
outra. Após 12 semanas esse resultado foi alterado signi� cativamente: apenas 14 % 
continuaram acreditando que sua saúde vai piorar. Os números mostram que os parti-
cipantes desenvolveram, no decorrer do Programa, a percepção que a velhice possui 
sua própria funcionalidade, que aprender coisas novas pode ser uma tarefa desa� a-
dora e uma adquiriram uma melhora no auto conceito. Conclusão: Houve melhora na 
qualidade de vida dos participantes do Programa Ginástica Bothmer na Terceira Idade, 
comprovada pelo SF 36.

RESUMO
Introdução e objetivo: O envelhecimento é o processo normal das alterações relacio-
nadas com o tempo, começando desde o nascimento e continuando ao longo do tempo, 
sendo considerada a fase � nal do período de vida. O envelhecimento bem-sucedido é 
in� uenciado pela manutenção de atividades, pelo baixo risco de doenças, pelo envol-
vimento social e pelo compromisso com a vida. Os grupos da terceira idade surgem 
como opção para integrar e auxiliar os idosos a se restabelecerem na sociedade, contri-
buindo para o envelhecimento saudável. O estudo teve por objetivo geral buscar conhe-
cimento sobre a qualidade de vida e saúde dos idosos com a participação no Grupo 
de Terceira Idade Pôr do Sol, e como objetivos especí� cos traçar o per� l demográ� co 
e epidemiológico, veri� car como lidam com seus problemas de saúde e descrever os 
benefícios adquiridos pelos idosos por meio da participação no grupo. Metodologia: 
Estudo exploratório, descritivo, de abordagem quantiqualitativa. Os dados foram cole-
tados utilizando-se uma entrevista estruturada e a amostra constitui-se de 20 idosos 
com idades entre 65 e 75 anos. Analisou-se os dados subjetivos segundo a análise de 
conteúdos e os objetivos, estatisticamente, utilizando o índice percentual. Resultados 
e discussão: Observou-se que 95% dos estudados eram do sexo feminino, 32% analfa-
betos funcionais, 55% com renda de dois salários mínimos, 60% viúvas e 30% moravam 
com � lhos. A maioria portadora de doença crônica, sendo hipertensão arterial a mais 
encontrada, com 80% dos casos. No cuidado com a saúde, 75% informaram adotar o 
tratamento farmacológico e 25%, as orientações nutricionais. Relataram mudanças na 
vida e na saúde depois que começaram a frequentar o grupo, expressando que antes 
sentiam-se tristes, desanimados, nervosos, solitários e tímidos, e com a participação 
no grupo começaram a sentir-se alegres e felizes, participativos e integrados, dispostos, 
úteis, valorizados, além de relatarem melhoria nas relações com os familiares. No que 
refere à saúde, mencionaram melhor controle das doenças, melhora das dores, da 
locomoção e do sono. Conclusão: Por meio do estudo, percebe-se os benefícios alcan-
çados pelos idosos depois que começaram a frequentar o grupo de terceira idade, alte-
rando o modo de vida. Observou-se melhorias relacionadas à qualidade de vida e de 
saúde, evidenciadas pelas mudanças na autoestima, sentimento de utilidade e felici-
dade, controle das doenças, e melhora nas relações, proporcionando um sentimento de 
bem-estar geral e satisfação pessoal

QUALIDADE DE VIDA E DE SAÚDE DE IDOSOS COM A PARTICIPAÇÃO 
NO GRUPO DE TERCEIRA IDADE PÔR DO SOL
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QUALIDADE DE VIDA E FRAGILIDADE ENTRE IDOSOS HOSPITALIZADOS

QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE (QVRS) DOS IDOSOS DO 
ESTUDO SABE

RESUMO
Introdução: A síndrome de fragilidade possui relação com um maior número de 
hospitalizações, que por sua vez pode levar o idoso a perdas funcionais e de qualidade 
de vida (QV). Objetivos: comparar os domínios e facetas de QV dos idosos hospita-
lizados segundo o status de fragilidade (frágeis, pré-frágeis e não frágeis). Metodo-
logia: Investigação integrante do projeto EFRAGI ‒ Estudo de Fragilidade em Idosos, 
com delineamento observacional, analítico, transversal realizado com 176 idosos de 
um hospital universitário. Utilizaram-se os instrumentos: World Health Organiza-
tion Quality of Life – BREF (WHOQOL-BREF), World Health Organization Quality 
of Life Assessment for Older Adults (WHOQOL-OLD) e o fenótipo de fragilidade 
proposto por Fried. Utilizou-se análise descritiva e o teste Anova-F (p < 0,05), no 
so� ware “Statiscal Package for Social Sciences” (SPSS) versão 17.0. Projeto aprovado 
pelo CEP, nº 2.511. Resultados: O maior percentual foi de idosos pré-frágeis (53,7%), 
seguido pelos frágeis (26,6%) e não frágeis (19,7%). Houve maior porcentagem de 
idosos do sexo masculino (54,0%) entre os frágeis, os pré-frágeis (63,4%) e não frágeis 
(59,5%), em todos os grupos houve maior percentual de idosos casados, com escola-
ridade entre 1 e 4 anos de estudo e que recebem renda de um salário mínimo mensal. 
Na QV mensurada pelo WHOQOL-BREF os maiores escores entre os três grupos 
de idosos foi no domínio relações sociais, os menores escores para os idosos frágeis 
e pré-frágeis foi no domínio físico e no domínio meio ambiente para os não frágeis. 
Em relação ao WHOQOL-OLD o maior escore entre os idosos frágeis e pré-frágeis foi 
na faceta intimidade e funcionamento dos sentidos para os não frágeis, os menores 
escores foram na faceta participação social para os idosos frágeis, autonomia para os 
pré-frágeis e intimidade para os não frágeis. Na comparação entre os grupos houve 
diferença no grupo dos idosos frágeis em relação aos idosos pré-frágeis e não frágeis 
no domínio físico (p < 0,001) e na faceta participação social (p = 0,019) dos idosos 
frágeis em relação aos pré-frágeis. Conclusão: Ressalta-se a importância de direcionar 
ações de cuidado à essa população no ambiente que estão inseridos, com vistas à 
melhoria da QV. Projeto � nanciado Fapemig e CNPq.

RESUMO
A qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) é uma forma utilizada para avaliar 
a saúde das pessoas bem como detalhes subjetivos de suas vidas. Esta pesquisa teve 
por objetivo avaliar a QVRS dos idosos do Estudo SABE por meio do SF-12 e de 
variáveis que contemplem as características peculiares dessa faixa etária. O presente 
estudo foi realizado a partir dos dados do Estudo Longitudinal Saúde, Bem-estar 
e Envelhecimento (SABE) coletados em 2006, com uma amostra representativa 
de 1.031 idosos residentes no município de São Paulo, sem sintomas depressivos 
que responderam o “The Medical Outcomes Study 12-item Short-Form Health 
Survey” (SF-12). Os escores do SF-12 são resumidos em dois grandes componentes, 
o escore do componente físico (ECF) e o escore do componente mental (ECM). 
Foi realizada uma busca na literatura sobre os significados atribuídos por idosos 
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brasileiros sobre QV e agrupados em quatro categorias de informações contidas no 
questionário do Estudo SABE 2006: a categoria sociodemográfica, relacionada à 
saúde, de relacionamento/apoio e de bem-estar subjetivo. Os ECF e ECM do SF-12 
foram categorizados em tercis sendo o primeiro constituído de escores mais baixos 
dos componentes e os demais pelos escores intermediários e mais altos, respecti-
vamente. Foi realizada a Regressão Logística Multinomial para modelar a chance 
de um idoso pertencer a um dos tercis de cada componente de QVRS. Os compo-
nentes físico e mental apresentaram médias e amplitudes de variação maiores para 
os homens, com exceção do ECF cuja variação foi maior para as mulheres. No 
ECF, o maior número de idosos apresentaram piores valores desse componente. 
Houve associação significativa entre o componente físico e sexo, faixa etária, ter 
casa própria, escolaridade, morbidades, número de medicamentos, dificuldade 
para ABVDs e AIVDs, paz/tranquilidade e religião. Em relação ao componente 
mental, houve associação significativa com ter dinheiro suficiente, escolaridade, 
morbidade, número de medicamentos, sentir-se nutrido, sentir-se amado pela 
família, APGAR de Família, paz/tranquilidade e satisfação com a vida. No compo-
nente físico, houve influência das categorias sociodemográficas e às relacionadas 
à saúde e ao componente mental, de variáveis pertencentes às categorias dados 
sociodemográficos, relacionados à saúde e ao bem-estar subjetivo. Espera-se com 
esse trabalho subsidiar o planejamento e implantação de intervenções que visem 
favorecer a QV do idoso.

RESUMO
A presente pesquisa teve como problema disparador a pergunta “Quando os velhos 
morrem?”, considerando parte dos óbitos ocorridos em Caxias do Sul/RS no período 
de setembro/2011 a agosto/2013. Objetivos: O objetivo principal foi mapear parte dos 
sepultamentos realizados no município, identi� cá-los demogra� camente e discutir 
sobre o impacto desses dados. Metodologia: A partir da pesquisa exploratória quan-
titativa junto ao Grupo L. Formolo foram identi� cadas 1.252 mortes, sendo que 381 
delas tiveram seu sepultamento pago por meio de auxílio de programas de governo. 
O universo da amostra possibilitou identi� car sexo, idade e condição social dos indi-
víduos, obtidos a partir da relação dos atendimentos na forma da Lei Complementar 
nº 338 de 11/12/2009 Seção V ‒ do atendimento a carentes e indigentes. Resultados 
e discussão: Evidencia-se, por meio da amostra, a disparidade na idade/morte, prin-
cipalmente no quesito social, em que se constatou que a idade média de morte de 
homens e mulheres assistidos pelo auxílio governamental é de aproximadamente 
30% inferior à idade da morte das pessoas que têm condições de pagar pelo sepul-
tamento. Outro dado importante é que dos sepultamentos analisados para pessoas 
com idade igual ou superior a 70 anos, dos sujeitos de classe econômica inferior, 
apenas 25% das mulheres e 16% dos homens chegaram a esta idade. Já nos sepulta-
mentos privados, este índice foi para 72% das mortes femininas e 55% das mortes 
masculinas. Conclusões: Assim, por meio deste estudo, � cou evidente que a situação 
econômica tem um impacto direto na expectativa de vida dos sujeitos e sugere uma 
revisão profunda nas políticas públicas para que garantam qualidade de vida a toda 
a população.

QUANDO A MORTE CHEGA PARA RICOS E POBRES?
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QUESTÕES ÉTICAS RECONHECIDAS POR PROFISSIONAIS DE UMA 
EQUIPE DE CUIDADOS PALIATIVOS.

QUESTÕES ÉTICAS RELATIVAS ÀS PREFERÊNCIAS DO PACIENTE EM 
CUIDADOS PALIATIVOS

RESUMO
Introdução: A terminalidade da vida humana e a assistência ao paciente com doença que 
ameaça a vida envolvem questões éticas que devem ser enfrentadas por pro� ssionais de 
saúde. Conhecer os problemas éticos vivenciados na prática e discuti-los à luz de um refe-
rencial bioético favorece a deliberação e contribui à adequada assistência. Objetivos: Iden-
ti� car e analisar questões éticas reconhecidas por pro� ssionais de uma equipe de cuidados 
paliativos, sob o referencial Bioético da Casuística; identi� car os recursos e apoio para 
tomada de decisão. Métodos: pesquisa exploratória, qualitativa, com análise de conteúdo, 
em que pro� ssionais atuantes em cuidados paliativos, há pelo menos um ano, responderam 
a entrevista semiestruturada. Realizada análise temática, adotando a casuística como refe-
rencial teórico. Resultados e discussão: Foram entrevistados onze pro� ssionais com média 
de 41,3 anos. As questões éticas identi� cadas foram: relativas às indicações terapêuticas: 
erros na compreensão sobre cuidados paliativos, que levam a falhas em encaminhamentos, 
pouca e� cácia de interconsultas e desprestígio à equipe; divergências entre a conduta acor-
dada entre equipe e paciente/família e a seguida no pronto socorro; futilidade terapêutica; 
encenação de reanimação do paciente; autoquestionamento sobre efetividade de inter-
venções cuja utilidade é provada em outros contextos de assistência; uso de determinados 
medicamentos, ventilação não invasiva e alimentação/hidratação arti� cial. Com relação às 
preferências do paciente: respeito à autonomia do paciente; veracidade e direito à infor-
mação; habilidades de comunicação; cerco do silêncio; participação no processo de delibe-
ração; documentação das preferências do paciente; escolha do local de tratamento e morte. 
Sobre qualidade de vida: componentes da qualidade de vida; divergências entre avaliações 
feitas pelo paciente ou outra por pessoa; proporcionalidade terapêutica; qualidade de morte. 
Relativo aos aspectos contextuais: disponibilidade de recursos para assistência e cuidados; 
con� itos de interesses de familiares; trabalho em equipe; ensino clínico. Considerações 
� nais: Questões éticas relevantes foram identi� cadas e discutidas. A casuística mostrou-se 
adequada para a re� exão bioética na área. Resultados reforçam a necessidade de formação 
de recursos humanos para atuação em cuidados paliativos incluindo conteúdos relacio-
nados à ética e bioética para fazer frente às demandas do cotidiano da assistência.

RESUMO
Introdução: A terminalidade da vida humana e a assistência ao paciente com doença 
que ameaça a vida envolvem diversas questões éticas. Seguindo os tópicos da casuística, 
abordamos no presente trabalho as questões relacionadas às preferências do paciente, 
conceito este que se refere às escolhas que a pessoa faz quando se depara com decisões 
sobre sua saúde e tratamentos, a partir de suas experiências, crenças e valores. Objetivos: 
Identi� car problemas éticos relacionados às preferências do paciente em Cuidados Palia-
tivos, conforme referido por uma equipe, e discutí-los dentro do referencial Bioético 
da Casuística. Material e métodos: Pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa, 
em que pro� ssionais de nível superior atuantes em um serviço de Cuidados Paliativos 
há pelo menos um ano foram convidados a responder a entrevista semiestruturada. 
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Realizada análise temática, adotando a casuística como referencial teórico. Resultados e 
discussão: Foram entrevistados três enfermeiros, cinco médicos, um nutricionista, um 
� sioterapeuta e um assistente social. A média de idade foi 41,3 anos (28 a 51). A média de 
tempo de exercício pro� ssional foi de 14,5 anos, sendo em média 5,6 anos dedicados aos 
Cuidados Paliativos. As questões éticas identi� cadas e discutidas foram: respeito à auto-
nomia do paciente; veracidade e direito à informação; habilidades de comunicação; cerco 
do silêncio; participação no processo de deliberação; documentação das preferências 
do paciente; escolha do local de tratamento e morte. Considerações � nais: As questões 
éticas apontadas pelos entrevistados que se referem às preferências do paciente abarcam 
os temas da autonomia, comunicação e escolha do local para tratamento. A importância 
destes temas é reconhecida na literatura dos cuidados paliativos. O referencial da casuís-
tica mostrou-se adequado para a re� exão bioética acerca dessa modalidade de assistência.

RESUMO
Introdução e objetivo: A doença de Alzheimer (DA), caracterizada como uma doença 
neurodegenerativa, progressiva e irreversível, causa impactos em várias áreas de desem-
penho do indivíduo. O convívio com idosos que têm Alzheimer requer alterações 
signi� cativas no cotidiano da família e do cuidador principal, que na maioria dos casos 
adapta sua própria rotina em função da pessoa de quem cuida, resultando em alterações 
ocupacionais importantes que se tornam desnecessárias após a morte do ente querido. 
Assim, buscamos identi� car de que forma ocorre o rearranjo ocupacional dos cuida-
dores após a morte da pessoa com doença de Alzheimer. Metodologia: A pesquisa de 
aspecto qualitativo e prospectiva foi realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas 
com três ex-cuidadoras de pessoas com DA. Foi apresentado o TECLE, autorizando a 
pesquisa. Para preservar a identidade das entrevistadas lhes atribuímos nomes de � ores 
assim relacionados: girassol cuidou da mãe falecida há nove anos, por 23 anos; Orquídea 
cuidou sete anos da mãe, falecida também há sete anos; e Violeta, que cuidou da mãe e 
do esposo concomitantemente por cinco anos, com um e três anos de falecidos, respec-
tivamente. Utilizamos como referencial a análise de conteúdo. Resultados e discussão: 
A perda de um ente querido com quem o sujeito estabelecia uma relação ocupacional 
signi� cativa pode ocasionar impactos em suas atividades cotidianas:“[...]eu desaprendi 
a viver sabe, eu não sabia mais viver, porque eu não vivia mais a minha vida, eu vivia em 
função dela...” (Girassol); Pudemos observar a di� culdade de reorganização ocupacional 
nos relatos: “mudou também assim, a falta porque tinha aquele horário da alimentação, 
dar banho, mudar fralda, dar remédio, aquilo eu passei quase um mês sentindo aquela 
falta...” (Orquídea); “É... com ele (esposo) eu me libertei mais rápido do que agora com 
ela (mãe)... eu aproveitei, ele morreu em 2010, em 2011 eu � z uma excursão, já dela não... 
Dela eu me manti estagnada, eu tô parada mesmo”(Violeta). Conclusão: Buscamos nos 
fundamentos da Terapia Ocupacional bases teóricas que nos orientaram no entendi-
mento dos resultados obtidos e de acordo com a Ciência da Ocupação, cada cuidadora 
desempenhava sua ocupação de uma forma, com � nalidades distintas e atribuindo 
signi� cados. Após a perda, houve uma mudança no cotidiano, alterando forma, função 
e signi� cado das ocupações, o que nos mostra um rearranjo ocupacional dos cuidadores 
de pessoas com DA e suas di� culdades para esta readaptação.

REARRANJO OCUPACIONAL DO CUIDADOR APÓS A MORTE DA PESSOA 
COM DOENÇA DE ALZHEIMER.

Autores: Alice da Silva 
Moraes / Moraes, AS / 

UFPA; Rose de Carvalho 
Monteiro / Monteiro, RC / 

UFPA; Adriene Damasceno 
Seabra / Seabra, AD / UFPA

Área: Gerontologia
Temário: Outros

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co – 

Pôster Eletrônico



530

RELAÇÃO ENTRE CAPACIDADE FUNCIONAL E SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA 
EM IDOSOS

RELAÇÃO ENTRE FRAGILIDADE E IMC EM IDOSOS INSERIDOS NA 
COMUNIDADE

RESUMO
Introdução: A incapacidade funcional é a inabilidade ou a di� culdade em realizar tarefas 
do cotidiano do ser humano, sua presença em pessoas idosas pode favorecer o aumento 
da dependência para o autocuidado em atividades básicas e instrumentais de vida diária 
e aumentar, assim, a chance do idoso sofrer maus-tratos. Objetivo: Veri� car se há relação 
entre a capacidade funcional do idoso e a presença de situações de violência em seu coti-
diano. Métodos: Trata-se de estudo transversal de base populacional, de caráter descri-
tivo observacional, com idosos da região centro-oeste do Brasil. Para avaliar as situa-
ções de violência, foi realizada entrevista face a face com perguntas sobre a vivência das 
seguintes naturezas de uso abusivo: psicológica, física, sexual, abandono, negligência, 
� nanceiro e autonegligência; e para avaliar a capacidade funcional foram aplicados os 
instrumentos de Katz e Lawton. Resultados: Foram entrevistados 237 idosos, com média 
de idade de 70,25 anos (desvio-padrão de 6,94), 69% eram do gênero feminino, 76% 
eram independentes nas atividades básicas de vida diária e 54% possuíam dependência 
parcial em pelo menos uma atividade instrumental. A violência mais prevalente foi a 
psicológica e foi estatisticamente signi� cativa a relação entre ser dependente em ativi-
dades básicas de vida diária e sofrer violência física (p = 0,02). Discussão: Ainda que 
o presente estudo tenha buscado a associação do fenômeno da violência e as condi-
ções da capacidade funcional entre idosos, uma das limitações do estudo é que não 
foi possível estabelecer uma relação de causa e efeito entre os fatores analisados, o que 
sugere que o evento tenha sido causado pela associação de outras variáveis que não 
foram o escopo deste estudo, pois a violência contra idosos é um fenômeno complexo 
e multifacetado, tanto de origem clínica como social e situacional. Foi possível veri� car 
que, na prática, as avaliações de funcionalidade e dos aspectos da violência podem ser 
realizadas em conjunto, por serem complementares, a � m contribuir para a manutenção 
da integridade física, mental e social do idoso, por meio da assistência global ao idoso, 
realizada pela equipe multipro� ssional. Conclusão: Quando o idoso necessita de ajuda 
para realizar atividades de autocuidado, maior é a chance de exposição à situação de 
maus-tratos do tipo violência física.

RESUMO
Introdução: Vários estudos associam o baixo peso corporal à síndrome da fragilidade 
em idosos, entretanto, não existe clareza se o peso excessivo também poderia estar 
associado a essa síndrome. Objetivos: Avaliar a existência de fragilidade em um grupo 
de idosos inseridos na comunidade, e a relação desses critérios com o índice de massa 
corporal (IMC). Casuística e métodos: Foram avaliados 98 idosos, com idade entre 60 
e 89 anos, em uma amostra de conveniência em sala de espera de um Centro de Saúde 
escola. A fragilidade foi avaliada a partir dos cinco critérios propostos por Fried et al. 
(2001) - velocidade de marcha; perda de peso não intencional; exaustão psicológica e; 
força de preensão manual e nível de atividade física. Foram constituídos três grupos de 
idosos, de acordo com o IMC (peso/altura2)e sua classi� cação (proposta pela OPAS): 
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baixo peso = < 23 kg/m2; eutro� a entre 23 e 28 kg/m2; e sobrepeso > 28 kg/m2. Esses 
grupos foram comparados com relação aos diferentes critérios de fragilidade. Ainda, 
as categorias de IMC e a classi� cação da fragilidade foram comparadas pelo teste qui-
quadrado. Resultado: Foi baixa a prevalência de fragilidade no agrupo avaliado, no 
qual 45 (45,9%) não preencheram nenhum dos critérios para fragilidade, 35 (35,7%) 
preencheram a apenas um critério; 15 (15,3%) preencheram dois critérios; e apenas 
dois (2,0%) preencheram três critérios. Portanto, 45,9% eram robustos, 51,0% pré-frá-
geis e 2,0% frágeis. Os grupos de IMC não apresentaram diferença signi� cativa com 
relação à velocidade da marcha (p = 0,60) e nem com a força de preensão manual (p = 
0,77). Por sua vez, o teste qui-quadrado não mostrou associação entre as categorias de 
IMC e classi� cação de fragilidade (X2 = 78,3; p = 0,91). Conclusão: Não foi possível, 
em nossa amostra, identi� car associações entre o IMC e fragilidade. Mais estudos são 
necessários para compreender esses achados. Palavras-chave: Fragilidade. IMC. Idosos. 
Unidade básica de saúde.

RESUMO
Introdução: A composição corporal é um componente vital para a avaliação da 
condição de aptidão física, sendo in� uenciada diretamente pelo aumento dos anos de 
vida devido às alterações na massa livre de gordura e massa de gordura, entre outros. 
Força, resistência aeróbica e � exibilidade são outros componentes da aptidão física 
que ao serem estimulados in� uenciam positivamente a capacidade funcional e, conse-
quente, qualidade de vida. Objetivo: Veri� car a relação entre índice de massa corporal 
(IMC), aptidão física e qualidade de vida em idosos � sicamente ativos. Metodologia: A 
amostra foi composta por 81 idosos participantes de um projeto de extensão universi-
tária, com idade igual ou superior a 60 anos e que praticavam diferentes modalidades 
de exercícios físicos: hidroginástica, jogging aquático, musculação, natação, equilíbrio, 
ginástica localizada, alongamento e dança. Foi utilizada a bateria de testes de Rikli e 
Jones para avaliar: equilíbrio e agilidade (EA); � exibilidade de membros inferiores 
(FLEXMI); � exibilidade de membros superiores (FLEXMS); força de membros infe-
riores (FMI) força de membros superiores (FMS); resistência aeróbia (RA). O IMC 
foi mensurado por meio da medição das variáveis antropométricas (massa corporal 
e estatura). Para avaliar a qualidade de vida foi aplicado o questionário SF-36. Para a 
análise dos resultados utilizou-se o cálculo de média e desvio-padrão do somatório 
do SF-36 de todas as variáveis, já para veri� car a relação entre o nível de qualidade 
de vida e a aptidão física aplicou-se o teste de Correlação de Spearman. Resultados e 
discussão: O IMC indicou associação inversa estatisticamente signi� cativa com FMS, 
EA e RA, além da qualidade de vida. Na classi� cação do IMC, veri� cou-se que mais 
da metade da amostra avaliada 54,3% (n = 44) foi classi� cada com sobrepeso. O IMC 
elevado pode in� uenciar de maneira negativa na qualidade e a efetividade dos movi-
mentos das atividades de vida diária, que são propostos pelos testes físicos. Conclusão: 
por meio de nossos resultados e de outros estudos realizados, podemos considerar 
que um menor IMC está relacionado com uma melhor qualidade de vida e melhor 
resultado em testes de aptidão física. Sugerem-se novos estudos, principalmente rela-
cionados à temática da força dinâmica e sua relação com o IMC.

RELAÇÃO ENTRE IMC, APTIDÃO FÍSICA E QUALIDADE DE VIDA EM 
IDOSOS FISICAMENTE ATIVOS
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA DE ATIVIDADES “AMIGOS DO 
TEMPO”

RELIGIOSIDADE/ ESPIRITUALIDADE E QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS

RESUMO
O período hospitalar é um momento de ruptura do cotidiano e envolve diferentes tipos 
de tratamento e procedimentos que são marcados por uma abordagem para as condições 
clínicas apresentadas na internação. Para superar as restrições do próprio atendimento 
e espaço é preciso humanizar e reestruturar as atividades prestadas pelos pro� ssionais 
embora dentro da mesma estrutura institucional. Trata-se de um estudo descritivo, do 
tipo relato de experiência, que tem como objetivo descrever ações de humanização da 
equipe de saúde na enfermaria geriátrica, por meio de um cronograma de atividades 
denominado “Amigos do Tempo”. A prática das atividades foi realizada nas enfermarias, 
com 40 leitos ao total, de um hospital privado no Estado de Pernambuco. Elaborou-se 
um cronograma com atividades contextualizadas de acordo com o calendário e datas 
comemorativas – carnaval, semana santa, festas juninas, mês do idoso, festa natalina. 
No desenvolver de cada atividade nas enfermarias foram realizadas dinâmicas, deco-
ração, música, comidas e fantasias de acordo com a data especí� ca. Nos cinco encon-
tros programados, a equipe observou alto grau de engajamento, além da satisfação dos 
idosos e cuidadores e melhora na orientação temporal. Os idosos e familiares comen-
taram a importância da atividade na enfermaria que proporcionou ao doente, dentro 
das suas limitações clinicas e funcionais, participação em atividades sociais. As ativi-
dades contextualizadas dentro do hospital proporcionaram ao idoso e a família inte-
gração com a equipe de saúde, harmonizando o ambiente de cuidados.

RESUMO
Introdução: Nos últimos tempos, surgiu o que se chama de “espiritualidade baseada 
em evidências”, visto que centenas de estudos têm comprovado a relação positiva entre 
o envolvimento espiritualista e religioso com a saúde e o bem-estar dos pacientes. 
Objetivo: Investigar a associação entre religiosidade/espiritualidade e qualidade de 
vida em idosos atendidos no Centro de Atenção à Saúde do Idoso (Casa do Idoso), 
na cidade de Belém do Pará. Métodos: Foram avaliados 52 idosos, de ambos os sexos, 
com idade igual ou acima de 65 anos, atendidos na Casa do Idoso em Belém do Pará. 
Foram aplicados quatro instrumentos de pesquisa: a � cha sociodemográ� ca, o World 
Health Organization Quality of Life Instrument Bref (WHOQOL-BREF) associado 
ao WHOQOL-OLD e a Escala de Religiosidade DUREL (Duke Religious Index). 
Resultados: Os participantes, em sua maioria, eram mulheres (80,8%), septuagenárias 
(59,6%), com escolaridade até o ensino fundamental (48,1%), católicas (73,1%), e resi-
dentes na capital Belém (44,2%). A maior parte apresenta alguma doença crônica ou 
física incapacitante, e destes 51,4% a� rmaram não sentir que isto interfere em suas 
vidas. A Religiosidade Organizacional (RO) apresentou correlação positiva com a 
maioria das facetas dos instrumentos de qualidade de vida, como a capacidade física (p 
= 0,01), bem-estar psicológico (p = 0,003) e relações sociais (p = 0,020) do WHOQOL-
Bref, e com as dimensões “Atividades Passadas, Presentes e Futuras” (PPF) (p = 0,001), 
“Participação Social” (PSO) (p = 0,001), e “Morte e Morrer” (MEM) (p = 0,02) do 
WHOQOL-OLD. A RNO apresentou correlação positiva apenas com a PPF (p = 0,04), 
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e a Religiosidade Intrínseca (RI) correlacionou positivamente com a PPF (p = 0,03) 
e a PSO (p = 0,03). Conclusões: Conclui-se, portanto, que a Religiosidade Organiza-
cional in� uencia positivamente a qualidade de vida dos idosos entrevistados e que a 
religiosidade não organizacional e a religiosidade intrínseca tem menor in� uência na 
qualidade de vida, demonstrando que o hábito de frequentar alguma igreja traz maior 
benefício à saúde do que as crenças de cada pessoa possui.

RESUMO
Introdução e objetivo: Assim como a obesidade, o envelhecimento vem aumentando, 
e este processo é acompanhado por modi� cações na composição corporal, como a 
redução da massa muscular e o aumento de tecido adiposo, principalmente na região 
abdominal. Sabe-se que a obesidade abdominal é a que esta mais diretamente rela-
cionada com risco de distúrbios metabólicos e riscos cardiovasculares como dislipi-
demias, hipertensão arterial e diabetes mellitus. Portanto, o objetivo deste estudo foi 
avaliar o risco de doenças crônicas não transmissíveis utilizando como indicador a 
circunferência da cintura em idosos participantes de uma ação social em uma Insti-
tuição de Longa Permanência do município de São Luís/MA. Metodologia: Estudo 
transversal realizado em dezembro de 2013 com 24 idosos de ambos os sexos, com 
idade igual ou superior a 60 anos que participaram de um evento geriátrico realizado 
por uma Instituição de Longa Permanência do município de São Luís/ MA. Excluiu-se 
do estudo os idosos que não deambulavam, que apresentavam problemas de audição, 
visão e aqueles que inviabilizassem a aferição das medidas antropométricas. Foram 
aferidos peso, altura, circunferência da cintura (CC) e circunferência do braço. Para a 
análise da circunferência da cintura adotou-se os pontos de corte preconizados pelas 
Diretrizes Brasileiras de Obesidade (2009-2010), de acordo com o grau de risco de 
complicações metabólicas: risco aumentado = CC ≥ 80cm para mulheres e CC ≥ 94cm 
para homens; e risco aumentado substancialmente = CC ≥ 88cm para mulheres e CC 
≥ 102cm para homens. Os dados foram analisados em tabela feita no programa Excel 
2007. Resultados e discussão: Observou-se que 86,4% dos idosos encontravam- se com 
risco para complicações metabólicas, sendo que 41% possui risco elevado e 45,4% 
possui risco aumentado substancialmente. Este resultado demonstra o crescente 
aumento do risco de desenvolvimento de complicações metabólicas e consequente-
mente doenças crônicas não transmissíveis DCNTs, demonstrado pelo aumento da 
gordura abdominal que retrata o aumento de peso da população brasileira. Conclusão: 
Entende-se então que existe a necessidade de se intervir precocemente, visando à 
redução da massa corporal total, dando ênfase na gordura central. Com isso ressalta-
se a importância da educação nutricional em conjunto com a educação física para a 
terceira idade, visando possibilitar uma abordagem e� caz para promover a saúde desta 
população.
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RISCO DE QUEDAS EM PESSOAS IDOSAS OCTOGENÁRIAS HOSPITA-
LIZADAS

RISCO NUTRICIONAL E PADRÃO ALIMENTAR DE IDOSOS HOSPITALI-
ZADOS SEGUNDO A MINI AVALIAÇÃO NUTRICIONAL

RESUMO
As quedas ocorrem devido a fatores intrínsecos e extrínsecos. As variáveis intrín-
secas representadas pela mobilidade física prejudicada, problemas com equilíbrio e 
marcha, assim como as alterações visuais e auditivas estão diretamente envolvidas 
com o risco de quedas. Os fatores extrínsecos por se referirem ao meio ambiente 
são os mais facilmente modi� cáveis. Os objetivos deste estudo foram: identi� car as 
características sociodemográ� cas e de saúde e avaliar o risco de quedas em pessoas 
idosas octogenárias hospitalizadas. A abordagem foi quantitativa do tipo descritivo 
e transversal. Participaram do estudo 30 pessoas idosas, de ambos os gêneros, com 
capacidade cognitiva e de comunicação verbal preservadas. A amostragem foi não 
probabilística intencional. Utilizaram-se os instrumentos: caracterização sociode-
mográ� ca e de saúde e Escala de risco de queda de Downton. A média de idade 
dos entrevistados foi de 83,57% anos (DP = 3,89); 53% pertenciam ao gênero femi-
nino; 47% eram casados; 43% consideravam sua saúde regular. Em relação ao risco 
de quedas, 77% dos entrevistados apresentaram risco de queda e 52,17% eram do 
gênero masculino. Entre aqueles com risco de quedas, 60% informaram ocorrência 
de quedas anteriores, 100% usavam diuréticos e anti-hipertensivos, 41,17% infor-
maram de� ciência visual e auditiva, 64,71% sentiam-se seguros para caminhar com 
uso de equipamentos. Entre as pessoas idosas com risco de quedas e que haviam 
sofrido queda anterior, 64,3%, eram homens e destes, 91% faziam uso de diuréticos, 
83%, de anti-hipertensivos e 50% sentiam-se seguros na deambulação, com o uso 
de equipamentos. Ao interpretar o risco de quedas, os autores comentam que ele 
está mais presente entre aqueles idosos que já sofreram quedas anteriores. Iden-
ti� cou-se que, o gênero masculino foi o mais frequente em relação a esse evento. Isto 
não coincide com a literatura, na qual o gênero feminino é o mais predominante. 
Porem, ao considerar que o estudo foi realizado com pessoas idosas octogenárias e 
segundo a literatura, aumenta a ocorrência de quedas entre homens de acordo com o 
avançar da idade. Os fatores intrínsecos associados com a de� ciência visual, auditiva, 
comprometimentos da marcha e do equilíbrio são os mais frequentes na ocorrência 
de quedas. Concluiu-se que os entrevistados com risco de quedas, já haviam sofrido 
quedas anteriores, eram, predominantemente, do gênero masculino e apresentavam 
alterações intrínsecas.

RESUMO
O envelhecimento traz consigo alterações � siológicas que podem interferir direta-
mente no consumo alimentar e consequentemente no estado nutricional, principal-
mente de idosos hospitalizados. O risco nutricional em idosos hospitalizados pode 
ser identi� cado por meio da Miniavaliação Nutricional (MAN), um instrumento 
de triagem composto por 18 questões subdivididas em quatro domínios: antropo-
metria, dietética, avaliação global e autoavaliação. Por meio da avaliação dietética 
é possível identi� car de� ciências de macro e micronutrientes, fundamentais para a 
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manutenção ou recuperação do estado nutricional de idosos. Dada a importância 
do assunto em questão, o presente estudo teve como objetivo avaliar o risco nutri-
cional e padrão alimentar de idosos hospitalizados. Trata-se de um estudo trans-
versal, descritivo e observacional que incluiu 94 idosos hospitalizados em uma 
enfermaria de cirurgia vascular no período de agosto de 2012 a dezembro de 2013. 
A triagem nutricional foi realizada utilizando-se a MAN, dentro das primeiras 48 
horas de internação e a avaliação dietética foi baseada nas questões J, K, L e M 
do referido instrumento. A média de idade dos idosos foi de 70,95 ± 8,71 anos, 
sendo 53% do sexo masculino. De acordo com a MAN, 16,6% dos idosos foram 
classi� cados como desnutridos, 41,7% em risco nutricional e 41,7% com estado 
nutricional normal. Na avaliação dietética, 79,2% dos idosos referiram realizar três 
refeições completas diariamente. Em relação à ingestão de fontes proteicas, 75% dos 
idosos consumiam uma ou mais porções de laticínios diariamente, 93,7% consu-
miam duas ou mais porções de ovos ou leguminosas por semana e 90,6% consu-
miam uma ou mais porções de carnes, aves ou peixes diariamente. O consumo de 
duas ou mais porções diárias de frutas ou verduras foi referido por 76% dos idosos. 
Quanto à ingestão de líquidos, 60,4% consumiam cinco ou mais copos por dia. 
Observou-se que a maioria dos idosos apresentou risco nutricional ou desnutrição 
e uma grande parcela referiu consumo adequado de refeições completas, fontes 
proteicas, frutas ou verduras e de líquidos segundo a MAN. Podemos concluir que 
na população estudada os fatores dietéticos pouco contribuíram para inadequação 
do estado nutricional pela MAN.

RESUMO
Introdução: Pessoa em situação de rua refere-se ao indivíduo que, por não possuir 
uma moradia fixa, habita transitoriamente diversos logradouros públicos, alber-
gues ou casas de acolhida, empregando a ideia de um aspecto processual da 
passagem pela rua como um momento transitório. Objetivo: Explorar a reali-
dade dos conviventes acerca de questões relativas ao processo de envelhecimento, 
sensibilizando-os para perspectivas de vida; estimular a convivência na casa de 
acolhida por meio de uma atividade de integração e convívio. Método: Pesquisa 
exploratória, descritiva, com amostra por conveniência, realizada em uma casa de 
acolhida para pessoas em situação de rua, integrando a atividade de estádio obri-
gatório curricular de alunos de graduação em Gerontologia. A atividade obteve a 
anuência institucional. Foram sistematizadas em cinco rodas de conversas temá-
ticas semanais, abertas para todos os conviventes e funcionários. A cada encontro, 
os conviventes elegiam um tema a ser desenvolvido, ficando a cargo dos alunos 
estimular a conversa, com base na literatura gerontológica. Em todos os encontros 
foram registrados os diálogos e impressões dos participantes, o que permitiu uma 
análise aprofundada das falas e demandas expressas pelos participantes. Dentre os 
temas sugeridos destacamos: preconceito, atividades para saúde e envelhecimento, 
empregabilidade, família. Resultado e discussão: Ao todo 43 pessoas participaram 
das oficinas, 10,8 a cada encontro. A maioria era sexo masculino, com média etária 
de 47,7 anos. A população que utiliza os serviços do albergue é heterogênea, em 

RODAS DE CONVERSA COM CONVIVENTES EM SITUAÇÃO DE RUA DE 
UMA CASA DE ACOLHIDA: RELATO DE EXPERIÊNCIA.
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SÍNDROME DE FRAGILIDADE RELACIONADA À INCAPACIDADE 
FUNCIONAL NO IDOSO*

RESUMO
Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde o envelhecimento do indi-
víduo é “um processo fisiológico que começa na concepção e ocasiona mudanças, 
características para a espécie, durante todo o ciclo da vida”, considerando idoso 
aquele com 60 anos ou mais de idade nos países em desenvolvimento e 65 anos 
ou mais nos desenvolvidos. Considerada como uma inevitável consequência 
do envelhecimento, a fragilidade está relacionada com os diferentes processos 
de doenças crônicas não transmissíveis, caracterizando-a como uma síndrome 
multidimensional que aumenta a vulnerabilidade no idoso, obtendo como resul-
tado a diminuição das reservas fisiológicas e um aumento do declínio funcional 
associado com múltiplas mudanças físicas. Objetivos: Caracterizar o perfil socio-
demográfico de idosos, verificar os níveis de fragilidade segundo sexo, inde-
pendência funcional e atividades instrumentais da vida diária e correlacionar as 
dimensões da Medida da Independência Funcional e Atividades Instrumentais 
da Vida Diária com idade, escolaridade, fragilidade e morbidades. Metodologia: 
Estudo de natureza observacional e transversal utilizando amostra de 240 idosos 
que residiam em Ribeirão Preto, São Paulo. Entre novembro de 2010 e fevereiro 
de 2011 ocorreu o período de coleta de dados. Os questionários: perfil socio-
demográfico, Escala de Fragilidade de Edmonton, Medida da Independência 
Funcional e Escala de Lawton e Brody foram utilizados. A estatística descritiva e 
o teste t de Student e Pearson foram empregados para análise das variáveis quanti-
tativas. Resultados: A maioria era do sexo feminino e a média de idade foi de 73,5 
anos (± 8,4) e variação de 60 a 94 anos, 57,5% eram casados, 39,1% apresentaram 
algum nível de fragilidade. Entre os idosos frágeis, 29,8% tinham dependência 
mínima/supervisão, e 81,9% dependência parcial para as atividades instrumen-
tais da vida diária. Discussão: Observa-se semelhança nas diferentes pesquisas 
internacionais e no Brasil com predomínio do sexo feminino e da faixa etária de 
80 anos ou mais. Pesquisas utilizando o fenótipo de fragilidade identificaram 20% 
de idosos frágeis e 46,7% pré-frágeis,concluindo que os idosos frágeis apresentam 
maior incapacidade para as atividades rotineiras e prevalência de medo de sofrer 
quedas. Conclusão: Quanto maiores os níveis de fragilidade, idade e número de 
morbidade maior será o nível de dependência dos idosos, sendo o sexo feminino 
com maior prevalência de fragilidade.
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sua maioria foi ou é dependente de álcool e/ou drogas. Durante os encontros 
percebeu-se aumento do interesse dos conviventes, o que pode indicar que as rodas 
de conversas motivam e estimulam o conhecimento mútuo, levando-os a refletir 
sobre as possibilidades de saída do equipamento social, promovendo diálogos 
sobre o processo de envelhecer, a cidadania e a inserção social. Conclusão: Os 
conviventes mostravam-se receptivos e participativos, fazendo reflexões aprofun-
dadas e críticas sobre as questões tratadas, estimulando o protagonismo. Ressalta-
se a importância de atividades dessa natureza para promover a convivência e o 
resgate de pertencimento da pessoa em situação de rua, tornando-os partícipes de 
iniciativas para a reinserção social.
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SITUAÇÃO DE SAÚDE DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS NO MUNI-
CÍPIO DE SÃO CARLOS

RESUMO
Introdução e objetivos: O aumento da expectativa de vida, as di� culdades econô-
micas e psicossociais encontradas pelas famílias para o cuidado do idoso, sobretudo 
para aqueles que apresentam redução da capacidade funcional justi� cam a maior 
demanda de institucionalizações, repercutindo em 5% a 10% na incidência de inter-
nação de idosos em ILPIs no Brasil. Nesta perspectiva, faz-se relevante pesquisar e 
intervir junto à população idosa institucionalizada visando formas de melhorar a 
qualidade de vida dos que ali vivem, encontrando maneiras de manter o idoso mais 
independente, � sicamente e cognitivamente saudável por mais tempo. O objetivo 
deste estudo foi identi� car as características demográ� cas, socioeconômicas, situação 
emocional e de saúde, capacidade cognitiva e grau de dependência de pessoas idosas 
institucionalizadas. Metodologia: Estudo transversal realizado no período de 2013 
a 2014, em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Aplicou-
se instrumento de caracterização demográ� ca, socioeconômica e de saúde, Escala 
de Katz e Lawton, Miniexame do Estado Mental (MEEM) e Escala de Depressão 
Geriátrica (EDG) Resultados/Discussão: A amostra foi constituída de 37 indivíduos 
com média de idade de 74,1 anos (+ 9,7), mínimo de 52 anos e máximo de 95 anos. 
Houve predomínio de homens (54,1%) e solteiros (67,6%). As médias de escolari-
dade e MEEM foram de 1,2 anos, e de 6,6 (p < 0,001), respectivamente. Quanto à 
funcionalidade, 62,2%, e 51,4% foram classi� cados como totalmente dependentes 
para ABVDs e AIVDs, respectivamente. Foi encontrada forte correlação entre o nível 
de dependência total (ABVDs e AIVDs) com o desempenho cognitivo (p < 0,001). 
Quanto à situação emocional, de 23 idosos avaliados, 43,5% apresentaram risco para 
depressão. Quanto às doenças mais prevalentes diagnosticadas estão a HAS (32,4%), 
transtornos psiquiátricos e sequelas de AVE (21,6%), diabetes mellitus (18,9%), 
doença de Alzheimer e cardiopatias (16,2%). Conclusões: Consideram-se esses dados 
determinantes das condições de saúde e de capacidade funcional dos idosos, o que 
indica a necessidade de quali� car a assistência a esse público. Desse modo, acredita-
se que ao se desvelar as condições de institucionalização dos idosos, será possível 
ampliar as discussões sobre a inclusão de ações do gerontólogo e as implicações para 
o cuidado em gerontologia nas ILPI’s.
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RESUMO
No mundo e no Brasil, a população de idosos vem crescendo ao longo das ultimas 
décadas. O maior tempo de vida da população, em um contexto de desigualdade 
social e doenças crônicas, gera maior demanda nas esferas da saúde, assistência social, 
trabalho, moradia, previdência social, etc. Este fenômeno coloca aos pro� ssionais 
destas áreas, entre eles os terapeutas ocupacionais, cada vez mais a necessidade de 
prestar atendimento de qualidade aos idosos. A proposta deste trabalho é identi� car 
e analisar o que vem sendo pesquisado e publicado pelos terapeutas ocupacionais 
estrangeiros e brasileiros na área de Gerontologia e comparar a perspectiva de produ-

TERAPIA OCUPACIONAL EM GERONTOLOGIA: UMA ANÁLISE DAS 
PUBLICAÇÕES DE 2002 A 2013 SOBRE O TEMA
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TRABALHO E APOSENTADORIA SOB A PERCEPÇÃO DE IDOSOS COM 
DESEQUILÍBRIO CORPORAL DE ORIGEM VESTIBULAR

RESUMO
Introdução: O evento da aposentadoria nem sempre representa um momento prazeroso 
na vida dos indivíduos. A ruptura com rotinas estabelecidas durante anos e a impos-
sibilidade de substituí-las por outras se opõe ao sentimento de pertencimento social 
decorrente do exercício pro� ssional, que contribuía para a constituição identitária 
pessoal. Algumas vezes, a aposentadoria gera comportamentos depressivos e social-
mente negativos, agravados por problemas de saúde. Objetivo: Identi� car a relação 
estabelecida entre idosos com diagnóstico de vestibulopatias e o trabalho e a aposen-
tadoria. Método: Estudo exploratório e descritivo. Amostra constituída de 62 idosos 
vestibulopatas aposentados, entre 60 e 75 anos, que assinaram o termo de consenti-
mento livre e esclarecido. Informações obtidas por meio de questionário sobre quali-
dade de vida e entrevistas individuais. Resultados: Faixa etária prevalente entre 65 e 69 
anos (42%); gênero feminino dominante (80%); ensino fundamental completo (67,7%). 
Das vestibulopatias, a tontura foi a queixa predominante (60%). Sobre o trabalho e a 
aposentadoria: 89% desvincularam as vestibulopatias do exercício pro� ssional e 11% 
consideraram-nas impeditivas; 18% continuavam a trabalhar; 18% exerciam trabalho 
improdutivo; 22% trabalho voluntário; 24% desempenhavam atividades na família e 
19% buscavam trabalho remunerado. O exercício pro� ssional foi considerado rele-
vante para a constituição identitária e valorização da autoestima. Já, a aposentadoria 
um período de libertação de horários e pressões, mas também de isolamento, falta de 
convívio social e diminuição da renda mensal, inclusive na participação das despesas 
familiares. Conclusão: A aposentadoria proporciona sentimentos contraditórios aos 
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ções cienti� cas entre ambos. Foi realizada busca direta no principal periódico interna-
cional de Terapia Ocupacional e nos dois principais periódicos da área no Brasil, em 
cada número publicado entre os anos de 2002 e 2013, visando identi� car quais artigos 
correspondiam ao tema do estudo. O total de artigos e os correspondentes a Geron-
tologia foram quanti� cados e então foram categorizados e analisados. Os artigos com 
temas relacionados à Gerontologia correspondem a 9% do total de artigos publicados 
no periódico internacional, enquanto nos dois periódicos brasileiros foram 5%. Em 
relação aos assuntos frequentes nos artigos relacionados à Gerontologia na perspectiva 
internacional 35,4% são referentes a intervenções dirigidas a grupos especí� cos como 
doentes de Parkinson, Alzheimer ou questões clínicas como quedas, 21,9% abordam 
a participação e o envelhecimento produtivo; 16,6% são referentes a instrumentos 
avaliativos; 11,5% abordam a condução de veículos junto aos idosos e 9,4% referem-se 
a equipamentos e adaptações. Nos periódicos brasileiros 19% dos artigos se referiam 
a o� cinas e grupos, 15% a testes e outros instrumentos avaliativos, 12% a formação 
pro� ssional na área de Gerontologia, 9% referentes a intervenções dirigidas a grupos 
especí� cos como doentes de Parkinson ou Alzheimer. Outros assuntos abordados em 
ambas perspectivas foram: as questões comportamentais e emocionais inerentes ao 
envelhecimento; políticas públicas cujo foco é o idoso; cuidadores de idosos e relato 
de experiência na área social. Conclui-se que a produção dos terapeutas ocupacionais, 
relacionadas ao envelhecimento precisa ser incrementada dada a importância deste 
segmento populacional no cotidiano dos serviços de saúde.
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idosos vestibulopatas. De um lado, a sensação de conquista do descanso merecido, após 
uma vida dedicada ao trabalho. De outro, sentimentos de “vazio” na rotina diária e da 
falta de um sentido maior para vida, sentimentos esses reforçados por sensações de 
inutilidade, incapacidade e de não pertencimento social. A falta de preparo da popu-
lação para a sua desvinculação do mercado de trabalho acentua os sentimentos de tris-
teza, desânimo e tédio, levando alguns ao uso de ansiolíticos. Aqueles que pretendem 
voltar ao trabalho consideraram-no uma condição de saúde física e mental, valorizando 
mais esse aspecto que a melhoria da condição econômica. Daí, a necessidade de as polí-
ticas públicas contemplar estratégias para o período pós aposentadoria.

RESUMO
O envelhecimento traz consigo inúmeras perdas. Mesmo no envelhecimento saudável 
algumas funções sofrem declínio. A memória é uma função cognitiva que sofre altera-
ções com o processo de envelhecimento, entretanto, estudos sobre plasticidade neural 
apontam que, assim como crianças e jovens, adultos e idosos também podem apre-
sentar modi� cações funcionais e morfológicas no sistema nervoso central a partir de 
in� uências ambientais que permitem a aprendizagem. Intervenções sobre treino de 
memória se apropriaram destas descobertas para elaborar treinos que favoreçam a 
compensação da capacidade cognitiva, especialmente a memória episódica. O objetivo 
desta pesquisa foi veri� car os efeitos de um programa de treino de memória sobre a 
memória episódica e a metamemória com oito sessões cada, em uma amostra de idosos 
sem demência e sem depressão. Participaram do estudo 23 idosos com idade entre 60 
e 75 anos, os quais foram divididos em quatro grupos (GE1, GE2, GE3 e GC). O GE1 
recebeu apenas treino de memória episódica, o GE2 recebeu intervenção educativa 
envolvendo metamemória e o GE3 recebeu treino de memória episódica associado à 
intervenção educativa, o GC foi o grupo-controle. Os resultados indicaram diferenças 
signi� cativas, quanto ao tempo de teste, para o GE2 na variável medida de memória 
episódica e para o GE3 nas variáveis medida de memória episódica, utilização da estra-
tégia de categorização e força da auto-e� cácia. Estes resultados permitem a� rmar que 
o treino combinado, utilizado com o GE3, é mais e� caz do que os outros modelos de 
intervenção testados, visto que apresentou ganhos em mais variáveis.

RESUMO
No processo mundial de envelhecimento da população, situações contemporâneas 
como as modi� cações nas estruturas familiares e a entrada da mulher no mercado 
de trabalho têm promovido redução da possibilidade de cuidados residenciais às 
pessoas idosas, re� etindo em aumento pela demanda de Instituições de Longa Perma-
nência para Idosos (ILPI). Nesse contexto, o processo de institucionalização em ILPI 
é escoltado por transformações na vivência da pessoa idosa. O objetivo do estudo foi 
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USO POTENCIALMENTE INAPROPRIADO DE MEDICAMENTOS POR 
IDOSOS EM UM MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE

RESUMO
Introdução e objetivo: Devido ao processo normal de envelhecimento humano ocorrem 
alterações na farmacocinética e farmacodinâmica de percentual expressivo de medica-
mentos. As consequências de tais alterações são mais agravadas em relação a determi-
nados medicamentos, seja por alterações na absorção, competição por sítios de ligação 
das proteínas plasmáticas ou por indução enzimática alterando a taxa de eliminação. O 
objetivo foi investigar os medicamentos potencialmente inapropriados para idosos em 
município de pequeno porte, de acordo com os Critérios de Beers. Metodologia: Estudo 
transversal, censitário, de base domiciliar, com pessoas a partir de 60 anos, realizado 
entre fevereiro e abril de 2013, em município de pequeno porte da Bahia. Os dados foram 
coletados por meio de questionário padronizado com informações sociodemográ� cas e 
autoreferidas em relação aos medicamentos habitualmente utilizados prescritos e não 
prescritos. A identi� cação dos medicamentos potencialmente inapropriados foi feita 
por meio dos Critérios de Beers-Fick independentemente do diagnóstico. Resultados e 
discussão: O estudo foi realizado com 232 idosos elegíveis. Para as características sociode-
mográ� cas, 58,6% dos idosos eram do sexo feminino, a idade média foi de 71,6. Quanto 
ao estado civil, 54,7% dos respondentes possuíam companheiro, 59,5% eram analfabetos, 
55,1% eram usuários unicamente do Sistema Único de Saúde e 84,9% moravam acompa-
nhados. Para a utilização dos medicamentos, 74% dos idosos � zeram uso de pelo menos 
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compreender a experiência da pessoa idosa em Instituição de Longa Permanência 
para Idosos. A Etnogra� a fundamentada na Antropologia Interpretativa de Geertz foi 
empregada como abordagem teórico-metodológica. Como principal técnica de coleta 
de dados realizou-se a Observação Participante em uma ILPI localizada no Sul de 
Minas Gerais, sendo observadas as questões éticas. O ensaio interpretativo foi subsi-
diado pelo referencial teórico de Go� man, revelando aspectos da vida íntima da insti-
tuição e das consequências na construção do eu da pessoa idosa que nela reside. Os 
resultados foram expressos em três dimensões: “a transição da instituição familiar para 
a instituição total”: a experiência de despersonalização”; “da resistência à conformi-
dade: a experiência da adaptação” e “o viver determinado em um mundo determinado: 
a dinâmica da ILPI”. A primeira dimensão destaca o processo de perda da singulari-
dade que a pessoa idosa sofre e que tem início no período pré-admissional, como o 
afastamento terminante do contexto familiar e da sociedade. A dimensão seguinte se 
refere às estratégias de enfrentamento adotadas pela pessoa idosa institucionalizada, 
arranjadas a partir de algumas táticas de adaptação, todas elas elaboradas como intuito 
de salvaguardar sua singularidade. Por � m, a terceira dimensão enfatiza a dinâmica da 
ILPI, reconhecendo sua estrutura e atuação pro� ssional como fatores relacionados às 
respostas da pessoa idosa ao processo de institucionalização. Conclui-se que, embora 
a sociedade prepare o cidadão e anseie pelo exercício de sua autonomia; parece que a 
ILPI, no processo de institucionalização da pessoa idosa, caminha em direção oposta, 
caracterizando uma contradição ao cercear sua liberdade, autonomia e independência. 
Portanto, é imperativo que as políticas sociais considerem a estrutura intrínseca e a 
estratégia social da Instituição de forma que possa impactar na qualidade de vida da 
pessoa idosa, de seus familiares e por que não da sociedade brasileira.
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VALORES DE REFERÊNCIA EM TESTES CANTAB: ENSAIO EXPLORATÓRIO 
DO DESEMPENHO DE IDOSOS BRASILEIROS

RESUMO
Introdução e objetivo: É reconhecida a importância de critérios objetivos e sem viéses 
para avaliação da função cognitiva do idoso. Estudos têm utilizado para esta avaliação 
a Bateria Cambridge de Testes Neuropsicológicos Automatizados (CANTAB), da qual 
não existem valores de referência para o idoso brasileiro. O presente estudo objetiva 
realizar ensaio exploratório para a formação de banco de dados e de� nição de pontos 
de corte em testes desta bateria. Metodologia: Um total de 109 idosos sem história de 
alcoolismo crônico, depressão, acidente vascular encefálico, trauma-crânio encefálico 
ou outras patologias neurológicas foram avaliados com o Miniexame do Estado Mental 
(MEEM) e testes da CANTAB. Todos apresentaram desempenho dentro dos valores de 
referência brasileiros no MEEM e acuidade visual 20/20. Aprovação CEP Nº 3155/09. 
Resultados e discussão: Os idosos apresentavam em média 72,27 (± 5,69) anos, 9,28 (± 
4,06) anos de escolaridade e 27,9 (± 1,87) pontos no MEEM. Na avaliação da atenção 
visual sustentada (RVP) foram registradas a latência temporal de resposta (653,12 ± 
196,89 ms), e� ciência de detecção do estímulo (0,79 ± 0,16) e probabilidade de acerto 
(0,41 ± 0,21). Na avaliação do tempo de reação (RTI) em paradigma simples registrou-
se número total de acertos (14,17 ± 1,79 acertos), tempo de resposta à visualização do 
estímulo (417,68 ± 110,39 ms) e tempo de movimento (882,63 ± 302,64 ms). No RTI 
em paradigma de cinco possibilidades foram mensurados o número total de acertos 
(14,34 ± 2,14 acertos), tempo de resposta à visualização do estímulo (437,71 ± 84,64 
ms) e tempo de movimento (771,17 ± 241,73 ms). Para avaliação no teste de aprendi-
zado pareado (PAL) utilizou-se total de erros (57,83 ± 35,17 erros), reconhecimento de 
localização de padrões na 1ª tentativa (8,70 ± 3,47 padrões) e total de tentativas para a 
� nalização bem-sucedida do teste (4,19 ± 1,93 tentativas). Para avaliação da memória 
de trabalho e uso de estratégia (SWM) foram avaliados o total de erros (67,92 ± 9,57 
erros) e estabelecimento de estratégias (41,45 ± 3,10 pontos). No teste de pareamento 
com atraso (DMS) mediu-se o total de acertos na 1ª tentativa (15,17 ± 2,37 acertos) e 
probabilidade de erro após um acerto (0,25 ± 0,14) ou erro (0,19 ± 0,20) na tentativa 
prévia. Conclusão: Os resultados apresentados fazem parte de estudo para estabelecer 
valores de referência de testes CANTAB em idosos saudáveis, sendo passo importante 
para a de� nição de pontos de corte que distingam melhor o envelhecimento saudável 
do patológico.
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um medicamento em concordância com o estudo realizado em Carlos Barbosa/RS, com 
pouco mais de 20 mil habitantes. A média de uso foi de 3,7 medicamentos por pessoa. 
Dos princípios ativos utilizados, 6% são potencialmente inapropriados. A maioria dos 
estudos analisam os medicamentos inapropriados em relação às listas governamentais, 
além de diferenças locais no acesso aos medicamentos demonstrando grandes discre-
pâncias nas prevalências dos medicamentos nos diversos estudos. Por � m, a análise 
de adequação medicamentosa nos idosos deve ser parâmetro para uma prática clínica 
racional com escolhas terapêuticas custo-efetivas. Conclusão: Os idosos do município 
apresentaram baixa proporção de medicamentos potencialmente inapropriados para seu 
uso. Ademais, é imprescindível o conhecimento da efetividade e da segurança dos medi-
camentos com análise periódica de sua utilização pelos idosos.
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RESUMO
Introdução: A variabilidade da marcha refere-se à � utuação no valor de uma medida da 
marcha de um passo para outro. Baixos valores de variabilidade re� etem a automatici-
dade da marcha e estão associados a uma marcha e� ciente e segura. Em contrapartida, 
a alta variabilidade da marcha tem sido apontada como o re� exo da incapacidade do 
sistema de controle neuromuscular central para regular a marcha e manter um padrão 
de deambulação estável. Maiores níveis de atividade física estão relacionados a diversos 
benefícios à saúde. Contudo, a relação entre variabilidade da marcha e nível de atividade 
física tem recebido pouca atenção. Objetivos: Correlacionar medidas de variabilidade 
da marcha com nível de atividade física e comparar medidas de variabilidade da marcha 
entre idosas classi� cadas como moderadamente ativas (MAs) e ativas (As) pelo Per� l 
de Atividade Humana (PAH). Método: Participaram do estudo 99 idosas (60-85 anos). 
As medidas de variabilidade da marcha foram obtidas por meio de um tapete compu-
tadorizado (sistema GAITRite®). A variabilidade no comprimento do passo, tempo do 
passo, tempo de oscilação e tempo de duplo apoio foi calculada como o desvio-padrão 
de todos os passos registrados em seis voltas sobre o tapete. O nível de atividade física 
foi operacionalizado pelo escore ajustado de atividade do PAH. Coe� cientes de corre-
lação de Spearman foram usados para medir a associação entre as medidas de variabi-
lidade da marcha e o nível de atividade física. Teste de Mann-Whitney foi usado para 
comparar os grupos de idosas MAs e As. Resultados: Foram observadas correlações 
fracas, negativas e signi� cativas entre a variabilidade no comprimento do passo (r = 
-0,30), tempo do passo (r = -0,26), tempo de oscilação (r = -0,29) e tempo de duplo 
apoio (r = -0,28) e o nível de atividade física mensurado pelo PAH (p < 0,01). O grupo 
de idosas MAs (n = 62) apresentou maior variabilidade no comprimento do passo, 
tempo de oscilação e tempo de duplo apoio em relação ao grupo de idosas As (n = 37) 
(p < 0,05). A variabilidade no tempo do passo não diferiu signi� cativamente entre os 
grupos. Conclusão: Maior variabilidade da marcha está associada, embora fracamente, 
com menor nível de atividade física em idosas da comunidade. Idosas As apresentam 
um padrão de marcha com menor variabilidade do que idosas MAs. Portanto, nossos 
resultados sugerem que o aumento do nível de atividade física pode contribuir para 
reduzir a variabilidade da marcha e tornar a marcha mais e� ciente e segura.

RESUMO
A presente pesquisa teve como objetivo geral a investigação sobre os efeitos de uma 
intervenção psicoeducativa em um grupo de pessoas denunciadas por agressão a 
um(a) idoso(a) da família. Especi� camente, elaborar e implementar a intervenção 
psicoeducativa; analisar as impressões do agressor sobre a intervenção e investigar os 
efeitos da intervenção sobre eles. Trata-se de uma pesquisa qualitativa da qual parti-
ciparam sete familiares de idosos, que não são seus cuidadores, que respondiam a 
processo no Juizado Especial Criminal do Idoso e na I Vara de Violência Doméstica e 
Familiar contra a mulher na cidade de Recife/PE. A técnica utilizada para análise dos 
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RESUMO
A presente pesquisa teve como objetivo geral a investigação da violência contra idosos 
na família com enfoque na pessoa do agressor. Especi� camente, buscou caracterizar o 
agressor; identi� car a presença da violência praticada contra o idoso e compreender 
suas motivações; o contexto gerador de violência; os sentimentos experimentados pelo 
agressor bem como as necessidades sentidas por ele. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 
da qual participaram 13 familiares de idosos, que não são seus cuidadores, que respon-
diam a processo no Juizado Especial Criminal do Idoso e na I Vara de Violência Domés-
tica e Familiar contra a mulher na cidade de Recife/PE, por praticarem violência contra 
seu familiar idoso. Para obter as informações necessárias foi aplicado um questionário 
sociodemográ� co e entrevista semi-estruturada que obedeciam aos objetivos especí� cos. 
A técnica utilizada para análise dos dados foi a Análise de Conteúdo Temática. Os prin-
cipais resultados obtidos, quanto aos dados sociodemográ� cos, apontam que a média de 
idade é de 44 anos; o grau de escolaridade predominante foi o ensino médio completo 
(5) seguido do ensino superior completo e incompleto (4); as pro� ssões foram variadas, 
predominando a de doméstica; o grau de parentesco predominante foi o de � lhos (6) 
seguido de genros (2); a renda familiar foi de dois salários mínimos (SM); o estado civil 
foi casado, independente de ser união legalizada ou estável (10); oito disseram professar a 
religião católica e três a evangélica, havendo um espírita e um ateu. A entrevista realizada 
indicou que: houve a presença de violência por parte dos participantes, prevalecendo as 
agressões verbais, seguidas das físicas, e � nanceiras; as principais motivações se referem 
à posse de bens materiais, ao uso abusivo de álcool, à proximidade física, à dependência 
� nanceira do agressor em relação ao idoso, bem como desentendimentos anteriores à 
ocorrência da agressão e à vivência em um contexto de violência; os sentimentos experi-
mentados nesta situação foram de tristeza, decepção, raiva, injustiça, angústia e revolta; 
dentre as necessidades sentidas, sobressaiu-se o desejo de que o processo fosse encerrado 
e que eles pudessem voltar à sua vida normal. Conclui-se que existe, por vezes, certa 
di� culdade de compreender a ação imputada contra o idoso como violência, fato que 
perpassa as questões do que constitui a violência contra o idoso e a fase da velhice.

VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS NA FAMÍLIA – QUEM É O AGRESSOR?

Autores: Cirlene Francisca 
Sales da Silva / Silva, CFS 
/ Unicap; Cristina Maria 

de Souza Brito Dias / Dias, 
CMSB / Unicap

Área: Gerontologia
Temário: Outros

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co − 

Pôster Eletrônico

dados foi a Análise de Conteúdo Temática. A intervenção psicoeducativa foi composta 
de oito sessões com duas horas de duração enfocando os seguintes temas: violência, 
processo de envelhecimento, comunicação, resolução de con� itos, direitos dos idosos. 
No que se refere à entrevista realizada após a intervenção, houve indícios de que eles 
foram sensibilizados e compreenderam melhor a complexidade do envelhecimento e 
as demandas que o acompanham. Conclui-se que existe, por vezes, certa di� culdade 
de compreender a ação imputada contra o idoso como violência, fato que perpassa 
as questões do que constitui a violência contra o idoso e a fase da velhice. Ressalta-se 
que o suposto agressor necessita de assistência pro� ssional que o oriente, no sentido 
de construir ações e estratégias e� cazes que lhe favoreçam lidar com as demandas 
da velhice. Espera-se contribuir com mais conhecimentos sobre o tema e propiciar a 
criação de intervenções que possam esclarecer os familiares sobre as peculiaridades 
da velhice, colaborando para a construção de uma sociedade mais justa, sobretudo, 
para uma população vulnerável como a dos idosos. Palavras-chave: Violência contra o 
idoso. Família. Intervenção Psicoeducativa. Agressor.
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RESUMO
Introdução: No Brasil a discussão sobre a violência contra os idosos tomou impulso 
nas últimas décadas, tendo como um dos fatores o aumento crescente desta população. 
Apesar disso, a violência simbólica, por se apresentar de forma sutil e silenciosa, é 
naturalizada e legitimada justamente por sua falta de visibilidade como violência pelo 
dominado e dominante, tendo toda a sociedade como cúmplice, em que o idoso a 
aceita com resignação, provocação, submissão ou revolta. Objetivo: Compreender as 
formas de expressão da violência simbólica no universo de vida de idosos atendidos no 
exercício de clínica geriátrica. Metodologia: Foi realizado um estudo de cunho qualita-
tivo. Tomou-se como campo empírico o atendimento de idosos, na faixa etária de 71 a 
80 anos, oriundos da capital e de outros municípios do estado do Maranhão, de classe 

RESUMO
Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) de� ne maus-tratos, na terceira 
idade, como sofrimento ou angústia que ocorre dentro de um relacionamento de 
con� ança. Objetivos: averiguar a percepção do cuidador de idosos sobre a violência 
do idoso, traçando seu per� l sócio econômico e identi� car a conduta do cuidador em 
relação aos casos de maus-tratos ao idoso. Metodologia: Estudo de caráter explora-
tório, descritivo com abordagem qualitativa. Este estudo foi realizado no Centro de 
Saúde da Família, bairro Junco em Sobral-Ceará,nos meses de agosto e setembro de 
2013 com 10 cuidadores de idosos. Optou-se pelos cuidadores residentes na comu-
nidade do território do estudo em atividade, com idade igual ou superior a 18 anos, 
ou seja, capazes de prestar cuidados aos idosos e que tenham concluído no mínimo o 
ensino fundamental. O critério de exclusão foi estabelecido para aqueles que tenham 
faltado ao serviço de atendimento aos idosos no período da pesquisa. Ressalta-se que 
estes procedimentos foram realizados em dias e horários acordados previamente, por 
meio de um formulário especí� co, aplicado após a liberação da pesquisa pelo Núcleo 
de Estudos e Pesquisas em Saúde (NEPS) – com posterior aprovação do projeto pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual Vale do Acaraú, a qual 
gerou o Parecer de nº 406.282. A apresentação e análise das discussões ocorreram por 
meio de categorias de análise de conteúdo proposta por Minayo. Resultados: Emer-
giram as seguintes categorias: per� l sociodemográ� co do cuidador; caracterização da 
pro� ssão, percepção do cuidador acerca da temática e estratégias traçadas a partir da 
opinião dos sujeitos. Pode-se a� rmar que os cuidadores de idosos em sua maioria são 
mulheres, com ensino médio completo, renda mensal de três salários mínimos, cató-
licas, solteiras, possuem pouco tempo de experiência na área do cuidado e não foram 
capacitadas para a atividade de cuidadora. O cuidador defende de forma enfática a 
ideia de que atos violentos cometidos à pessoa na terceira idade são atitudes desres-
peitosas que contribuem para a regressão da sociedade, pois atingem a esta parcela de 
pessoas vulneráveis. Considerações � nais: Torna-se necessária, cada vez mais, a reali-
zação de estudos que considerem a contribuição do cuidador no processo de relaciona-
mento familiar do idoso. Palavras-chave: Maus-tratos. Terceira Idade. Conhecimento.
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RESUMO
Introdução: O envelhecimento gera diversas mudanças sociais e psicológicas decor-
rentes de fatores, como a aposentadoria, reduzindo o círculo social e disponibilizando 
mais tempo para as atividades de lazer. O objetivo do estudo é identi� car as atividades 
realizadas no tempo livre de idosos participantes de um projeto de extensão universi-
tária. Metodologia: A amostra foi composta por 215 idosos. Para a coleta de dados foi 
utilizado um questionário composto por 16 questões fechadas e 2 abertas, divididas em 
sete blocos temáticos: dados gerais, composição familiar, moradia, ocupação e renda, 
aspectos socioculturais, aspectos de saúde, atividades físicas e participação no projeto. 
Para este trabalho foram analisados os dados correspondentes as atividades desenvol-
vidas no tempo livre, utilizando-se a estatística descritiva. Resultados e discussão: O 
estudo demonstra que há uma maior participação feminina (87,9%), situação recor-
rente em outros projetos de terceira idade e que o grupo etário em destaque é o de 71 
a 75 anos (23,2%). O grupo apresenta-se heterogêneo com predominância de casados 
(39%); morando sozinhos (30,6%), aposentados (63,7%) e renda mensal de 2 a 4 salá-
rios mínimos (40%). Estes fatores podem in� uenciar na escolha das atividades de lazer, 
sendo a renda e a escolaridade determinantes no direcionamento das atividades consi-
derando-se os diferentes interesses que são ponderados na classi� cação das atividades 
de lazer. As atividades referentes a ocupação do tempo livre que apareceram com maior 
signi� cância foram: televisão (72,5%), leitura (62,3%), passeio (60%), viagens (54,8%) 
e ouvir musica (52%). No âmbito doméstico, ver televisão, ler e ouvir música são, em 
vários estudos realizados, as atividades preferidas pelos idosos. Já os passeios e as 
viagens aqui con� rmados como preferências evidenciam uma população consumidora 
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média e média alta, tendo como base as entrevistas médicas no consultório, domicílio e 
durante as visitas hospitalares. A coleta de dados foi realizada por meio da observação 
com registro e para a pesquisa de campo, utilizou-se um diário de escuta. Resultados 
e discussão: A análise empreendida quanto à violência, no campo simbólico, abrangeu 
respostas em várias perspectivas, que foram demarcadas em violência da mudança de 
hábito de vida, da infantilização, da negação da sexualidade e da destituição da auto-
nomia. Sendo praticadas em maior número no âmbito familiar, impostas pelos fami-
liares mais próximos e reveladas, em mulheres lúcidas, participativas, independentes 
física e � nanceiramente. Nessa perspectiva, os pensamentos, atitudes e valores impostos 
pela sociedade, de que os familiares devem e podem tomar as decisões pelos idosos, 
justi� cadas, muitas vezes, pela praticidade, bem-cuidar, formas de expressar carinho 
excessivo, faz com que os idosos sejam vistos como improdutivos, dependentes, asse-
xuados, em que se cobram deles comportamentos de passividade, mas quando agem de 
forma distante dessa realidade são taxados de nervosos, doentes e esclerosados. Com 
isso, a caracterização dessa violência como doce e invisível não a torna menos deletéria 
do que as outras formas de violência, pois se esconde a relações de força e poder entre 
dominantes e dominados. Conclusão: A violência simbólica como forma sutil e singela 
de violação dos direitos dos idosos, pela qual todos nós somos cúmplices pela impo-
sição do silêncio, necessita de formulação e implantação de políticas públicas visando a 
sua identi� cação, prevenção e intervenção.
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de serviços que já estão sendo explorados no comércio do lazer. Esses interesses são 
indicativos para o desenvolvimento de atividades culturais e sociais a serem desenvol-
vidas no projeto com idosos, visando a valorização da pessoa por sua experiência de 
vida e explorando o saber acumulado. Conclusão: Podemos perceber por meio deste 
trabalho a relevância de compreender o per� l socioeconômico, os gostos e as preferên-
cias dos idosos participantes do projeto para, assim, podermos entender suas escolhas 
e podermos oferecer e indicar as atividades que melhor se relacionem com suas prefe-
rências e necessidades.

RESUMO
O Hospital Dia do Idoso (HDI) de Anápolis/GO é uma Unidade de Referência 
em Serviços Geronto Geriátricos que permeia ações de saúde nos diversos níveis 
de complexidade na modalidade Hospital Dia Geriátrico, conforme a Portaria MS 
249/2002. Com uma equipe multipro� ssional e um agir interdisciplinar em todas as 
suas ações vem sendo referência em todo estado de Goiás e principalmente para a 
cidade de Anápolis/GO. Ao se estabelecer o � uxo de referência conforme capacidade 
técnica da Unidade e o per� l da Unidade foram realizados treinamentos e reuniões 
de equipe, tanto com a equipe interna quanto com a equipe externa da Unidade na 
rede do SUS em nível municipal com vistas de se estabelecer os pré-requisitos e proto-
colos de trabalho. O objetivo do presente trabalho é apresentar o protocolo de triagem 
utilizado na primeira consulta de todos os usuários que são referenciados ao Hospital 
Dia do Idoso de Anápolis/GO. Trata-se de um relato de experiência descritivo e 
retrospectivo das triagens realizadas desde a inauguração da Unidade até fevereiro 
de 2014. Após o estudo foi possível perceber que o presente protocolo é um baseado 
na Avaliação Geriátrica Ampla, sendo um instrumento fechado denominado Proto-
colo de Triagem Geral do Hospital Dia do Idoso criado em 2006 e reformulado em 
2009, pela equipe de reabilitação do HDI, subdividido em aspectos sociais, queixa 
principal e histórico da moléstia atual, medicamentos em uso, checklist dos sistemas 
� siológicos principais, um histórico de quedas e três escalas geriátricas: a Escala de 
Depressão Geriátrica (GDS-5), o Miniexame do Estado Mental (MEEM) e a tabela 
de Sidney Katz. A aplicação é realizada por uma equipe formada por enfermeiros, 
� sioterapeutas, fonoaudiólogos e psicólogos que ao realizar o protocolo estabelecem 
os serviços de saúde que o usuário idoso utilizará na Unidade e fora desta. Os itens 
de avaliação que determinaram o per� l e o tipo de atendimento que será prestado ao 
idoso estão em quase sua totalidade atendida no HDI, estando à margem as avaliações 
especí� cas de estado nutricional e de enfermagem. Até março de 2014 foram aplicados 
8.880 protocolos de triagem geral do Hospital Dia do Idoso. O bom emprego desse 
protocolo é de suma importância para a formatação dos serviços do HDI, pois a dinâ-
mica de construção do projeto terapêutico individual de cada usuário se inicia com a 
efetivação desse protocolo estando relacionada diretamente a adesão do usuário e do 
� uxo de cuidado da equipe.

A ADESÃO DO USUÁRIO IDOSO AO HDG INSTALADO NO CENTRO-OESTE 
GOIANO POR MEIO DO PROTOCOLO DE TRIAGEM
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RESUMO
Introdução: Promover o envelhecimento saudável para os idosos vislumbra-se na tenta-
tiva de melhorar o seu cuidado, e principalmente planejar ações de cuidar a essa parcela 
populacional. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), Portaria MS nº 
2.528, de 19 de outubro de 2006 pauta-se a promoção do envelhecimento saudável na 
manutenção e a melhoria ao máximo da capacidade funcional dos idosos, a prevenção 
de doenças, a recuperação da saúde dos que adoecem e a reabilitação daqueles que 
venham a ter a sua capacidade funcional restringida. Objetivo: Relatar a experiência de 
mestrandas do curso de enfermagem da Universidade do Estado do Pará (UEPA) na 
observação da promoção do envelhecimento saudável de idosos cadastrados na Estra-
tégia Saúde da Família (ESF) com a intenção de resgatar o viver dos idosos e contribuir 
para uma melhor adaptação nesta etapa da vida, além de possibilitar sua reintegração 
no contexto social de maneira digna e com mais qualidade. Metodologia: Pesquisa 
com abordagem qualitativa descritiva. Relato de experiência desenvolvido por meio 

RESUMO
Introdução: Diante do envelhecimento populacional, queda da morbimortalidade 
por doenças infecciosas e elevação dos casos de doenças crônicas e degenerativas, 
as intervenções na saúde devem promover a qualidade de vida, para que os sujeitos 
vivam mais e melhor. Portanto, as diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa e do Pacto pela Saúde preconizam como metas prioritárias a promoção 
do envelhecimento ativo e saudável, a manutenção e recuperação da capacidade 
funcional, a atenção integral à saúde da pessoa idosa, o estímulo às ações interseto-
riais, a implantação de serviços de atenção domiciliar, o acolhimento preferencial 
em unidades de saúde e a formação e educação permanente dos pro� ssionais de 
saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa. Estas metas embasam as necessi-
dades e áreas estratégicas que precisam ser desenvolvidas para implantação e imple-
mentação da Rede de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa. Objetivo: Apresentar dire-
trizes, estratégias e ações para a implantação e implementação da Rede de Atenção à 
Saúde da Pessoa Idosa no Ceará no ano de 2013, no que tange as ações intersetoriais, 
a implantação dos serviços de atendimento domiciliar e a educação permanente dos 
pro� ssionais e cuidadores em relação à saúde do idoso. Método: O estudo é do tipo 
quantitativo e qualitativo, transversal, de natureza documental, com dados retros-
pectivos, em que foram analisados os relatórios de gestão do GT Saúde do Idoso 
− SESA 2013 e as avaliações dos participantes dos cursos de educação continuada 
nas áreas de fundamentos em gerontologia, formação de cuidadores e atendimento 
domiciliar para pro� ssionais de saúde. Resultados e Conclusão: as ações planejadas 
e executadas em 2013 conseguiram sensibilizar os pro� ssionais de saúde para a 
necessidade de ampliação do acesso e quali� cou o atendimento a pessoa idosa no 
estado, sendo o primeiro passo para a estruturação da Rede de Atenção à Saúde da 
Pessoa Idosa no Ceará.

A ENFERMAGEM E A PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL 
EM IDOSOS CADASTRADOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FA
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de observação de pacientes idosos cadastrados e acompanhados por equipe de uma 
Unidade da Estratégia Saúde da Família em Belém/Pará. Realizou-se busca em Bases de 
Dados sobre saúde do idoso, envelhecimento, estratégia saúde da família. Resultados 
e discussão: A promoção do envelhecimento saudável em idosos depende da ação de 
uma série de fatores relacionados uns aos outros como biológicos, psicológicos e sociais 
e que para alcançá-lo é preciso promover a saúde durante toda a vida do indivíduo, 
porque o envelhecimento não começa aos 60 anos, mas é nessa fase do ser humano 
que se percebe o acúmulo de interação de processos sociais, de saúde e de compor-
tamento de toda a vida. Conclusão: É notório que os pro� ssionais de enfermagem da 
Estratégia Saúde da Família conseguem dar suporte aos idosos, possibilitando meios 
para cada vez mais avançarem na idade. Nossos objetivos foram alcançados com êxito 
no momento em que percebemos o cuidado do pro� ssional enfermeiro também como 
atividade de promoção do envelhecimento saudável, não se percebendo dono desse 
cuidado e nem do saber, mas sendo facilitadores.

RESUMO
O conceito de fragilidade, ainda em construção, representa uma situação bastante complexa 
e é vista como uma síndrome na qual o indivíduo apresenta maior vulnerabilidade a efeitos 
adversos diante de estressores, resultante da alteração e interação de aspectos biológicos, 
psicológicos, ambientais e sociais. Diante do acelerado processo de envelhecimento popu-
lacional brasileiro, identi� ca-se a demanda por investigação dos aspectos de fragilidade, 
que por hora, exercem maior in� uência na determinação deste estado entre os idosos, 
constituindo-se portanto, o objetivo deste estudo, que apresenta caráter exploratório e 
analítico, de natureza descritiva com a utilização do método quali-quantitativo de investi-
gação, técnicas de observação e análise documental. Após aprovação em comitê de ética, 
foram realizadas visitas domiciliares a idosos cadastrados em um Centro de Referência 
da Assistência Social de um município do interior paulista, aplicando-se uma Avaliação 
Básica, a Escala de Fragilidade de Edmonton, o Montreal Cognitive Assessment, Geno-
grama e Ecomapa, além do Inventário de Sobrecarga de Zarit com cuidadores. Análises 
das entrevistas com 48 idosos, com idade média de 70,25 anos, mostram que 45,84% deles 
já apresentavam algum estado de fragilidade (leve, moderada ou severa), enquanto outros 
20,83% já se mostravam aparentemente vulneráveis. Destaca-se que, entre os domínios 
avaliados pela escala de fragilidade, os mais afetados foram a cognição, a percepção subje-
tiva da saúde, a independência funcional e o desempenho funcional. Indivíduos que foram 
reprovados com erros signi� cantes no Teste do Desenho do Relógio, ou avaliaram sua 
saúde como “ruim”, ou foram classi� cados como dependentes em duas ou mais atividades 
de vida diária, ou levaram 11 segundos ou mais para completar o teste de desempenho 
funcional, apresentaram nível de fragilidade signi� cativamente maior quando comparado 
aos outros entrevistados. Como mostram outros estudos, esses aspectos, isoladamente, 
não determinam uma situação de fragilidade, mas o conjunto de suas interações. Tais 
evidências apontam demandas que devem ser atendidas de forma ampla e sistemática 
pelos serviços responsáveis. Além disso ressalta-se a importância da realização de novos 
estudos, considerando-se que ainda não existe consenso sobre o conceito de fragilidade e 
tampouco de uma forma ideal de identi� cação da síndrome. Apoio CNPq.

A FRAGILIDADE EM IDOSOS CADASTRADOS EM CENTRO DE REFE-
RÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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RESUMO
Introdução: A Assistência Domiciliar (AD) ocupa espaço signi� cativo nas polí-
ticas públicas preocupadas com o envelhecimento da população, tendo em alguns 
instrumentos a legalidade para o atendimento em domicílio. Inseridos na prática 
cotidiana das unidades de saúde, os Agentes Comunitários de Saúde têm como 
principal atribuição estabelecer uma relação de proximidade entre as famílias da 
comunidade adscrita e a equipe multipro� ssional de saúde. Objetivos: A proposta 
foi identi� car a percepção dos ACS quanto a multipro� ssionalidade na AD, limi-
tações/facilidades para o seu desenvolvimento, modalidades utilizadas e do que 
consistem. Metodologia: Com 96 entrevistas estruturadas junto a Agentes Comu-
nitários de Saúde (ACS) de unidades com e sem Estratégia de Saúde da Família. 

RESUMO
Introdução e objetivo: A divisão do conhecimento em áreas, maneira pela qual 
se organizava didaticamente a retransmissão do saber até o século XIX, teve sua 
formação como metodologia nessa época. Dessa forma, por vários séculos, as ciên-
cias pretenderam existir “por si sós”, constituindo-se em ilhas o saber fechados no seu 
próprio conhecimento, sem perspectiva de complementariedade. Somente a partir 
do século XX começaram a surgir propostas de cooperação entre as disciplinas. O 
presente estudo, tem como objetivo contribuir para a consolidação do tratamento 
como um todo, pela obtenção de olhares e atuação sobre diferentes fatores que inter-
ferem no processo saúde-doença, possibilitando a troca de conhecimento e agilidade 
no atendimento. A ausência dessa perspectiva converte qualquer ação terapêutica 
em uma prática fragmentada e, portanto, limitada. Metodologia: A organização da 
equipe se dá por meio de reuniões periódicas, com frequência de 15 em 15 dias, 
duração de uma hora, realizada na própria instituição. Divididas da seguinte forma: 
1ª reunião do mês: assuntos administrativos, normas institucionais, estudo de caso; 
e 2ª reunião do mês: dinâmicas e/ou vivências, com tema sobre a saúde do cuidador: 
cuidando de quem cuida, tendo como observação a existência das características 
peculiares de cada membro, seus traços de personalidades, suas diversas formações 
pro� ssionais, concepção de valores pessoais, visões de mundo e experiências ante-
riores. Resultados e discussão: A prática interdisciplinar favorece a ampliação e o 
desenvolvimento da dimensão cuidadora, maior comprometimento dos pro� ssio-
nais com o seu trabalho, ação de colaboração, diálogo efetivo, não somente troca 
de informações, mas a complementaridade entre as diversas competências pro� s-
sionais. Conclusão: Compreender, portanto, os mais diversos aspectos relacionados 
ao envelhecimento humano pressupõem ampliar a base conceitual da formação 
pro� ssional, levando em conta a complexidade que envolve esse processo. É cami-
nhar em uma perspectiva de integralidade, levando em conta que o idoso é um ser 
singular que merece atenção integral, dessa forma, o pro� ssional será um facilitador 
da prática interdisciplinar.

A PERCEPÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA 
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A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO EM EQUIPE COM A ABORDAGEM 
INTERDISCIPLINAR NA SAÚDE DO IDOSO

Autores: Augusto Andrade 
Gonçalves / Gonçalves, 

AA / UESC − Núcleo de 
Estudos do Envelheci-
mento; Joelma Batista 
Tebaldi / Tebaldi, JB / 

UESC – Núcleo de Estudos 
do Envelhecimento; 

Raimunda Silva d‘ Alencar 
/ d‘ Alencar, RS / UESC 

Autores: Cláudia Soares 
dos Santos / Santos, CS / 

Lar dos Idosos Santa Luiza 
de Marillac; Jimilly Caputo 

Corrêa / Corrêa, 
JC / UFJF

Área: Gerontologia
Temário: Serviços

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co − 

Pôster Eletrônico



550

- Núcleo de Estudos do 
Envelhecimento

Área: Gerontologia
Temário: Serviços

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co − 

Pôster Eletrônico

Resultado e discussão: Embora reconheçam a importância da multipro� ssiona-
lidade na AD, também têm consciência de que a ausência quanti-qualitativa de 
pro� ssionais impede a oferta do serviço a contento. Quanto às di� culdades para 
realizá-la, apontam a “falta de materiais” e demais pro� ssionais (45% das respostas) 
e “receptividade da população” (47%) como facilidade, o que não signi� ca e� cácia 
em termos de resolutividade dos problemas. A visita, apontada como empenho 
pessoal dos agentes, e a consulta domiciliar, raramente realizada por pro� ssionais 
acadêmicos, aparecem como as modalidades mais desenvolvidas (78%). Conclusão: 
Os entrevistados enfatizaram a má-estrutura física e humana das unidades de saúde 
cuja função é, também, assistir os usuários idosos em domicilio. A precariedade das 
estruturas foi apontada como uma falha recorrente das administrações municipais, 
não sendo su� ciente para amparar as necessidades da população, transformando-
se em acúmulo de problemas insolúveis. Os ACS pontuam sua participação no 
trabalho em domicílio realçando a precariedade do sistema de saúde para o efetivo 
desenvolvimento dessa modalidade de assistência, sendo realizada muito mais pela 
motivação pessoal e receptividade comunitária.

RESUMO
O presente estudo teve como objetivo compreender, por meio de uma pesquisa quali-
tativa, como a atuação da musicoterapia, em grupo, dentro de um programa de acam-
pamento de um dia (Day Camp), pode auxiliar na promoção da saúde e melhora da 
qualidade de vida do idoso. O interesse pela pesquisa surgiu em razão de experiên-
cias em acampamentos estruturados e pelos estudos da atuação da musicoterapia no 
processo grupal somando-se como fator principal a análise do papel do idoso na socie-
dade, sendo um público em constante crescimento, o que tem gerado a necessidade de 
programas assistenciais para o desenvolvimento da qualidade de vida. Foram utilizadas 
experiências musicais em musicoterapia durante os períodos matutino e vespertino, 
em um Day Camp. Participaram do grupo 11 idosos com idades entre 60 e 80 anos. 
Como instrumentos para a coleta de dados foram utilizados: � chas musicoterapêu-
ticas; registros, observações e análises de vídeos e áudios das intervenções musicotera-
pêuticas realizadas; e, entrevistas: inicial e � nal. A partir das entrevistas chegou-se às 
seguintes categorias: os benefícios da musicoterapia, os benefícios do acampamento, os 
benefícios da vivência em grupo e a qualidade de vida. Concluiu-se que a realização do 
Day Camp com musicoterapia proporcionou a promoção da saúde, da autoexpressão 
e a consciência acerca do potencial de vida existente em cada idoso, contribuindo para 
a sua qualidade de vida e para sua integração social. Palavras-chave: Musicoterapia. 
Idoso. Qualidade de Vida.

A UTILIZAÇÃO DA MUSICOTERAPIA EM ACAMPAMENTO COM IDOSOS: 
UMA PROPOSTA PARA A QUALIDADE DE VIDA
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RESUMO
Introdução: Atualmente existe cerca de 20 milhões de brasileiros nessa faixa etária, o 
que representa aproximadamente 10% da população do país (BRASIL, 2010). O cres-
cimento do número de idosos vem ocorrendo de forma rápida sem que haja tempo 
de reorganização na estrutura hospitalar adequada para melhor atender o idoso 
(PETTENON, 2009). A hotelaria hospitalar surge como uma � loso� a de atendimento 
que envolve mudanças estruturais e culturais das instituições de saúde. A arquite-
tura hospitalar é de� nida pela RDC nº 50/2002, em que a infraestrutura do ambiente 

RESUMO
O programa de estimulação cognitiva, Academia da Memória, teve início em 2009, 
com seis participantes que apresentavam queixa de memória. Objetivos: promover 
a longevidade cerebral, melhorar o raciocínio, desenvolver leitura ativa e crítica, 
treinar os cinco sentidos, estimular a funcionalidade, proporcionar o resgate de 
habilidades, a socialização e a melhoria da autoestima. Metodologia: Critérios de 
inclusão, pessoas com idade igual ou acima de 50 anos. Após avaliação geriátrica e 
antes do início das atividades o participante é submetido a uma avaliação cognitiva 
por intermédio do Miniexame do Estado Mental, Bateria CERAD (Consortium to 
Estabilisth e Registry for Alzheimer’s Disese), Escala Clínica de Demência e Teste 
de Nomeação de Boston com reavaliações anuais. O programa hoje conta com 33 
inscritos distribuídos nos seguintes grupos: Ginástica Cerebral: grupo com esti-
mulação por meio da instrumentalização das AVD‘s, função motora e cognitiva, 
memória emocional, imaginário e expressividade. Participam pessoas com início 
de Alzheimer ou Demência; ECE: grupo com estimulação da cognição pelos cinco 
sentidos, memória emocional, exercícios cognitivos, imaginário e expressividade. 
Participam pessoas com lenti� cação em áreas da cognição; Memorative I: grupo 
com estimulação das funções cognitivas pelos cinco sentidos, memória emocional, 
exercícios cognitivos, produção criativa e atividades externas. Participam pessoas 
sem comprometimento cognitivo e que estão iniciando o programa com esse per� l 
e; Memorative II: grupo com treino das estratégias para prevenir e/ou minimizar os 
problemas da memória, memória emocional e autobiográ� ca, gincanas cognitivas, 
produção criativa e atividades externas. Participam pessoas sem comprometimento 
cognitivo e com mais de quatro anos no programa. Nos grupos ECE e Ginástica 
Cerebral existem reuniões mensais com familiares para compreensão e continuidade 
do programa no cotidiano. Pro� ssionais Permanentes: arteterapeuta, � sioterapeuta, 
fonoaudiólogo, geriatra, psicólogo, músico, terapeuta ocupacional e outros pro� ssio-
nais eventuais. Todos os grupos acontecem duas vezes por semana com 60 minutos 
cada sessão. Conclusão: A queixa de memória trazida pelos participantes é avaliada 
em 70% dos casos como o estilo de vida da pessoa que diminuiu sua frequência de 
demandas ocupacionais e suas redes sociais. Um programa de estimulação cognitiva 
além de amenizar ou sanar as di� culdades cognitivas melhora a autoestima.

ADEQUAÇÕES NA HOTELARIA HOSPITALAR PARA MELHOR ATENDER 
O IDOSO

ACADEMIA DA MEMÓRIA: PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA 
E SOCIALIZAÇÃO EM SÃO LUÍS – MA
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hospitalar é estabelecida formalmente. Objetivo: Identi� car as adequações da hotelaria 
hospitalar necessárias ao atendimento do idoso. Metodologia: Estudo quantitativo e 
descritivo, sobre as adequações na hotelaria hospitalar para o idoso. Foram descritas 
previamente como adequações mínimas, as estabelecidas na Parte III-RDC 50/2002 
e propostas apresentadas na literatura, com adaptações realizadas pelos pesquisa-
dores e que resultaram em oito itens: 1) Segurança (instalação de barras de apoio em 
todo quarto e banheiro); 2) Sinalização (comunicação visual por meio de placas); 3) 
Higeinização (colocação de uma pia nos quartos); 4) Iluminação (duas luminárias por 
quarto); 5) Porta (tamanho adequado 0,80 x 1,25, com abertura para fora); 6) Janela 
(persianas de fácil higeinização); 7) Piso (antiderrapante, de fácil manutenção e com 
absorção contra quedas); 8) Mobília (conter proteção ou cantos arredondados, não 
atrapalhando a locomoção do cliente). Participaram voluntariamente dois hospitais 
privados, localizados na cidade satélite de Taguatinga, no Distrito Federal. Foi apli-
cado questionário estruturado elaborado pelos pesquisadores aos gestores adminis-
trativos dos hospitais integrantes da amostra, ora denominados A e B. Resultados e 
discussão: Com relação às adequações relacionadas aos itens 1), 2), 3), 4), 6) e 8), 
ambos os hospitais apresentaram conformidade, embora exista ausência de barra de 
apoio no chuveiro e próxima ao vaso sanitário, bem como móveis com pontas arre-
dondadas. Com relação às portas e pisos da hotelaria, apenas o Hospital “A” apresentou 
a adequação em conformidade com a legislação. A instituição que conciliar um aten-
dimento de qualidade com melhorias na infraestrutura obtém um diferencial compe-
titivo perante as outras instituições de mesmo porte (FONTANA, 2010). Conclusão: 
As instituições pesquisadas não estão totalmente adequadas para o atendimento da 
pessoa idosa.

RESUMO
Segundo o Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento de Políticas do Idoso 
(SISAP), a população idosa total de Quixadá em 2010 era de aproximadamente 9.178 
idosos. Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) promovem ações educativas indivi-
duais e/ou coletivas, em que desenvolvem ações de promoção à saúde e prevenção de 
doenças, sendo sua principal atividade a visita. A enfermagem atua no planejamento, 
gerenciamento, coordenação e avaliação dos ACS, além de realização de atividades e 
desempenho das suas funções, por meio da capacitação da atualização das políticas 
públicas para o ACS. Este estudo tem por objetivo geral conhecer a atuação dos ACS 
no atendimento aos idosos no município de Quixadá-CE e por objetivos especí� cos 
descrever o per� l dos agentes comunitários de saúde da unidade básica de saúde do 
centro do município de Quixadá, identi� car as atribuições dos ACS do município de 
Quixadá, reconhecer o papel do enfermeiro na formação dos ACS no cuidado com 
o idoso. Trata-se de uma pesquisa experimental de abordagem quanti-qualitativa. O 
estudo foi realizado no município de Quixadá/CE. A coleta de dados aconteceu a partir 
de um questionário. Participaram do estudo nove ACS, todos do sexo feminino, faixa 
etária de 27 a 50 anos, anos de serviço de 4 a 19 anos e com escolaridade da maioria 
com ensino médio e superior incompleto. A principal di� culdade encontrada na visita 
domiciliar foi à falta de transporte. Em relação às políticas dos idosos foi relatado apenas 

ANÁLISE DO CONHECIMENTO E PRÁTICA DOS AGENTES COMUNITÁ-
RIOS DE SAÚDE NA SAÚDE DO IDOSO
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RESUMO
Introdução e objetivo: O envelhecimento da população é um dos fatores responsáveis 
pelo desenvolvimento de práticas de cuidado em saúde no domicílio. Desta forma, 
descreveremos as características da população atendida no programa de atendimento 
domiciliar em Macaé. Método: Estudo transversal e descritivo realizado até junho 
de 2013. Realizamos o levantamento de 211 prontuários de pacientes idosos. Para 
avaliar a capacidade funcional, usamos a Escala de Independência em Atividades da 
Vida Diária (Escala de Katz) e os dados do formulário de atendimento como estado 
civil, renda, tipo de moradia, situação previdenciária e principais patologias. Resul-
tado: Foram avaliados 211 idosos de ambos os sexos, sendo 55% do sexo feminino. 
A idade foi de 20% de 60 a 69 anos e 80% acima de 70 anos. Observou-se que 45% 
dos idosos apresentaram dependência parcial, 42% dependência total e 5% indepen-
dência e nas AVDs, e 8% deste dado não consta. Com relação ao estado civil, 42% 
dos idosos são casados, 33% viúvos, 20% solteiros e 5% divorciados. Quanto ao tipo 
de moradia, 77% residem em imóvel próprio, 12% em imóvel alugado, 3% cedido e 
8% não consta o dado. Em relação a situação econômica 73% possuem renda de um a 
dois salários mínimos, 10% possuem renda acima de dois salários mínimos, 11% não 
possuem renda e 6% não consta esse dado. A situação previdenciária apresentada foi 
de 48% dos idosos aposentados, 4% aposentado e pensionista, 22%pensionistas, 5% 
recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC-LOAS), 14% estão no mercado 
de trabalho informal, 2% desempregados e 5% não consta esse dado. Identi� camos 
que dentre as principais patologias apresentadas 44% é Doença Cérebro Vascular, 
22% demências, 19% fratura do fêmur, 9% neoplasias e 6% outras. Conclusão: Neste 
estudo, concluímos que a maioria dos idosos é do sexo feminino, com idade avançada 
acima de 70 anos, dependentes parciais para AVDs. A maioria é casada e reside em 
imóvel próprio. A situação econômica é baixa, até dois salários mínimos, e prove-
nientes em sua maior parte de aposentadoria. A doença cérebro vascular e as demên-
cias são as maiores causas de atendimento domiciliar em Macaé. Constata-se que, a 
atenção domiciliar se constitui uma importante modalidade de atendimento a popu-
lação idosa e conhecer suas características possibilita elaborar ações mais direcio-
nadas ao cuidado.

ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO EM MACAÉ/RJ : CARACTERÍSTICAS 
DA POPULAÇÃO ATENDIDA
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o estatuto do idoso. A maioria dos entrevistados a� rmou que tiveram capacitação 
sobre o tema idoso em outras instituições, mas não pelo enfermeiro de sua unidade. 
As principais patologias ditas pelos participantes foram HAS representando 100% da 
amostra, diabetes (88,8%), AVC (55,5%), Alzeimer (55,5%), problemas visuais como 
catarata e cegueira (44,4%), problemas com locomoção (33,3%), Parkinson (22,2%), 
infecções respiratórias e renais (22,2%), fraturas por quedas, viroses, osteoporose, 
gastrite, câncer de próstata, artrose e depressão representam 11,1%. Conclui-se que os 
ACS necessitam aprimorar seu conhecimento no cuidado ao idoso. Pois no processo 
de envelhecimento ocorrem inúmeras alterações � siológicas, psicológicas e emocio-
nais, sendo necessário um acompanhamento integral e especí� co. Portanto, é uma das 
atribuições do enfermeiro quali� car e promover a educação permanente, assim como 
supervisionar, coordenar no desempenho de suas funções.
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RESUMO
Introdução: Uma das mais importantes mudanças demográ� cas que o Brasil experi-
mentou no início do século XXI foi o acentuado envelhecimento da estrutura etária 
da população o que trouxe como consequência uma maior presença relativa e abso-
luta da população de 60 anos e mais no país. Para o � sioterapeuta, intervir por meio 
da promoção de saúde, prevenção de doença e educação continuada é fundamental, 
proporcionando melhores condições de saúde ao idoso e atendendo a Política Nacional 
de Saúde da Pessoa Idosa. Objetivo: Descrever as ações do � sioterapeuta no centro de 

RESUMO
Introdução: O crescente número de idosos vivendo com o Vírus da Imunode� ciência 
Humana e a Síndrome da Imunode� ciência Adquirida (HIV/AIDS) remetem a uma 
nova tendência da epidemia no Brasil. Alguns fatores que elevam a vulnerabilidade 
do idoso à infecção, aos homens são: maior procura por pro� ssionais do sexo, relação 
sexual desprotegida com pessoas do mesmo sexo e uso de medicamentos. Às mulheres: 
con� ança na relação monogâmica, estar na menopausa e fragilidade da parede vaginal 
que eleva o risco à infecção. Essa população enfrenta duplo estigma, ser idoso e estar 
infectado pelo HIV. Objetivo: Identi� car as ações existentes para a humanização do 
atendimento ambulatorial do idoso com HIV/AIDS, seguindo a Política Humaniza − 
SUS. Metodologia: Foram entrevistados cinco pro� ssionais (médico, enfermeira, assis-
tente social, psicóloga e nutricionista), que atendem esse segmento etário. Foi utilizado 
um roteiro semiestruturado contendo dados demográ� cos e três questões abertas. Para 
seleção dos sujeitos usou-se o critério de inclusão e exclusão. A entrevista ocorreu em 
sala fechada. As respostas foram anotadas. Foi usada análise qualitativa por intermédio 
do método “Análise de Conteúdo” de Bardin. Resultado e discussão: Os dados foram 
signi� cativos para uma re� exão sobre o cotidiano dos pro� ssionais e as facilidades 
e di� culdades enfrentadas em suas práticas em relação ao atendimento humanizado 
ao idoso com HIV/AIDS. Não há: um ambulatório especí� co para essa população; 
palestras e/ou grupos de orientação para troca de saberes; atendimento técnico e trei-
namento para esse atendimento especí� co. Observa-se um único médico para esse 
atendimento; melhoria na acessibilidade; ambiguidade no tratamento em relação a 
sua particularidade e entrosamento da equipe com o cuidador; orientação dos agentes 
“Conte Comigo;” acolhimento individualizado; prioridade no atendimento com o 
assistente social; plano terapêutico considerando o padrão social do idoso. Apesar 
de algumas di� culdades estruturais no serviço (escassez de pro� ssionais e obstáculos 
para a implantação de novas práticas) os pro� ssionais conforme suas atribuições e 
competências apresentaram-se adeptos a uma práxis humanizada no seu atendimento. 
Conclusão: Urge ampliação da discussão entre os pro� ssionais de saúde, os gestores 
e os usuários sobre o contexto atualmente vivenciado, para criar novas estratégias ao 
enfrentamento às di� culdades encontradas para atender de forma mais humanizada 
essa população.

ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA A PESSOA 
IDOSA EM SÃO LUÍS/MA

ATENDIMENTO HUMANIZADO AO IDOSO PORTADOR DO HIV/AIDS NO 
INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS/SP
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RESUMO
Introdução: O desa� o de avaliar a qualidade da implantação de um programa capaz 
de desenvolver a prevenção e promoção de saúde na população idosa, por meio de 
atendimento multipro� ssional, prevenindo morbidades futuras, acompanhamento das 
doenças crônicas e seus fatores de risco, evitando as internações e complicações das 
doenças de base e detecção precoce de alterações da capacidade funcional. Conside-
rando o aumento de segurados com mais de 60 anos, se fez necessário a criação de um 
programa, que tem como objetivo diminuir as internações hospitalares e suas inter-
corrências, garantindo uma melhor qualidade de vida. Objetivo: Avaliar a qualidade 
de saúde dos idosos que participam do programa de prevenção e promoção em saúde. 
Metodologia: Utilização de instrumento avaliativo para coleta de dados, por intermédio 
de questionário, aplicado de forma aleatória em 300 idosos, na clínica credenciada ao 
plano de saúde. Resultados e discussão: Ao avaliarmos os questionários das 300 pessoas 
entrevistadas, 270 eram de mulheres e 30 homens, com idade média de 67,7 anos. Os 
idosos passam por avaliação, com a equipe multipro� ssional, realizando atendimento 
integral, sendo indicada a conduta de atenção individualizada e as ações integradas de 
participação coletiva. Dos entrevistados 57% estão participando do programa entre 
um ano a um ano e seis meses, 23% entre seis a onze meses e 20% com menos de seis 
meses. Durante a sua participação no programa 93% sentiram que houve mudança pra 
melhor no seu corpo e se sentem satisfeitos em relação a sua vida. Estudos demonstram 
que cerca de 30% dos idosos sofrem pelo menos uma queda por ano, no estudo 7% dos 
idosos entrevistados caíram. Tivemos um total de 10% dos idosos que necessitaram 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE SAÚDE DOS IDOSOS EM UMA CLÍNICA 
CREDENCIADA A PLANO DE SAÚDE EM BELÉM
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referência a pessoa idosa no nível de prevenção primária, secundária e terciária. Meto-
dologia: Partiu-se da vivência dos � sioterapeutas deste centro de referência ao idoso 
do município de São Luís/MA relatando sua atuação no níveis primário, secundário e 
terciário. Resultados: No nível de atenção primária temos grupos de orientação postural, 
palestras educativas relacionadas ao processo de envelhecimento, grupo de ombro e 
joelho, grupo de condicionamento funcional, orientações de atividades para realizar 
no dia a dia. No nível de atenção secundária realizado, a veri� cação da pressão arterial 
antes da avaliação, o idoso é encaminhado pelo médico geriátrico para avaliação � sio-
terapêutica de acordo com a sua necessidade, sendo traçado um diagnóstico cinesioló-
gico-funcional deste indivíduo, objetivando o diagnóstico mais precoce possível para o 
tratamento imediato. No nível de atenção terciário é realizado o tratamento adequado 
em conjunto com a equipe multipro� ssional/interdisciplinar de forma a reabilitar este 
paciente da melhora forma possível e visitas domiciliares ao idoso frágil. Discussão: 
O encaminhamento preventivo melhora a capacidade funcional, diminui as prescri-
ções de medicamentos e o paciente relata sensação de bem-estar. O � sioterapeuta é um 
pro� ssional voltado para a educação, prevenção e assistência � sioterapêutica coletiva 
e individual inserido e trabalhando de forma interdisciplinar. Conclusão: A atuação 
de um � sioterapeuta em um centro de referência a pessoa idosa é de extrema rele-
vância sendo um promotor da saúde prestando assistência nos três níveis de prevenção, 
contando com a participação do idoso e a interdisciplinaridade dos diferentes pro� s-
sionais de saúde.
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de internação e 23% de atendimento na urgência. Dos entrevistados identi� camos as 
polipatologias em 97% dos idosos, sendo relatado um total de 72 doenças, nas quais 
eles possuíam pelo menos dois agravos. A maior incidência foi a hipertensão com 25%, 
artrose com 24% e a diabetes com 15%, e a polifarmácia foi relatada em 90% dos idosos. 
Conclusão: A atenção multipro� ssional de modo integral, quali� cado e humanitário, 
fez com que o programa alcançasse resultados que demonstram a e� ciência na atenção 
aos idosos, em que há 100% de satisfação, con� ança e indicação do serviço. Acredi-
tando-se que os resultados alcançados até o momento sejam impulsores para possíveis 
inclusões de novas categorias pro� ssionais, bem como motivadores para a manutenção, 
fortalecimento e expansão do programa.

RESUMO
A população idosa brasileira teve importantes conquistas nas duas últimas décadas. 
O marco no processo de garantia dos direitos desse segmento populacional é a Lei nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003, que instituiu o Estatuto do Idoso. Instrumento legal que 
vem servindo como referência central para o movimento social na área, o Estatuto serve 
como guia essencial para que as políticas públicas sejam cada vez mais adequadas ao 
processo de ressigni� cação da velhice. Nesse contexto, a saúde aparece como elemento 
central por exercer forte impacto sobre a qualidade de vida. O objetivo deste estudo é 
analisar a percepção que o idoso tem sobre as políticas públicas de atenção a saúde da 
pessoa idosa. Trata-se de um estudo descritivo qualitativo com elementos quantitativos 
que foi realizado no município de Quixadá. Fizeram parte do estudo 15 idosos que 
frequentam rotineiramente as Unidades Básicas de Saúde da Família do município, os 
dados foram coletados por intermédio de um roteiro para a entrevista com os idosos. 
Os dados foram analisados por frequência simples e disponibilizados em tabelas, utili-
zando o Excel 2010 e Word 2010. Este estudo mostrou que os idosos não conhecem 
de fato as Políticas Públicas de Saúde que lhes são direcionadas, o que não signi� ca 
que elas não devam ser aplicadas. Mesmo com a criação do SUS, da Estratégia Saúde 
da Família e do Estatuto do Idoso ainda percebe-se um lento avanço na realização de 
serviços direcionados especi� camente a população idosa, caso este que vai de contra ao 
aumento acelerado da expectativa de vida, isso signi� ca que mais pessoas necessitam 
de um sistema de saúde no qual possam ser atendidos de forma integral e equânime.

RESUMO
Introdução: Alterações comportamentais são comuns em pacientes com demência, 
aproximadamente 60% destes indivíduos apresentam algum tipo de agressividade – 
física ou verbal – e este tipo de alteração comportamental está relacionada ao maior 
desgaste do cuidador. Estes tipos de alterações foram melhores descritos na litera-
tura como sendo um conjunto sintomas comportamentais e psicológicos referentes 
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RESUMO
Introdução e objetivos: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-
Saúde) objetiva a formação de grupos de aprendizagem tutorial, sendo instrumento 
de quali� cação em serviço dos pro� ssionais de saúde, além de iniciação do trabalho 
de graduandos na rede SUS. Durante atividades em uma unidade básica de saúde 
da região central da cidade de São Paulo, o grupo PET-Saúde do Idoso foi acionado 
por uma Equipe de Saúde da Família (ESF), cujos pro� ssionais se viam angustiados 
e impotentes diante do grande número de idosos em situação de vulnerabilidade 
e nem sempre, utilizando os recursos sociais disponíveis. Foi criado um Grupo 
de Trabalho (GT) multidisciplinar com o intuito de apoiar a equipe, oferecendo 
espaço para compartilhar vivências, di� culdades e potencialidades, no que se refere 
à compreensão do processo de envelhecimento e da capacidade de intervenção na 
atenção primária; além de fortalecer a rede de atenção à saúde do idoso pela inter-
locução dos serviços de saúde, entidades sociais e outros recursos do território. Este 
trabalho objetiva relatar a experiência de alunos e preceptores do projeto acerca do 
fortalecimento da rede de atenção ao idoso. Metodologia: Participam do GT pro� s-
sionais da ESF, do Programa de Acompanhante de Idosos, do Núcleo de Apoio ao 
Saúde da Família, da Unidade Referência a Saúde do Idoso e outros interessados. As 
reuniões quinzenais são baseadas no Método da Roda, iniciam-se com uma dinâmica 
de re� exão, seguida de discussão de casos demandados pela ESF, e embasamento 
teórico com textos e diretrizes municipais relacionadas à atenção ao idoso. Os alunos 
e preceptores preparam as reuniões a partir das demandas do grupo. Resultados e 
discussão: O GT estimulou a integração entre os programas e serviços disponíveis na 
atenção básica e na média complexidade e se tornou um espaço propício para diálogo 
e re� exão. Subsidiou a ESF na identi� cação de situação de vulnerabilidade social e 
risco de institucionalização. Permitiu ainda socializar informações sobre os serviços 
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à demência. Dentro deste quadro podemos destacar: delírios, depressão, ansie-
dade, euforia, alterações de sono e apetite, agitação, agressividade, vocalizações 
anormais, perda de inibição sexual e apatia. A dificuldade de manejo nestas situa-
ções aparece pelo fato de não haver ou um padrão de comportamento ou um não 
entendimento das necessidades deste idoso, tornando o seu cuidado trabalhoso. O 
reconhecimento destes sintomas favorece a melhor atuação do cuidador, propor-
cionando qualidade de vida ao idoso demenciado. Objetivo: Elaborar planos de 
intervenções junto ao cuidador visando o manejo adequado dos sintomas compor-
tamentais e psicológicos das demências. Métodos: Foi realizado um treinamento 
de competência técnica visando o reconhecimento e manejo adequado das altera-
ções comportamentais. Resultado: Após a realização do treinamento houve uma 
redução de 45% no número de casos notificados de incidentes por agressão física. 
Conclusão: A implementação de treinamentos visando a informação e o manejo 
adequado dos sintomas comportamentais e psicológico das demências pode ser 
uma das estratégias de intervenção não farmacológica. Esta se mostrou eficaz na 
diminuição dos índices de alteração comportamental, promovendo melhor quali-
dade de vida do idoso, bem como do cuidador.
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socioassistenciais, de cultura, lazer e outros, disponíveis na região. Os alunos partici-
param ativamente de todo o processo, utilizando das vivências como um rico cenário 
para aprendizagem. Conclusão: A estruturação do trabalho em espaços coletivos tem 
possibilitado o envolvimento dos diferentes sujeitos no contexto da produção mini-
mizando atritos, angustias diante das impossibilidades e imobilidade pela complexi-
dade das situações.

RESUMO
Introdução e objetivo: A sociedade vive o fenômeno do envelhecimento populacional. 
No Brasil, o envelhecimento tem sido registrado de formas variadas com ganhos e 
perdas; por isso, é preciso observar os idosos de forma ampla, buscando a melhoria 
da qualidade de vida. O presente trabalho investigou a situação cognitiva e funcional 
dos idosos em duas instituições de idosos da cidade de Juiz de Fora/MG. Metodologia: 
Entrevista semiestruturada que investigou dados sociodemográ� cos e aplicação de 
testes: Miniexame do Estado Mental (MEEM) – para avaliação da função cognitiva − e 
Teste de Lawton, para avaliação da capacidade funcional. Foi realizada com 44 idosos, 
de ambos os sexos e idades entre 60 a 91 anos. Resultados e discussão: Os resultados 
demonstraram que os idosos não apresentaram bons desempenhos cognitivos, pelo 
MEEM, sendo a média de 20,70 pontos (DP = 5,15) e no teste funcional a média foi 
de 19,39 pontos (DP = 3,67), apenas 1 idoso atingiu a pontuação máxima no Teste 
de Lawton. Quanto ao MEEM as maiores di� culdades foram na parte de Atenção e 
Cálculo; no item “copiar o desenho em anexo” e “ao evocar as palavras ditas anterior-
mente”. De acordo com a capacidade funcional os idosos informaram ser capazes de, 
sem necessidade de auxílio, usar o telefone e administrar o dinheiro. Contudo, quanto 
às outras tarefas, responderam ser capazes de realizá-las, mas com auxílio. Conclusão: 
Concluiu-se que há a necessidade de estimular os idosos cognitiva e funcionalmente, 
em atividades individuais e em grupo, com pro� ssionais quali� cados para trabalhar 
com esse público especí� co, promovendo a autonomia, independência, aumento da 
autoestima e melhora na qualidade de vida, tentando retardar o avanço das limitações 
e minimizando as perdas. Palavras-chave: Envelhecimento. Estímulo cognitivo. Estí-
mulo funcional.

RESUMO
Introdução e objetivo: O processo de envelhecimento é permeado por maior vulnera-
bilidade às doenças, as quais podem interferir em vários órgãos, inclusive envolvendo 
os do sistema digestivo e as vias urinárias inferiores e a bexiga favorecendo problemas 
relacionados a funções de eliminação e troca. O estudo teve como objetivo identi� car 
os diagnósticos de enfermagem prevalentes em idosos residentes em uma instituição 
para idosos. Metodologia: Estudo epidemiológico, de corte transversal e descritivo, 
com 59 idosos, de ambos os sexos, moradores de uma instituição de longa perma-
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RESUMO
Introdução: A educação deve ser considerada como instrumento básico das ativi-
dades de saúde, dispondo que quando o processo educativo é usado na área de 
saúde, o � m visado é a mudança de informações, atitudes ou comportamento. Outro 
debate se relaciona ao tempo ideal para consulta do paciente, que exige uma anam-
nese de qualidade e que promova uma atitude de con� ança, empatia e esclareça não 
apenas as questões relacionadas ao tratamento da doença do idoso, mas as decisões 
que precisam ser tomadas quanto às mudanças em sua vida (CARVALHO, 2004). 
Objetivo: Identi� car a percepção do paciente idoso em atendimento ambulatorial, 
sobre a sua doença em um hospital público da cidade de Brasília. Metodologia: 
Estudo empírico, de caráter descritivo do tipo transversal. A coleta foi realizada por 
meio da aplicação de questionário estruturado elaborado pelos próprios autores, 
sendo aplicado em idosos que aguardavam consulta ambulatorial em diversas 
especialidades em um hospital público da cidade de Brasília no período de 01 de 
outubro de 2010 a 31 de janeiro de 2011. A amostra ocorreu por conveniência com 
85 pacientes. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética sob número de registro 
CEP/SES/DF 326/2010. A análise estatística dos dados foi realizada no programa 
Epi Info, versão 3.5.1. Resultados e discussão: Dos entrevistados, 36% desconheciam 
as características de suas doenças nos pontos básicos como: discriminação entre 
crônico ou agudo, origem da morbidade, podendo ser por ignorância do própio 
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nência. Utilizou-se um formulário de avaliação de enfermagem gerontológica e o teste 
do Mini-Cog e para a classi� cação dos DE utilizou-se o North American Nursing Diag-
nosis Association Internacional − 2010. Os dados foram analisados por meio do so� ware 
SPSS 18.0. Resultados e discussão: 39% dos diagnósticos de enfermagem encontrados 
foram de constipação, o que pode ter sido in� uenciado principalmente pelo uso de 
antidepressivos e diuréticos, ingesta reduzida de líquidos e � bras, diminuição do tônus 
da musculatura abdominal e da motilidade intestinal, frequência diminuída de evacua-
ções e volume de fezes diminuídas. Tais fatores podem estar relacionados com o padrão 
nutricional desequilibrado nos idosos da pesquisa. Nesses idosos estavam presentes 
sintomas como: o esforço ao evacuar seguido da sensação de fezes bloqueadas. Quanto 
a função urinária destacaram-se os diagnósticos: eliminação urinária prejudicada 
(25,4%) e incontinência urinária de urgência (15,3%). Existem características de� ni-
doras encontradas nos idosos que reforçam a relação existente desses diagnósticos, 
como a perda de urina antes de alcançar o banheiro, relacionada à estrutura de suporte 
pélvicas enfraquecidas, pois o que ocorre em ambos os sexos é uma diminuição da 
habilidade para retardar a micção; noctúria; urgência urinária e relatos de perda invo-
luntária de urina com contrações da bexiga. Conclusão: Encontrou-se casos de padrões 
urinários de� cientes tanto urinárias como fecais, que se explicam tanto pelo processo 
de envelhecimento quanto por fatores emocionais, físicos, nutricionais, baixo consumo 
de líquidos, uso de medicamentos e mudança ambiental, chamando-se atenção dos 
pro� ssionais de saúde para maior interesse na identi� cação precoce dessas queixas em 
idosos institutcionalizados devido aos possíveis riscos de complicações e impacto nas 
atividades cotidianas dessa população.
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entrevistado ou pela ausência de informações sobre a doença que ultrapassem a 
perspectiva tradicional baseada na imposição do tratamento, para uma abordagem 
voltada para a participação comunitária. Apesar do médico tentar explicar as causas 
das enfermidades, 22% dos entrevistados (70-79 anos) têm di� culdades em assi-
milar as informações fornecidas pelo médico. Estudos apontam que a educação 
em saúde deve trabalhar em duas direções: a primeira voltada para a instrumen-
talização em técnicas didático-pedagógicas, e a segunda, para o desenvolvimento 
do papel do pro� ssional (L’ABBATE, 1994; GRAZZINELLI, 2005). As pessoas que 
perguntam mais, tendem ao maior aproveitamento da qualidade da consulta e o 
tempo de consulta é insu� ciente para compreensão das explicações médicas para os 
que perguntam menos, sendo que as pessoas idosas necessitam de uma intervenção 
diferente neste processo. Conclusão: Grande parte dos pacientes não compreende a 
complexidade da doença e do tratamento.

RESUMO
Introdução: Inclusão Digital ou infoinclusão é a democratização do acesso às 
tecnologias da informação, de forma a permitir a inserção de todos na sociedade 
da informação. Inclusão digital é também simplificar a sua rotina diária, maxi-
mizar o tempo e as suas potencialidades. A reabilitação auditiva, por meio de 
uso do Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI), é a medida efetiva 
e fundamental para a manutenção da função social do idoso e deve ser proposta 
precocemente durante o curso evolutivo da perda auditiva. Os problemas de adap-
tação ao AASI em idosos apontam para a necessidade de oferecer orientações e 
recursos para seu uso, sendo justificada a criação de um guia digital (DVD) como 
ferramenta de acesso fácil e imediato à esta população. Objetivo: Verificar a efeti-
vidade do DVD educativo como auxiliar no processo de adaptação de AASI em 
idosos novos usuários. Metodologia: Comparar o conhecimento dos sujeitos parti-
cipantes da pesquisa sobre uso e cuidados com AASI em três grupos divididos 
aleatoriamente: orientação com o DVD (Grupo I), com orientação fonoaudioló-
gica e do DVD (Grupo II) e apenas orientação fonoaudiológica (Grupo III). Resul-
tados: foram avaliados 90 sujeitos de ambos os sexos, com presbiacusia diagnos-
ticada por um otorrinolaringologista e a indicação do uso de AASI, 47 do gênero 
feminino e 43 sendo masculino, com a idade entre 60 a 96 anos (média de idade 
de 76,54 anos). Após orientação, era avaliado conhecimento adquirido por meio 
de aplicação de questionário padroniazado sobre AASI. Todos os grupos tiveram 
escores elevados. Porém, comparando-se os escores entre grupos verificou-se uma 
diferença estatisticamente significante (p < 0,01). O grupo com maior escore foi 
o Grupo II com orientação oral associado ao DVD, seguido do grupo com orien-
tação apenas pelo DVD e por último aquele com orientação exclusivamente oral. 
Conclusão: Verificou-se que o DVD foi uma ferramenta efetiva para auxiliar o 
processo de adaptação de AASI em idosos novos usuários.Na comparação dos 
grupos, verificou-se que o grupo com a associação de orientações oral e pelo DVD 
obteve melhor resultado quando comparado com os demais.
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RESUMO
Introdução: No Brasil pesquisas atuais indicam que a longevidade da população 
enfrenta desa� os e conquistas, uma realidade também vivenciada pelos servidores 
da Secretaria Estadual de Saúde(SES-PE) com sessenta anos e mais no con� ito da 
decisão Trabalho x Aposentadoria x Envelhecimento. Neste momento é impres-
cindível à atuação do pro� ssional capacitado que contribua, prepare e o conduza 
na reordenação dos papéis sociais, familiares e para seu projeto de futuro. Diante 
deste cenário, urge a necessidade de buscar ações para o envelhecimento ativo e da 
aposentadoria digna para vencer desa� os e conquistas societárias, uma vez que a 
revolução tecnológica e cultural associadas às transformações econômicas e sociais 
requer a constante luta para acompanhar o processo de transformação e pela efeti-

RESUMO
Parte dos resultados de pesquisa de doutorado, teve como objetivo: descrever e analisar 
como a violência interfere no processo de trabalho das enfermeiras atuantes em Estra-
tégia de Saúde da Família(ESF). Metodologia: Estudo descritivo-exploratório realizado 
em um distrito de periferia de Belém/PA. Os dados coletados entre agosto de 2009 e 
fevereiro de 2010, por entrevista com 14 enfermeiras, foram tratados pelo método de 
análise de conteúdo de Bardin, gerando um dos temas que é a violência no âmbito 
de trabalho. Resultado: Desa� ando a violência, com derivação de subtemas: violência 
territorial, violência institucional e violência intrafamiliar, foi o resultado mostrado 
do fenômeno da violência impactando o trabalho das enfermeiras em atividade nas 
unidades de ESF, induzindo-as aos sentimentos de medo, de frustração e impotência 
pro� ssional, pelo constrangimento e limitação de suas funções, embora continuem 
desa� ando os entraves encontrados no seu cotidiano laboral. Na caracterização da 
violência institucional destacaram-se: a) a violência contra os direitos constitucio-
nais de atendimento de saúde, quando idosos têm acesso restrito aos serviços de alta 
complexidade como também de frequente indisponibilidade de medicamentos básicos 
requeridos; b) violência contra os próprios trabalhadores da saúde, a equipe da ESF, 
que se veem desprotegidos pelas autoridades da gestão superior, no desempenho de 
seu trabalho diuturno, expondo a perigos até de risco de vida. A violência territorial, 
parte da estrutural , como consequência da violência urbana de desigualdades sociais 
re� ete sobre os usuários, as piores condições de vida e, sobre os trabalhadores da 
saúde, as precárias condições de trabalho. Violência intrafamiliar imperante, resultante 
de desagregação familiar e comunitária, presentes em contextos urbanos periféricos 
com carências de todas as ordens, impõe impotência sobre os trabalhadores da saúde. 
Conclusão: O estudo possibilitou a compreensão do enfrentamento das situações de 
violência vivenciadas no processo de trabalho, pela equipe da ESF, principalmente 
enfermeiras, em contexto de periferia de grandes cidades, onde vive a população mais 
carente do município. Palavras-chave: ESF. Equipe de saúde. Enfermeiras. Violência. 
Usuários da ESF.
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vação dos direitos sociais das pessoas idosas dos servidores público aposentados. 
Objetivo: Socializar conhecimentos do processo de envelhecimento e aposentadoria 
pública para o fortalecimento pós-aposentadoria e a melhoria da qualidade de vida. 
Metodologia: A proposta de 16 encontros com duas horas semanais, utilizando 
os métodos: palestras, exposições de artes, vídeos, � lmes, excursões e abordando 
diversos conceitos tais como: aposentadoria, envelhecimento ativo, orientação sobre 
vida saudável, rede de proteção social, controle social, direitos previdenciários, polí-
tica social para pessoa idosa, visitas aos museus, violência contra a pessoa idosa, 
prevenção de quedas e fraturas e etc. Resultados: A satisfação do servidor visando 
seu projeto de aposentadoria e um envelhecimento ativo com con� ança, autoes-
tima e autodeterminação diante da importância dos conhecimentos socializados, da 
vivência em grupo, responsabilidade e competência de todos que contribuíram para 
um bom desenvolvimento dos encontros. Conclusão: A atuação da assistente social 
como coordenadora e facilitadora do Grupo de Preparação a Aposentadoria (GPA) 
contribuiu no fortalecimento nas decisões dos pedidos de Aposentadoria Integral 
deixando os participantes com sentimento da missão cumprida e cidadania contem-
plada com respeito e dignidade, sobretudo um envelhecimento bem mais sucedido e 
com melhoria de qualidade de vida.
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RESUMO
Introdução: O uso da internet amplia a comunicação e aumenta o acesso a informa-
ções e serviços. Em 2009 apenas 5% da população idosa tinha acesso. No entanto, 
cada vez mais aumenta o número de idosos que deseja fazer uso dessa ferramenta. 
Alguns trabalhos começam a estudar a associação entre inclusão digital e a capaci-
dade funcional, e alguns resultados mostram uma associação positiva entre a inclusão 
digital e independência funcional. Com a � nalidade de contribuir com o processo 
de inclusão digital uma Secretaria Estadual implantou um projeto, gerenciado por 
uma instituição sem � ns lucrativos, com o objetivo de estimular a era digital em 12 
municípios de seu estado. Objetivos: Implantar espaços destinados à introdução de 
conteúdos básicos de informática para indivíduos com 60 anos ou mais. Método: 
Equipes formadas por um professor de informática e dois auxiliares � cam durante 
30 dias em cada município, com turmas de 10 idosos que recebem duas horas de 
aulas durante cinco dias da semana. Os alunos recebem conteúdos básicos sobre o 
uso de editor de textos, acesso a redes sociais e uso de sites de buscas. Cada aluno 
cadastra um endereço de e-mail e recebe instruções práticas sobre sua utilização. 
Ao se cadastrar no projeto uma auxiliar de pesquisa aplica o Miniexame do Estado 
Mental e ao � nal do curso aplica uma entrevista estruturada sobre o processo de 
aprendizagem e cinco perguntas das escalas de atividades instrumentais de vida 
diária. Resultados: O projeto começou a ser implantado em dezembro de 2013. Até 
o momento três municípios selecionados formaram suas turmas perfazendo um 
total de 360 idosos capacitados. Em uma avaliação preliminar, com 70 idosos, obti-
vemos os seguintes resultados: cerca de 40% não possuíam computador em casa; 
85% conseguiram apreender os conteúdos, porém 25% ressaltaram a vontade de 
ingressar em novos cursos para melhorar o conhecimento. Quanto às perspectivas 
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RESUMO
O envelhecimento populacional é um fenômeno universal e com a velhice surgem 
os distúrbios cognitivos em maior frequência. O presente trabalho é realizado, 
desde 2011, em uma ex-colônia de hanseníase, em pacientes com sequelas graves 
dessa doença. Tem como objetivos a aplicação de dinâmicas para que o processo 
demencial seja retardado e a socialização seja permitida. Também apresenta dados 
de realidade, que permitem as comunicações com atividades adequadas às suas di� -
culdades, para melhorar a integração e o relacionamento interpessoal e reduzir a 
desorientação. As técnicas utilizadas, de modo lúdico, são: comportamentais, orien-
tação para a realidade, estimulação cognitiva individual ou grupo, reminiscência 
e de validação. São aplicadas dinâmicas: de estimulação musical, visual, auditiva, 
gustativa, olfativas, coordenação grosseira e � na, jogos, do esquema corporal, da 
memória e atividades físicas. Os pacientes são no total de 24, sendo 11 do sexo 
masculino e 13 do sexo feminino. São pacientes internados desde longa data com 
mutilações, cegueira e outras lesões determinadas pela hanseníase. Como resultado 
obtivemos diminuição da permanência no leito, maior convívio entre eles e a equipe, 
melhora da autoestima e maior grau de socialização. Com essas técnicas é possível 
trabalhar a cognição e os órgãos dos sentidos. Como conclusão, essas atividades 
oferecem possibilidade preventiva e terapêutica na área de saúde, como melhora 
clínica, diminuição dos distúrbios cognitivos, sem depressão, melhora nas relações 
afetivas e redução das angústias. Há piora quando diminuem a frequência na parti-
cipação. Podemos reconstituir o que estiver alterado, compensar o que foi perdido, 
utilizando o que estiver conservado. Veri� camos que estes pacientes, tão sofridos 
pelo preconceito da hanseníase, conseguem obter o bem-estar neste momento de 
suas vidas.

ESTIMULAÇÃO COGNITIVA EM PACIENTES DO HOSPITAL ESTADUAL 
TAVARES DE MACEDO, EX-COLÔNIA DE HANSENÍASE
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futuras, 90% responderam que iriam utilizar a ferramenta para conversar com fami-
liares e amigos. Análises das associações serão realizadas posteriormente com uma 
amostra mais robusta após a implantação em todos os municípios. Conclusão: A 
atividade produziu impacto positivo. O grupo entrevistado se estimulou em buscar 
novos conhecimentos e em adquirir computadores. O percentual dos que desejam 
usar a rede para contatos pessoais mostra que a ferramenta pode ser um excelente 
recurso para minimizar o isolamento social. Além disso, pode ser um recurso para 
estimular a cognição.

Carvalho, FG / Instituto de 
Desenvolvimento Institu-

cional e Ação Social
Área: Gerontologia
Temário: Serviços

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co − 

Pôster Eletrônico



564

RESUMO
Introdução: O processo de delineamento e estruturação das linhas de cuidado no 
âmbito da micropolítica hospitalar têm como objetivo determinar fluxos assisten-
ciais seguros e contínuos, garantindo a continuidade do cuidado e a integralidade 
da assistência. Objetivo: Descrever o fluxo assistencial de um serviço especiali-
zado ao idoso com atuação de equipe multidisciplinar de um hospital universi-
tário de Brasília, Distrito Federal. Metodologia: Trata-se de um estudo qualitativo 
e descritivo, no qual foi utilizada a metodologia Framework para mapeamento 

RESUMO
Introdução: No Brasil, o acentuado envelhecimento da população vem produzindo 
um grande impacto nos serviços de saúde. Ainda hoje se percebe que as atividades 
� sioterapêuticas na atenção básica são pouco divulgadas e subutilizadas. Neste nível 
de atenção, a � sioterapia baseia-se na promoção de saúde e prevenção de agravos e 
incapacidades decorrentes do envelhecimento, quebrando o paradigma de ser uma 
pro� ssão apenas reabilitadora. No município de Belém/PA constata-se que a inserção 
da � sioterapia na atenção básica, mais especi� camente nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), ainda é muito incipiente e muito aquém de outras regiões brasileiras. 
Até o presente momento existem o� cialmente 28 UBS e apenas na UBS Marambaia 
o pro� ssional � sioterapeuta está inserido. Objetivo: Descrever a experiência precur-
sora da � sioterapia gerontológica vivenciada ao longo de cinco anos em uma UBS da 
cidade de Belém/PA. Pretende-se com isso contribuir para uma melhor compreensão 
da prática � sioterapêutica gerontológica na atenção básica em saúde. Descrição da 
experiência: No início do ano de 2008 o serviço � sioterapêutico foi inserido na UBS 
Marambaia por meio da contratação de um � sioterapeuta que passou a desenvolver 
atividades pautadas no atendimento ambulatorial individualizado, atividades físicas 
para idosos e práticas corporais da Medicina Tradicional Chinesa, atividades educa-
tivas em saúde e atividades integrativas para a promoção de saúde. Nesse programa, 
a inserção do pro� ssional como membro da equipe multipro� ssional da atenção 
básica em saúde tem se destacado com importantes ações promissoras. O processo de 
consolidação da prática � sioterapêutica vigora até o presente momento seguindo os 
preceitos básicos de� nidos na sua implantação, no entanto, a mesma tem sido aprimo-
rada e readaptada constantemente com o surgimento de novas ideias sugeridas pelas 
demandas de idosos, pela equipe multipro� ssional e pela gerência da UBS. Exemplos 
disso foram a ampliação da equipe com a inserção de mais duas � sioterapeutas e as 
parcerias � rmadas com outras instituições do município que tem possibilitado novas 
experiências de caráter acadêmico. Conclusão: Tendo em vista que a inserção da � sio-
terapia nas UBS ainda é incipiente, acreditamos que a implantação de um programa 
dessa natureza seja uma iniciativa viável tanto do ponto de vista assistencial quanto 
acadêmico, podendo servir como um modelo a ser reproduzido pelos gestores de 
outros municípios.

FLUXOGRAMA ASSISTENCIAL DE IDOSOS EM UM HOSPITAL UNIVERSI-
TÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

FISIOTERAPIA NA ATENÇÃO BÁSICA PARA IDOSOS: UMA EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL PROMISSORA NA REGIÃO NORTE
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de processos e o Software Bizagi® para descrição dos itinerários assistenciais. 
Resultados e discussão: Foram levantadas todas as atividades desenvolvidas neste 
serviço e descritos os fluxos: estabelecidas portas de entrada, e seguiu-se a pré-
trigem e a triagem dos usuários, e a partir do diagnóstico, o direcionamento para 
o acolhimento, especialidades do hospital ou atividades em grupo. Na atividade 
Acolhimento é realizado o plano terapêutico singular, realizados encaminha-
mentos necessários para que ocorram os atos assistenciais. Foram descritas ainda 
as relações com o serviço de apoio diagnóstico, atuação da equipe multidisciplinar 
e encaminhamentos intra e extra-hospitalares com as simbologias disponibilizadas 
pelo software utilizado. Conclusão: Ao identificar os fluxos assistenciais de idosos 
existentes nesse serviço, conseguimos identificar avanços e desafios existentes 
para garantir a continuidade do cuidado integral, instrumentalizando a gestão 
para melhoria da qualidade na assistência prestada às pessoas idosas assistidas 
nesse serviço.

RESUMO
Introdução: Nos últimos anos tem sido intensa a preocupação com a qualidade da 
assistência à saúde dos idosos e a avaliação geriátrica ampla tem se constituído com 
um importante instrumento para detecção e descrição de múltiplos problemas físicos, 
funcionais, psicológicos e socioambientais que o idoso apresenta. Método: Estudo 
transversal e descritivo realizado no período de agosto de 2012 a novembro de 2013. 
Foi realizada Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) em 200 idosos. Para avaliar capa-
cidade funcional, foram aplicadas Escalas de Katz para AVDs (Atividades da Vida 
Diária) e Lawton para AIVDs (Atividades Instrumentais da Vida Diária). Em relação 
à marcha e equilíbrio, foi utilizado o Timed up and go e o histórico de quedas nos 
últimos 12 meses para avaliar risco de quedas. A polifarmácia, de� nida como uso 
de cinco ou mais medicamentos, obtida por dado do formulário. Resultado: Foram 
avaliados 200 idosos de ambos os sexos, sendo 63% do sexo feminino. A média de 
idade foi de 75,1 (± 8,5) anos. Observou-se que em relação as AIVDs, 49% os idosos 
do sexo feminino apresentaram dependência parcial, 13% dependência total e 38% 
independência. Quanto ao masculino, 27% dos idosos apresentaram dependência 
parcial, 28% dependência total e 45% independência. Nas AVDs, veri� cou-se que 
13% do sexo feminino apresentaram dependência parcial, 7% de dependência total e 
80% independência. Já o masculino veri� cou-se que 13% apresentavam dependência 
parcial, 9% de dependência total e 78% independência. Por intermédio do Timed 
up and go identi� camos que 62% dos idosos do sexo feminino teve marcha alterada 
enquanto o sexo masculino 43%. Do total, 53% das mulheres sofreram quedas nos 
últimos 12 meses enquanto os homens 45%. Quanto a polifarmácia, 39% do sexo 
feminino são polifármacos, enquanto 32% do sexo masculino. Conclusão: Neste 
estudo, concluímos que a maioria dos idosos pesquisados é do sexo feminino. Ao 
fazer o estudo comparativo por sexo destacamos que a mulher apresentou maior inde-
pendência (80%) que os homens (78%) nas AVDs. Quanto as AIVDs, o homem apre-
sentou maior independência. O sexo feminino apresenta maior alteração na marcha 
(62%) comparado ao homem (43%), o que ocasiona mais complicações, como quedas. 
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As mulheres são mais caidoras (53%), que os homens (45%). O sexo feminino apre-
sentou maior prevalência de polifarmácia. Constata-se que o declínio funcional é 
uma importante manifestação de vulnerabilidade e foco de intervenções geriátricas 
e gerontológicas.

RESUMO
Introdução: O trabalho é desenvolvido em um grupo composto por 10 idosos consi-
derados frágeis que apresentam patologias diversas: Parkinson, demências em fase 
leve, acidente vascular encefálico e depressão. Utiliza a música como recurso terapêu-
tico por meio dos gestos realizados com as mãos. Objetivo: Proporcionar aos usuários 
vivências capazes de contribuir com seu bem-estar biopsicossocial, estimulando com 
o recurso terapêutico da música a expressão corporal, iniciativa, cognição, evocação 
de lembranças e sua integração social em um processo re� exivo sobre sua cidadania. 
Metodologia: É coordenado por uma psicóloga e uma terapeuta ocupacional que 
participam conjuntamente de todo o processo. Os encontros ocorrem com periodi-
cidade semanal e duração de uma hora. O idoso passa por uma entrevista que visa 
veri� car sua real disponibilidade e desejo em participar do grupo bem como, avaliar a 
condição cognitiva e funcional de cada um. Resultados: Podemos observar resultados 
positivos ao longo do processo, que podem ser veri� cados pela assiduidade dos parti-
cipantes, pelos seus relatos, depoimentos dos familiares e pro� ssionais da equipe, além 
de proporcionar o fortalecimento dos vínculos afetivos entre os membros do grupo. 
Discussão: As músicas são selecionadas considerando a especi� cidade das letras de 
modo a favorecer o trabalho da subjetividade e as questões inerentes ao processo de 
envelhecimento, proporcionando assim um espaço para re� exão. A partir da escolha 
das músicas foca-se o trabalho na letra e, posteriormente, constrói-se coletivamente 
uma coreogra� a que utiliza o movimento dos membros superiores. A dança das 
mãos que surge como produto desse trabalho é sistematicamente apresentada nas 
festas e encontros organizados pelo serviço. Conclusão: O Grupo Dança das Mãos 
se mantém ativo há sete anos e os objetivos têm sido alcançados quando veri� camos 
que os idosos se sentem estimulados a participarem dos encontros e também sugerem 
novas músicas, contribuem na formação das coreogra� as. Observamos ao longo do 
processo que os idosos, por meio desse recurso terapêutico, conseguem se incluir de 
forma mais atual e ativa na família e na sociedade.

RESUMO
Nos últimos anos, o estudo de intervenções não farmacológicas para idosos, que apre-
sentam prejuízo cognitivo, vem sendo priorizado pelos limitados benefícios e altos 
custos dos medicamentos, elevado risco de efeitos colaterais e di� culdades inerentes 
à pesquisa de novas drogas. Neste trabalho, é apresentado o relato de experiência 
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de oito anos de um programa amplo de otimização cognitiva dirigido a idosos que 
apresentam prejuízo cognitivo estabelecido. Pretende contribuir com a proposta 
de um modelo de intervenção que abrange em seu escopo a associação de práticas 
tradicionais. Objetivo: Promover a expressão de capacidades residuais, por meio da 
estimulação cognitiva, afetiva e emocional, visando a manutenção da funcionalidade, 
bem-estar e motivação para a vida. O programa é desenvolvido em grupo contínuo, 
com 10 a 12 pessoas. Os encontros são realizados duas vezes por semana e possuem 
duração de 2 horas e 30 minutos cada. Para o ingresso é realizada uma avaliação, que 
consiste em uma entrevista com o idoso e seus acompanhantes, na aplicação de testes 
e análise de exames complementares. Assim, são identi� cadas características, neces-
sidades e o per� l cognitivo do idoso, visando sua inserção no grupo. Os participantes 
apresentam prejuízo cognitivo que varia do comprometimento leve a um quadro de 
demência, em estágio inicial ou moderado. Os grupos são formados, principalmente, 
por mulheres de 70 a 95 anos, com 4 a 16 anos de estudo. O programa é realizado por 
uma equipe interdisciplinar e possui uma abordagem multidimensional baseada na 
otimização cognitiva. Dá ênfase à memória autobiográ� ca como um caminho para o 
resgate da autoestima e do interesse pelo momento presente. Cada aula prioriza um 
enfoque: terapia de estimulação cognitiva e orientação para a realidade; consciência 
corporal e dança sênior; encontros musicais e de artes; reminiscências. Ao encontrar 
um ambiente acolhedor e ao trabalhar suas recordações em conjunto, o indivíduo 
encontra eco em suas lembranças e o sentido de pertencimento ao grupo se estabe-
lece. Dessa maneira os vínculos sociais � cam fortalecidos, a autocon� ança aumenta e 
o indivíduo aprende a lidar com suas limitações, vivenciando conquistas que muitas 
vezes o surpreendem, bem como a equipe e os próprios familiares. Nesse trabalho, foi 
apresentado um modelo de intervenção para idosos portadores de prejuízo cognitivo 
que prioriza o resgate e a valorização da história do indivíduo como um caminho de 
promoção de bem-estar e motivação para a vida.
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RESUMO
Introdução: A formação de pro� ssionais de saúde por meio das residências multi-
pro� ssionais em Saúde do Idoso é apontada como uma política importante para a 
implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), o que põe em relevância a análise 
da inserção pro� ssional dos seus egressos. Objetivo: Relatar a experiência de como 
ocorreu à inserção do residente multipro� ssional em Saúde do Idoso no SUS, bem 
como sua atuação no munícipio de Marabá/PA, no período de 2012 a 2013. Métodos: 
O residente aprovado em concurso público foi observado pela gestão, currículo 
organizado a partir de conceitos de campo e formação com caráter integracionista. 
Alocado na alta complexidade de serviços de saúde do município, atuou também na 
docência de nível superior. Integrou a equipe multipro� ssional do Hospital Municipal 
de Marabá (HMM) na perspectiva da interdisciplinaridade, pautado nos princípios do 
SUS, planejando intervenções que consideram a individualidade do usuário idoso e seu 
entorno social, de forma ética e adequada às suas necessidades. Resultado: Observou-
se dinâmica pro� ssional fundamentada na interdisciplinaridade, integralidade e na 
humanização do cuidado, garantindo satisfatório processo de trabalho e capacidade 
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para acolhimento e cuidado às várias dimensões e necessidades do idoso. Discussão: 
É sabido que a residência em gerontologia favorece um pensar crítico no âmbito do 
SUS, quali� cando o atendimento em saúde, enfatizando uma visão multidimensional 
integrada do idoso, colaborando também para compreensão da rede de serviços e ótica 
ampliada do cuidado. Conclusão: São necessários mais estudos para caracterizar o 
per� l e a trajetória pro� ssional de egressos de programas de residência, assegurando 
a importância do reconhecimento dessa formação, que tem quali� cado pro� ssionais 
a partir do enfoque da integralidade da atenção, de vivências em cenários diversi� -
cados de práticas, em que são incluídos órgãos de gestão, vigilância em saúde e controle 
social, o que está em sintonia com o processo de redemocratização do país e com a 
reforma sanitária.

RESUMO
A opção por encabeçar um lar unipessoal é uma realidade em expansão entre idosas 
viúvas. Algumas evidências indicam que elas têm mais risco de se sentir sozinhas, mas 
morar só não é sinônimo de se sentir só. Os objetivos deste estudo foram: Explorar 
em profundidade a experiência de morar só, identi� cando sentimentos e signi� cados 
atribuídos a essa situação no ponto de vista de viúvas que moram sozinhas; conhecer o 
que as motivou a morar sós; e investigar se sentem solidão emocional e, em caso posi-
tivo, que recursos usam para minimizá-la. Foi feita uma pesquisa qualitativa com um 
grupo de discussão composto por seis mulheres de 78 a 89 anos, viúvas, que moram 
sós na Espanha. Metade da amostra não estudou, ou fez apenas o ensino primário, mas 
quatro assistem às aulas da Faculdade da Terceira Idade. Todas estão aposentadas. Só 
uma das mulheres não tem � lhos; as demais têm pelo menos um dos � lhos morando 
perto. A discussão se baseou em roteiro semiestruturado, foi gravada em áudio e 
transcrita. Utilizou-se o método de análise do conteúdo latente do discurso. Como 
resultados, constatou-se que a condição de morar sozinhas foi motivada por circuns-
tâncias da vida (falecimento do marido e emancipação dos � lhos). Cinco mulheres 
declaram estar satisfeitas com sua situação de moradia, associando-a a ganhos em 
liberdade e autonomia. Entre as desvantagens de morar só está a eventual falta de 
apoio instrumental e emocional, mas costumam contar com recursos internos (como 
reunir-se com amigos) e externos (apoio social formal e informal) para superar os 
inconvenientes. Apenas uma mulher expressou que se sentia só com frequência. A 
“liberdade” surge no discurso dessas idosas como um prêmio valorizado e conquis-
tado por morarem sozinhas. Em um estudo espanhol anterior, “liberdade“ também foi 
o termo mais citado pelos idosos quando descreviam as vantagens de morar sós. Essa 
aspiração por liberdade aparece em outras culturas, como indicam pesquisas suecas 
e norueguesas, em que o lar unipessoal se associa a liberdade, segurança, indepen-
dência e controle sobre a própria vida. Os dados do presente estudo contribuem para 
quebrar estereótipos, como de que todos os idosos que moram sós se sentem sozinhos 
e que a viuvez na velhice se associa somente a perdas e tristezas. Ter uma vida ativa, 
independente e autônoma, valer-se por si mesmas e contar com o apoio emocional e 
instrumental da família e amigos são variáveis determinantes de uma boa experiência 
da moradia solitária.

MINHA CASA, MEU CASTELO: A LIVRE ESCOLHA DAS MULHERES 
IDOSAS POR MORAR SOZINHAS

Autores: Mônica Donio 
Bellegarde Nunes / Nunes, 

MDB / Universidade de 
Valência; Sacramento 

Pinazo Hernandis / 
Hernandis, SP / Univer-

sidade de Valência; Anita 
Liberalesso Neri / Neri, AL 

/ Unicamp
Área: Gerontologia

Temário: Serviços
Modalidade aprovada: 

Trabalho Cientí� co − 
Pôster Eletrônico



569

RESUMO
Introdução e objetivo: Trata-se de um relato de experiência dos enfermeiros de um 
ambulatório especializado no atendimento aos idosos no estado do Rio de Janeiro. O 
Núcleo de Atenção ao Idoso desse ambulatório especializado em Geriatria e Geron-
tologia é como uma unidade docente-assistencial, de nível secundário e terciário. O 
alicerce da assistência é o Processo de Enfermagem, cujo referencial teórico é a Teoria 
do Dé� cit do Autocuidado de Dorothea Elizabeth Orem. Baseia-se nos princípios da 
integralidade, equidade e universalidade, com o foco na humanização. O serviço conta 
com um Programa de Residência Multipro� ssional em Saúde do Idoso, que contempla 

RESUMO
Nas últimas décadas, diferentes tipos de intervenções musicais têm sido propostas 
para idosos portadores de demência. Estudos de revisão identi� caram o ato de cantar 
como um ponto em comum a essas práticas e evidenciaram a melhora do humor e do 
comportamento desses pacientes. Novas pesquisas investigam possíveis repercussões 
� siológicas e sociais dessas intervenções. Este trabalho é o relato de seis anos de expe-
riência de uma intervenção − Encontros Musicais − para idosos portadores de prejuízo 
cognitivo e objetiva contribuir na discussão e aprofundamento de questões relevantes 
ao tema. Objetivo: Oferecer um espaço de vivência musical para idosos portadores 
de prejuízo cognitivo estabelecido visando à expressão de capacidades residuais e a 
promoção de bem estar. Os Encontros Musicais acontecem uma vez por semana e 
possuem duração de 60 minutos. Estão inseridos dentro de um projeto multidisciplinar 
de promoção de saúde direcionado a idosos portadores de prejuízo cognitivo. A dinâ-
mica de cada encontro é estruturada em alguns dos seguintes momentos: recepção a 
partir de canções populares e de tradição oral, presentes na memória musical do grupo; 
apreciação de música popular brasileira e universal, da música no contexto contem-
porâneo, além de exercícios de percepção sonora, de timbres e de gêneros musicais e 
contação de histórias interativas; expressão vocal, corporal, exercícios de coordenação 
motora com parlendas, células rítmicas e acompanhamento de canções com percussão 
corporal e instrumental; composição coletiva de textos e melodias originais a partir de 
vivências; encerramento dedicado a uma breve re� exão sobre o encontro e execução de 
canções sugeridas pelos alunos ou associadas a algum tema especí� co. Contrariando a 
expectativa de progressiva perda da capacidade de interação com o mundo, observamos 
que esses idosos, em muitos momentos, ao entrarem em contato com certas canções, 
se expressam com movimentos rítmicos, dança e canto. Percebemos na sala de aula 
que a linguagem musical persiste como um dos mais signi� cativos meios pelos quais 
o sujeito ainda consegue expressar suas emoções, lembranças, desejos e dar sentido 
a uma experiência de vida. Desse modo, intervenções musicais devem ser conside-
radas como mais um recurso a ser implementado no cuidado aos pacientes portadores 
de demência por suas repercussões comportamentais e pela perspectiva de promover 
interação social e bem-estar.

O COTIDIANO DO ENFERMEIRO EM AMBULATÓRIO DE GERONTOGE-
RIATRIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
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as áreas de Enfermagem, Medicina, Serviço Social, Nutrição e Psicologia. Assim, obje-
tiva-se descrever a experiência do pro� ssional enfermeiro no ambulatório de especia-
lidade gerontogeriátrica. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, que utiliza a 
técnica narrativa sobre a experiência cotidiana do enfermeiro em ambulatório espe-
cializado. Resultados e discussão: As experiências são divididas em grupos de ativi-
dades ambulatoriais, cientí� cas e de ensino/extensão. Nas ambulatoriais o enfermeiro 
utiliza como tecnologias assistenciais: consultas gerontológicas individuais, em grupo 
e familiares; assistência hospitalar; atenção domiciliar; grupos de educação em saúde; 
consultoria hospitalar interna nas áreas de enfermagem gerontogeriátrica, urogeriatria, 
memória e em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). As atividades 
cientí� cas/ de ensino são desenvolvidas por meio do Curso de Aperfeiçoamento em 
Saúde do Idoso (CASI), do Grupo de Estudo Multipro� ssional (GEM) e de Ambiente 
Virtual de Aprendizagem à distância (Telessaúde), em que são coordenadas aulas e 
seminários. As atividades de extensão são desenvolvidas pelo Projeto de Promoção da 
Saúde (PPS) e implementadas por dois grupos denominados: Roda da Saúde e Grupo 
de Encontro com a Saúde (GES). Conclusão: O enfermeiro atua no ambulatório de 
gerontogeriatria de forma integral, permeando o acolhimento, acompanhamento em 
consultas subsequentes e apoio à família. Destaca-se a autonomia do enfermeiro na 
realização da consulta sistematizada, com identi� cação de problemas, de� nição de 
diagnósticos de enfermagem e estabelecimento de procedimentos preventivos, cura-
tivos e de reabilitação, para o alcance de boa condição funcional, mesmo nas limitações 
da idade e/ou induzidos por processos patológicos crônicos ou em evolução.

RESUMO
O aumento da longevidade, as transformações na estrutura e composição familiar rela-
cionadas a consolidação do capitalismo e ascensão da mulher no mercado de trabalho, a 
necessidade de recursos físicos e pessoais adequados ao desempenho funcional da idade, 
acarretam em encaminhar o idoso a uma instituição de longa permanência (ILP). Essas 
instituições oferecem assistência gerontogeriátrica, conforme grau de dependência dos 
residentes, articulando os cuidados prestados por pro� ssionais especializados, a � m de 
lidar com as múltiplas doenças crônicas e limitações típicas da idade avançada. O grau 
de dependência dos residentes é uma variável importante para se de� nir a adequação 
dos serviços de uma instituição. Identi� car a capacidade funcional do idoso se torna 
primordial para atendê-lo em suas diversas necessidades, assim como favorecer condi-
ções para desempenhar suas atividades de vida diária, subsidiar informações que possi-
bilitem traçar um plano de cuidados que contemple os cuidados assistenciais, a inte-
ração social e atividades de lazer. O Índice de Barthel é um instrumento de avaliação 
amplamente utilizado para avaliar o nível de dependência funcional do indivíduo, de 
fácil aplicação, com um alto grau de con� abilidade e validade. A escala é capaz de avaliar 
11 atividades básicas de vida diária: higiene pessoal, banho, alimentação, toalete, subir 
escadas, vestuários, controle es� ncteriano (bexiga), controle es� ncteriano (intestino), 
deambulação, cadeira de rodas e transferências cama-cadeira. O levantamento foi reali-
zado baseando-se na aplicação do instrumento Índice de Barthel em agosto de 2013 e 
reaplicado em janeiro de 2014, a � m de reclassi� car o grau de funcionalidade dos idosos 
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RESUMO
O Trabalho propõe apresentar o diagnóstico da violência intrafamiliar contra a pessoa 
idosa notifcada no Conselho Municipal do Idoso de Belo Horizonte, nos anos de 2011, 
2012 e 2013, as tipologias da violência mais sofrida, o gênero, conhecer as interven-
ções dos serviços públicos na efetivação da superação da violência, como também 
o papel do Conselho Municipal do Idoso no enfrentamento à violência. De acordo 
com a Organização Mundial de Saúde a violência contra a pessoa idosa se de� ne 
como qualquer ato único ou repetitivo, ou omissão, que ocorra em qualquer relação 
supostamente de con� ança, que cause dano ou incômodo à pessoa idosa. O artigo 
19 do Estatuto do Idoso reza que os casos de suspeita ou con� rmação de violência 
praticada contra idosos serão objetos de noti� cação compulsória pelos serviços de 
saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente 
comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos: autoridade policial; Minis-
tério Público; Conselho Municipal do Idoso; Conselho Estadual do Idoso; Conselho 
Nacional do Idoso. Nesse sentido, o Conselho Municipal do Idoso de Belo Horizonte 
recebe diariamente denúncias de diversos órgãos de atendimento, como: Disque 100, 
centros de saúde, unidades de pronto atendimento, disque direitos humanos, Minis-
tério Público, Defensoria Pública e outros como de demandas espontâneas, sejam de 
modo presencial ou por telefone para análise, conhecimento e encaminhamento para 
a rede de proteção e defesa à pessoa idosa. Trata-se de um estudo analítico e de coorte 
não concorrente com a população � xa

RESUMO
Introdução: Tem sido crescente a modalidade de Assistência Domiciliar (AD), não só 
pelo aumento da longevidade, mas pela necessidade de redução de custos e agravos à 
saúde, com a desospitalização, parte do modelo primário nas unidades de saúde que 
têm na família a sua ação programática, capaz de aliviar a carência de leitos hospitalares 
e melhorar a qualidade de atendimento. Objetivos: De abordagem qualitativa, o estudo 
analisa aspectos da AD ao idoso na perspectiva humanizada, identi� cando o discurso 
que incorporam os enfermeiros em suas realidades de atuação. Metodologia: Os dados 
originam-se de pesquisa no período de 2011 a 2013. Das 155 entrevistas estruturadas, 
realizadas com diferentes pro� ssionais das equipes de saúde e idosos usuários, foram 
selecionados todos os enfermeiros, em um total de 18 entrevistados. A entrevista foi 
realizada nos espaços de trabalho, após marcação prévia e termo de consentimento 
assinado. Além de variáveis de identi� cação, incluiu-se jornada diária e percepção 
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que residem em uma ILPI localizada em São Paulo. Atualmente, a instituição abriga 151 
idosos com faixa etária entre 60 a 101 anos, e predomínio do sexo feminino (75%). O 
grau de dependência possui variação sendo: 60% dependentes, 37% semidependente e 
3% independentes para as atividades de vida diárias.
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sobre as condições de trabalho e in� uência destas na humanização da AD. Resultado 
e discussão: A análise considerou o Plano Nacional de Humanização (PNH), um prin-
cípio constante de protocolos para AD, cuja valorização não parece reconhecida na reali-
dade pesquisada, partindo da percepção que expressam do fazer cotidiano, ainda que a 
compreensão teórica de 58,5% dos entrevistados se aproxime das orientações protoco-
lares, como assistir o paciente na sua totalidade, vincular o atendimento a acolhimento 
e escuta, ou é direito da pessoa idosa. O conhecimento relativo dos conceitos de susten-
tação das diretrizes do PNH e AD, a ausência de serviços protocolarmente implan-
tados não os ajudam a desenvolvê-los, tanto pela alienação que o serviço e o processo 
de trabalho precário imprimem, quanto pela de� citária e insu� ciente formação que 
recebem. Conclusão: Apesar da reconhecida e� cácia da modalidade AD, conclui-se 
pelo amplo desconhecimento dos pro� ssionais em relação aos mesmos, sendo urgente 
a capacitação para atender à demanda de uma população envelhecente, objetivando 
quali� car a assistência aos usuários, bem como o trabalho educativo-orientador para 
as famílias, tornando efetivas as políticas públicas de saúde que continuam no papel. A 
capacitação facilitaria a implantação dos serviços plenos, considerando que municípios 
com população superior a cem mil habitantes não os possuem.

RESUMO
Introdução: Apesar da proposta de ouvidoria datar dos anos de 1500, somente na 
década de 1980 foi criada a primeira ouvidoria pública no Brasil com o advento da 
criação do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a divulgação das ações ainda 
não tomou a projeção que se espera. Trata-se de um excelente canal de comunicação 
que permite melhorar a prestação de serviços aos cidadãos a partir de seus olhares e 
solicitações. A ouvidoria se con� gura como valiosa ferramenta de gestão de mudanças. 
Envidando esforços para desenvolver um projeto de envelhecimento saudável melho-
rando qualitativamente as ações propostas, uma secretaria estadual implantou o setor 
de ouvidoria que é gerenciado por uma organização social. Objetivos: Propiciar a escuta 
quali� cada aos idosos inseridos no programa de atividade física, visando atender as 
demandas recebidas e melhorar as condições do trabalho desenvolvido. Método: Além 
do sistema de recebimento das demandas por telefone e e-mail, foram instaladas caixas 
de sugestões em todas as academias públicas do estado. Ao � nal de cada mês a ouvi-
dora responsável recolhe o material para sintetizar as informações e encaminhar aos 
setores relacionados sugerindo as mudanças necessárias e acompanha todo o processo 
até que as pendências sejam sanadas. Resultados: As atividades da ouvidoria iniciaram 
em setembro de 2013. Entre os meses de novembro e janeiro, 240 idosos entraram em 
contato com o setor, sendo 6% por telefone, 6% por e-mail e 88%, por meio dos formu-
lários de opinião disponíveis nas academias. Quanto à natureza da demanda, 56% suge-
riram mudanças nos espaços de atividades como, a instalação de coberturas, banheiros, 
bebedouros. A partir dessas sugestões, foram realizadas reuniões com a coordenação 
do projeto e com as prefeituras parceiras. Em alguns municípios já foram instalados 
banheiros químicos ou espaços para acolher os idosos e providenciados bebedouros. 
Conclusão: O trabalho da ouvidoria se faz importante para a construção de uma gestão 
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RESUMO
O censo de 2010 do IBGE apontou que hoje no Brasil há aproximadamente 21 milhões 
de idosos. Só no município do Rio de janeiro há 940 mil idosos, sendo esse um 
dos estados brasileiros com maior número de idosos. Entretanto, há poucos estudos 
epidemiológicos acerca das demências e depressão e do per� l dos serviços de geria-
tria. O objetivo deste trabalho é identi� car o per� l clínico dos pacientes atendidos 
em um ambulatório de neuropsiquiatria geriátrico do município do Rio de Janeiro 
no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2012. É um estudo descritivo obser-
vacional retrospectivo, por meio de avaliação de prontuários dos idosos da triagem 
do serviço. A amostra foi composta por 1.276 idosos, da qual 72,51% são mulheres, 
com média geral de idade de 74,2 anos (DP ± 8,46). A faixa etária de 75 a 79 anos 
foi a mais frequente com 25,14%. Constatou-se que 70,55% dos idosos atendidos 
no ambulatório possuem idade igual ou superior a 70 anos, 69,71% possuem trans-
tornos cognitivos e a doença de Alzheimer foi a mais prevalente (33,57%). As comor-
bidades mais frequentes foram a hipertensão arterial sistólica com 47%, dislipidemia 
22,9% e a Diabetes Mellitus com 17,7%. O Miniexame do Estado Mental teve média 
de 18,23 pontos (DP ± 7,73). A frequência de síndrome demencial foi de 70,95% 
em analfabetos, 70,27% em pessoas de 1 a 4 anos de estudo, 68,19% em pessoas de 
5 a 8 anos de escolaridade e 56,11% em pessoas com escolaridade igual ou superior 
a 9 anos. A doença de Alzheimer é descrita em vários estudos como a transtorno 
cognitivo mais prevalente, assim como no nosso ambulatório. É importante que haja 
mais estudos feitos em outros ambulatórios para que possamos compreender as reais 
demandas da população idosa carioca e assim ocorrer um maior fomento de polí-
ticas públicas na área.

RESUMO
A polifarmácia está presente a aproximadamente um terço dos idosos residentes na 
comunidade; no entanto, para idosos residentes de instituição de longa permanência, 
esse número vai para 45 a 60%. A realização do estudo visa avaliar o padrão de pres-
crição e o uso de medicamentos em idosos, bem como a prevalência de interações 
medicamentosas em pacientes idosos de uma instituição de longa permanência. 
Estudo transversal descritivo, em que foi analisado o per� l medicamentoso de idosos 
residentes de uma instituição de longa permanência em novembro de 2013, em que foi 
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participativa entre os gerentes que implantam seus projetos e entre os cidadãos usuá-
rios das atividades planejadas, se con� gurando como interlocutor e mediador entre os 
diferentes públicos. A credibilidade aumenta a medida que as expectativas do grupo 
são satisfeitas.
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realizada a veri� cação de 100% das prescrições médicas dos idosos. Foram avaliadas 
151 prescrições pelo farmacêutico clínico em que foram veri� cados o número de 
medicamentos prescritos, as principais classes prescritas utilizadas, a presença de 
polifarmácia e as interações medicamentosas. Foram avaliadas 151 prescrições de 
idosos, em que 77% do sexo feminino, a média do número de medicamentos pres-
critos foi de 16 itens. Presença de polifarmácia em 98% das prescrições médicas, as 
classes anti-hipertensivo 71%, antidepressivo 56%, ansiolítico 41% e anticonvulsi-
vante 33%. Foram identi� cadas 112 potenciais interações medicamentosas, sendo 
aproximadamente 2 interações por paciente, segundo classi� cação de severidade, 30 
(27%) eram de severidade maior e 82 (73%) moderada. Entre as 112 interações foram 
selecionadas conforme efeito resultante, obtendo-se 63 interações, sendo: 13 (21%) 
aumento do risco de sangramento, 11 (18%) hipoglicemia ou hiperglicemia, 10 (16%) 
diminuição da e� cácia do antidiabético, 8 (13%) diminuição absorção da levotiroxina, 
6 (9%) aumento no risco de miopatia e rabdomiólise, 6 (9%) cardiotoxicidade, 6 (9%) 
hipotensão postural, 3 (5%) hipotensão. O uso de vários medicamentos é frequente 
em idosos institucionalizados, isso faz com que aumente o risco para interações medi-
camentosas, efeitos adversos, farmacodermias, iatrogenia, quedas, fraturas. Os resul-
tados reforçam a importância na avaliação de processo de uso de medicamentos e 
a necessidade de aprofundamento de estudos de avaliação de riscos de problemas 
relacionados a medicamentos nessa população. O alto índice de interações medica-
mentosas encontradas nesse estudo indica a relevância desse tema em idosos institu-
cionalizados e a necessidade de avaliar e monitorar a terapêutica medicamentosa no 
idoso no sentido de prevenir e diminuir as consequências dos efeitos decorrentes de 
potenciais interações medicamentosas.

RESUMO
Objetivo: Comparar quatro meses do efeito de dois programas públicos, Universi-
dade da Terceira Idade e um programa de atividade física (Revitalização Geriátrica), 
na felicidade dos participantes. Método: Delineamento − Longitudinal Observa-
cional. População: Todos os participantes iniciantes no primeiro ano da Universi-
dade Aberta da Terceira Idade de São Carlos (UATI) e Revitalização Geriátrica em 
2006. Participantes: 70 voluntários senescentes com idade média de 63,8 de (± 7,2) 
inscritos. Critérios de seleção − os participantes deveriam ter no mínimo 50 anos, 
serem alfabetizados e passarem por um check-up médico para realizar atividade 
física. Medidas: instrumento do Lykken do índice de felicidade no início e no depois 
de quatro meses de intervenção. Intervenção: o Grupo UATI (57 participantes) foi 
submetido a 120 sessões de: Fisioterapia/Promoção da saúde, Tai Chi, Expressão 
corporal, Educação Musical, Arte, Cidadania/Cultura e memória. O Grupo REVT 
(13 participantes) foi submetido a 62 sessões de atividade física que consistiram em 
alongamento, treinamento de força e exercícios de relaxamento. Análise estatística: 
análise de variância e teste t. Resultados: Os índices de felicidade mostraram um 
aumento signi� cativo (p = 0,02) após o tratamento para ambos os grupos. Inicial-
mente, a média dos grupos foi de 36,00 (± 10,96) para o grupo UATI e 31,38 (± 
10,58) para REVT, o que classi� ca os dois grupos na linha de base como: “nem feliz, 
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RESUMO
Introdução e objetivo: A Educação Popular em Saúde (EPS) é referência para as 
práticas educativas no SUS, conforme ideário de integralidade, participação popular 
e promoção da saúde. A abordagem grupal é estratégica na promoção da saúde do 
idoso e representa espaço privilegiado para atuação educativa baseada na EPS. Os 
grupos permitem ampliar a atenção individual centrada no controle das doenças 
e ampliar a abordagem da saúde, mediante o exercício da autodeterminação e da 
criação de vínculos que fortalecem o apoio social e mobilizam as pessoas na busca 
de autonomia e sentido de vida. O objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão 
sobre princípios teórico-metodológicos das ações grupais de promoção da saúde com 
idosos, procurando identi� car princípios da EPS. Metodologia: A pesquisa biblio-
grá� ca foi feita no Scielo e Lilacs, com descritores Promoção de Saúde, Idoso, Ativi-
dades em Grupos e Educação em Saúde, considerando os anos de 2000 a 2010. As 
referências metodológicas das ações e os sete princípios de EPS categorizados para 
análise foram identi� cados nos pressupostos e/ou na metodologia e discussão de 
cada trabalho, ilustrados por citações literais. Resultados e discussão: Doze artigos 
foram analisados. Os conteúdos abordados são diversos e predomina a abordagem 
multitemática, com estratégias metodológicas variadas. Alguns trabalhos combinam 
parte teórica, informativa, com dinâmicas de grupo ou atividades práticas. A EPS 
se destaca como referencial e alguns de seus princípios estão presentes em outras 
abordagens. Metodologia participativa, concepção holística de saúde e a� rmação de 
sujeitos e afetividade foram os mais recorrentes. Apesar da tendência participativa, 
somente cinco experiências destacaram o reconhecimento e a valorização da cultura 
popular. Conclusão: Ao se contrapor à cultura autoritária dos serviços de saúde e 
exercitar uma ética de convívio, a Educação Popular em Saúde é um diferencial nas 
práticas educativas e deve ser expandida e quali� cada. Fundada no respeito e na valo-
rização do conhecimento e da experiência do outro, a EPS alinha-se ao horizonte 
de promoção da autonomia e empoderamento dos sujeitos no enfrentamento dos 
determinantes sociais da saúde. É necessário debater e avaliar as ações educativas 
com idosos, bem como quali� car os pro� ssionais, a partir da perspectiva transforma-
dora da EPS, para que essas sejam continuamente aprimoradas no enfrentamento dos 
desa� os do envelhecer na sociedade atual.
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nem infeliz”. Após a intervenção, a média subiu para 38,47 (± 7,57) para UATI, alte-
rando sua classi� cação para “feliz” e 35,46 (± 7,30) para REVT que melhorou, mas 
não mudou da categoria “nem feliz, nem infeliz”. Conclusão: Apesar de ambos os 
programas melhorarem o índice de felicidade percebido nos participantes, o grupo 
UATI apresentou melhores resultados, provavelmente devido à natureza multidi-
mensional da intervenção, e representa uma opção de serviço público válido para 
promoção do envelhecimento ativo.
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RESUMO
Introdução: Mais de 65 milhões de pessoas no mundo apresentam demência, no 
entanto essa enfermidade não é frequentemente diagnosticada na atenção primária. 
Menos que 10% dos pacientes são diagnosticados nos países subdesenvolvidos. O 
desenvolvimento de métodos de triagem rápidos e sensíveis direcionados a atenção 
básica podem modi� car essa realidade. Objetivo: Relatar os resultados da escala Alzhei-
mer‘s Disease Cooperative Study – Mild Cognitive Impairment – Activities of Daily 
Living (ADCS-MCI-ADL) no subitem que avalia Atividades de Vida Diária Avançadas 
(AAVD) como instrumento de triagem de demência e Comprometimento Cognitivo 
Leve (CCL). Métodos: Foi avaliado os pontos de coorte da escala ADCS-MCI-ADL e 
seu subitem AAVD para rastrear idosos com declínio cognitivo. O subitem AAVD é 
constituído de sete questões sobre o dia a dia do paciente, direcionadas a um familiar. 
Foram estabelecidos pontos de coorte por meio de curva ROC e dos valores de verossi-
milhança positivo e negativo. A de� nição do quadro cognitivo foi baseada em avaliação 
por geriatras treinados e neuropsicólogos. Foi utilizado o pacote estatístico SPSS 19.0. 
Resultados: A amostra foi constituída de 115 idosos e seus respectivos cuidadores (40 
CCL, 35 com cognição normal e 40 com demência de Alzheimer inicial). A maioria da 
amostra foi constituída por mulheres (56%), com média de idade de 75,84 anos e média 
de escolaridade de 4,77 anos. A Escala ADCS-CCL, no subitem AAVD, com o ponto de 
coorte de 19 pontos, apresenta 91,3% de sensibilidade, 62,9% de especi� cidade, 84,9% 
de valor preditivo positivo e 75,9% de valor preditivo negativo para rastrear idosos com 
CCL e demência. A área sob a curva da AAVD foi de 0,832, próximo ao alcançado pela 
escala completa (0,843) e superior ao Miniexame do Estado Mental (0,821). A escala 
de P� efer (0,854) e a Mattis (0,916) apresentam resultados superiores, mas assim como 
o Miniexame do Estado Mental, demandam tempo e treinamento para aplicação. O 
valor de verossimilhança positivo foi 2,46 e o valor de verossimilhança negativo foi 
0,14. O tempo médio gasto para aplicação foi de 6 minutos. Conclusão: O questionário 
ADCS-MCI-ADL, subitem AAVD, com ponto de coorte de 19 pontos, apresenta alta 
sensibilidade e elevado valor de verossimilhança negativo, além de fácil aplicabilidade, 
por isso propormos a sua aplicação como rastreio na atenção básica.

RESUMO
Um estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geogra� a e Estatística (IBGE) em 
2012, mostra que a população idosa, no Brasil, cresceu em torno de 55% entre 2001 e 
2011, em que o estado do Rio de Janeiro é um dos estados brasileiros que mais concentra 
pessoas nessa faixa etária. Neste contexto, surgem diversas iniciativas de programas, 
projetos e serviços prestados ao público idoso. Todavia, até que ponto esses espaços 
legitimam a politização da pessoa idosa, fomenta o exercício da cidadania e contribui 
para a potencializar esse público na luta pelos seus direitos e qualidade de vida? Este 
trabalho visa apresentar o resultado de uma pesquisa, cuja proposta foi de veri� car se 
a população idosa atendida nos Serviços de Convivência do Idoso, localizados em dois 

PROPOSTA DE TRIAGEM FUNCIONAL DA INCAPACIDADE COGNITIVA 
DO IDOSO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E SUAS INTERFACES A 
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA IDOSA

Autores: Fabiana Carla 
Matos da Cunha / 

Cunha, FCM / UFMG; 
Marco Tulio Gualberto 

Cintra / Cintra, MTG 
/ UFMG; Jenny Faria; 

Leandro Fernandes 
Malloy Diniz / Diniz, 
LFM / UFMG; Maria 
Aparecida Camargos 

Bicalho / Bicalho, MAC 
/ UFMG; Jenny Faria; 

Rafaela Teixeira de Ávila / 
Ávila, RT / UFMG; Jenny 
Faria; � iago de Oliveira 

Gonçalves / Gonçalves, 
TO / UFMG; Edgar Nunes 

de Moraes / Moraes, EN 
/ Jenny Faria; UFMG; 

Laiss Bertola / Bertola, L / 
UFMG; Jenny Faria
Área: Gerontologia

Temário: Serviços
Modalidade aprovada: 

Trabalho Cientí� co − 
Pôster Eletrônico

Autores: Jéssica Souza 
Lima dos Santos / Santos, 

JSL / UCB
Área: Gerontologia

Temário: Serviços
Modalidade aprovada: 

Trabalho Cientí� co − 
Pôster Eletrônico



577

RESUMO
Constantemente, os debates contemporâneos surgem acerca do aumento signi� cativo 
do envelhecimento populacional mundial, mas em destaque a população idosa brasi-
leira. Todavia, vivemos em uma cultura jovem e que procura ignorar a realidade do 
envelhecimento. Logo, o desa� o não está exclusivamente em aumentar a expectativa 
de vida da população, mas de proporcionar qualidade de vida durante todo processo 
de envelhecimento, sem gerar a exclusão social, subalternidade e inutilidade da pessoa 
idosa. O presente trabalho propõe conhecer as atividades oferecidas pelos serviços 
de convivência do idoso localizados em dois bairros do subúrbio do Rio de Janeiro 
(Realengo e Padre Miguel), a � m de analisar se esses espaços legitimam a promoção da 
autonomia e o fortalecimento da cidadania da população idosa na sociedade contem-
porânea, ou se limitam a uma perspectiva de ocupação do tempo ocioso ou exclusiva 
promoção do lazer. Esta pesquisa procedeu com uma abordagem qualitativa, tendo 
como fundamento teórico o Marxismo. Para � ns de realização da pesquisa empírica, 
elencamos três serviços de convivência, projetados para atender as demandas da popu-
lação idosa moradora dessa região. O universo desta pesquisa constituiu, em média, 
290 idosos e 22 pro� ssionais e, a amostra estabeleceu a participação de nove idosos 
e seis pro� ssionais. A partir dos dados coletados conclui que, as três instituições em 
que realizei a pesquisa constituem-se em espaços de lazer e ocupação do tempo ocioso 
(livre) dos idosos, de forma que uma instituição diferencia-se das demais na medida 
que é um equipamento cujas atividades, são planejadas com o propósito de promover 
autonomia dos seus usuários (idosos) e de fortalecer a participação destes na socie-
dade contemporânea, enquanto as outras duas instituições focalizam suas atividades 
no intuito de promoção a saúde. Portanto, entendo que os serviços de convivência não 
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bairros do subúrbio do Rio de Janeiro (Realengo e Padre Miguel) identi� ca mudanças 
ocasionadas em sua vida cotidiana, a partir de sua inserção nos referidos espaços. Para 
a execução da pesquisa realizei visitas em três instituições, nas quais entrevistei usuá-
rios (idosos) e pro� ssionais envolvidos. Trabalhei com uma amostra de nove idosos e 
seis pro� ssionais. A abordagem qualitativa contribuiu para compreender a realidade 
em sua totalidade, tendo como fundamento teórico o Marxismo. A análise de dados 
apresentou que a inserção e participação assídua nesses referidos espaços contribuíram, 
de alguma forma, para a melhoria da qualidade de vida dos usuários. Porém, apontam 
que as atividades dos equipamentos pesquisados alteram, de forma fragmentada, a 
condição de vida dos usuários. Na verdade, são equipamentos que contemplam, em 
maior parte, a questão da saúde do idoso. Os serviços de convivência não favorecem 
a promoção de um espaço de democratização de conhecimentos acerca dos direitos 
do idoso. Portanto, entendo que os equipamentos pesquisados contribuem para a 
melhoria da qualidade de vida dos usuários (idosos), porém as atividades desenvol-
vidas estão aquém da promoção da autonomia e o fortalecimento da cidadania, visto 
que, a proposta hegemônica desses equipamentos, na verdade, é promover a saúde da 
pessoa idosa. Não que esta tenha menor relevância na vida do idoso, porém, é uma 
concepção voltada para atender as necessidades da sociedade capitalista: que o idoso 
tenha saúde, mas que não tenha conhecimento.
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devem ser pensados exclusivamente como espaços de lazer e ocupação do tempo livre 
dos idosos, além disso, esses equipamentos devem contribuir para a formação político-
crítica da população idosa, de forma a explorar todo conhecimento e experiência que 
os usuários trazem consigo e, utilizar dessa riqueza para promover a valorização da 
pessoa idosa na sociedade contemporânea.

RESUMO
Introdução e objetivo: A fragilidade é uma síndrome caracterizada por vulnerabili-
dade aos efeitos adversos, perante estressores de menor impacto. A fragilidade pode 
trazer impacto negativo tanto para a vida dos idosos quanto dos cuidadores. Assim, o 
cuidador pode manifestar sobrecarga, por sofrer modi� cações em seu estado biopsi-
cossocial ao prestar cuidado ao idoso. O objetivo da pesquisa foi analisar a existência 
de sobrecarga em cuidadores de idosos em situação de fragilidade e caracterizá-los. 
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, transversal e quantitativo realizado em 
uma cidade do interior paulista. Participaram do estudo, idosos cadastrados em um 
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). A partir de 2.622 prontuários de 
famílias cadastradas no CRAS, foram identi� cadas 353 famílias com membros idosos e 
nelas identi� cadas 426 idosos. Todas as famílias foram visitadas e foram entrevistados 
48 idosos e 14 cuidadores, e é essa a nossa fonte de estudo. Os cuidadores respon-
deram a dois questionários: instrumento de caracterização e Escala de Sobrecarga de 
Zarit. Todos os preceitos éticos foram respeitados (Parecer nº 72.182). Resultados e 
discussão: Dos 14 entrevistados, 78,6% apresentaram de leve a moderada sobrecarga 
e 21,4% ausência ou sobrecarga mínima. Quanto ao gênero, 57,1% pertenciam ao 
gênero feminino e 42,9% ao gênero masculino. A média de idade dos entrevistados 
foi de 52,6 anos. Quanto à categoria dos cuidadores, 12% eram cuidadores formais 
e 88% informais. Um estudo brasileiro realizado pela universidade do estado de São 
Paulo, em Ribeirão Preto, obteve resultados que corroboram os achados da presente 
pesquisa quanto à sobrecarga dos cuidadores e ao per� l sóciodemográ� co dos cuida-
dores. Conclusão: Os cuidadores em médio prazo se tornarão idosos. Desse modo, 
orientações e informações no processo de cuidados devem ser propostas para que esses 
cuidadores quando chegarem à idade avançada não estejam sobrecarregados. Assim, 
serviços públicos devem intensi� car a atenção acerca do suporte que deve ser propor-
cionado, para que eles possam ter qualidade de vida em sua velhice. Apoio CNPq.

RESUMO
Com a criação do Programa de Residência Multipro� ssional em Saúde (RMS), ênfase 
em Saúde do Idoso, houve a necessidade da inserção da psicologia em um centro de 
referência de Saúde do Idoso. Este trabalho propõe-se a relatar a experiência de inserção 
dos psicólogos nessa unidade de referência em geriatria e gerontologia, elucidando o 
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entendimento sobre a atuação do psicólogo em equipe multidisciplinar, assim como 
caracterizar o per� l dos pacientes atendidos. Os residentes de psicologia realizam aten-
dimentos ambulatoriais de pacientes e familiares encaminhados por interconsulta pela 
equipe, prestando assistência psicológica de caráter psicodinâmico, além de partici-
parem de visitas domiciliares juntamente com a equipe de geriatria e de outros pro� s-
sionais de saúde, fomentando a visão e a discussão gerontológica. Os pacientes são 
atendidos individualmente no ambulatório, com frequência semanal ou quinzenal. 
Desde a implantação do serviço, em meados de 2013, foram atendidos 27 pacientes, em 
sua maioria mulheres e cuidadoras com idades que variam de 30 a 60 anos. Dentre as 
principais demandas para atendimento destacam-se: sobrecarga emocional dos fami-
liares cuidadores de idosos dependentes e com demência; idosos diagnosticados com 
depressão maior; processo de luto e viuvez e quadros de ansiedade e angústia relacio-
nados ao processo de envelhecimento. As intervenções psicológicas têm se dado com 
vistas ao redimensionamento subjetivo das vivências de perda; ao manejo de con� itos 
intergeracionais relacionados à inversão de papéis de cuidado no meio familiar; inter-
venções psicoeducativas visando o maior esclarecimento e orientação dos familiares 
acerca dos BPSD’s (sintomas comportamentais e psicológicos das demências). Nesse 
sentido a implantação da RMS nas atividades do ambulatório ampliou o espaço de 
atuação da psicologia, por meio do atendimento psicodinâmico dos pacientes idosos, 
o que vem possibilitando construir novas formas de assistência, bem como o desenvol-
vimento da autonomia pro� ssional, em prol da qualidade e integralidade dos serviços 
ofertados. Trata-se de um processo em construção e com muitos desa� os, tais como: 
delimitar espaços de discussão entre os pro� ssionais do serviço; ampliar os espaços 
para atendimentos individuais e coletivos; inserir os residentes em outros projetos 
psicossociais e implantar ferramentas de avaliação psicodinâmicas.

RESUMO
Introdução e objetivo: É importante compreender e analisar questões psicológicas e 
sociais que os idosos enfrentam e propor alternativas para melhorar a qualidade de 
vida e de saúde deste segmento. O computador pode ser estratégia coadjuvante no 
tratamento ou prevenção de quadros depressivos, ajudando o idoso em situações de 
risco de isolamento social, di� culdades de locomoção, necessidade de estimulação 
cognitiva, dentre outros, atuando como recurso de lazer, trabalho e sociabilidade. O 
objetivo deste artigo é apresentar relato de atendimento psicológico a um idoso com 
depressão, em que o uso do computador foi estimulado como recurso terapêutico auxi-
liar. Metodologia: Relato baseado em análise do atendimento a idoso de classe média, 
82 anos, em consultório particular na zona norte do Rio de Janeiro, durante nove 
meses, até junho de 2013. Resultados e discussão: As queixas principais do idoso eram: 
medo de sair sozinho, ansiedade, insegurança, tristeza e esquecimento. Usa anti-hiper-
tensivo e é acompanhado de uma neuropatia tratada por meio de implante de válvula 
na cabeça. Faz � sioterapia e participa de grupo de pilates. Mora com a esposa, de quem 
agora depende emocionalmente, tem � lhas e netos. É independente para atividades da 
vida diária, mas apresenta signi� cativos danos sociais. Apesar do bom desempenho no 
Minimental (pontuação máxima), danos cognitivos são observados. Despertou inte-
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resse no uso do computador, estimulado durante as sessões como recurso alternativo à 
medicação, visando à retomada de relação de prazer com a vida. Embora com receios 
e descon� ança das novas tecnologias, manifestou vontade de adquirir um computador 
só pra si e desenvolver aprendizado. Aparentemente contra o desejo do paciente, o 
processo terapêutico foi interrompido pela esposa por esperar respostas mais rápidas e 
entender que essa possibilidade não era prioritária no momento. Conclusão: A inclusão 
digital de idosos é mais difícil, pois não foram familiarizados com computadores ao 
longo da vida. É necessário um tempo interno maior para conceber essa ferramenta 
como necessária ou oportuna à rotina, por ser algo novo e de mais difícil adaptação. 
A família deve ser efetivamente envolvida no processo terapêutico para compreender 
o potencial da informática e internet na diversi� cação de estímulos sociais e cogni-
tivos para o idoso, especialmente em casos de limitação de mobilidade. Oportunidades 
sociais para uso de computadores por idosos devem ser debatidas e ampliadas.

RESUMO
Introdução: Com o avançar da idade, cerca de 10% dos idosos precisam de auxílio nas 
Atividades Básicas de Vida Diária. No Brasil, esse dado preocupa familiares e governo, 
pois revela que mais de um milhão de idosos estão em situação de fragilidade, com 
necessidade de cuidados diários e acompanhamento constante por serviços de saúde. 
Para atender a essa nova demanda, fez-se necessário a existência de um serviço em São 
Luís que pudesse, por meio de uma assistência especializada, prestar cuidados, orien-
tações e apoio necessários para o acompanhamento sistemático da pessoa idosa no seu 
domicílio. Objetivo: Relatar as vivências práticas da assistência domiciliar ao idoso frágil. 
Metodologia: Será baseada no relatório do ano de 2013 das ações desenvolvidas pelo 
Programa de Assistência Domiciliar ao Idoso Frágil. Resultados e discussão: O programa 
funciona desde fevereiro de 2009, realizando visita domiciliares por meio de solicitações 
da atenção básica e do Centro de Atenção Integral à Saúde do Idoso, sendo uma alter-
nativa assistencial no cuidado do paciente acamado temporariamente, restrito ao leito, 
sem condições de acesso a unidade de saúde. Os critérios para inclusão no programa 
são: idosos a partir de 60 anos, residentes em São Luís, acamado, vítima de violência e 
área não coberta pela Estratégia Saúde da Família. Atualmente 155 idosos são atendidos 
por uma equipe multipro� ssional composta de médica geriatra, enfermeira e � siotera-
peuta. Dependendo da necessidade de cada paciente, o programa conta com a assistência 
de pro� ssionais do centro de referência a pessoa idosa realizado pela equipe de apoio: 
assistente social, fonoaudióloga, nutricionista e terapeuta de família. Em média 30 visitas 
por mês são realizadas, sendo estabelecido diagnóstico da situação da pessoa idosa e 
executando o plano de cuidados de acordo com as metas estipuladas. A orientação aos 
cuidadores é parte primordial do conjunto de intervenções feitas pela equipe no idoso 
dependente e restrito ao leito. Recentemente, diversas intervenções no domicílio, que 
envolvem serviço de saúde e sociais, tem demonstrado benefícios no tratamento e sobre-
vivência de idosos vulneráveis. Conclusão: A assistência domiciliar ao idoso frágil no 
serviço público é de suma importância, pois desta maneira reduz os custos com inter-
nação hospitalar, mantém a pessoa idosa juntamente com seus familiares, busca aliviar 
os problemas de saúde desse grupo etário e preserva a qualidade dos serviços prestados.
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RESUMO
Introdução: A perspectiva de vida entre os brasileiros tem aumentando cada vez mais, 
se antes a esperança de vida era de em média 60 anos, nos dias atuais a média alcança 
os 80 anos. A longevidade embora seja um aspecto positivo para uma nação, trouxe 
consigo também alguns desa� os, como a manutenção da qualidade de vida para os 
idosos, permitindo um envelhecimento seguro e principalmente ativo por meio de um 
ambiente adequado para a execução de atividades de acordo com as condições físicas 
da terceira e quarta idade. Trata-se de um relato de experiência sobre aulas práticas 
realizadas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) localizado no muni-
cípio de Castanhal, com um grupo de acadêmicos de enfermagem do quarto semestre. 
Objetivo: Identi� car o comportamento dos idosos diante das condições físicas e estru-
turais oferecidas pelo serviço de referência e sobre assuntos abordados pela atividade 
educativa. Metodologia: Este trabalho é um relato de experiência de prática realizada 
por discentes de atividade curricular em saúde coletiva de uma faculdade da região 
bragantina do estado do Pará, tem como � nalidade a realização de atividade educa-
tiva (sobre DST/AIDS, diabetes e hipertensão), recreação educativa, criação e expo-
sição de tecnologias educativas como cartilhas. Foram realizadas palestras, exposto 
conclusões e estratégias de educação e saúde do idoso. Resultado e discussão: Por 
meio de aspectos holísticos usou-se de observação crítica, criatividade e percepção 
das necessidades humanas básicas dos clientes. Identi� cou-se por meio das exposi-
ções orais dos conteúdos abordados a carência de conhecimentos de alguns idosos 
sobre os temas expostos, identi� cando-se assim a necessidade de informação sobre o 
assunto. Em virtude da organização prévia da equipe, podemos identi� car que há uma 
estrutura mínima para execução de práticas sociais e de saúde entre o grupo pesqui-
sado. Conclusão: A experiência permitiu um olhar integral do idoso, respeitando suas 
limitações � siológicas, mas principalmente seu desejo de sentir-se ativo. As cartilhas 
produzidas trouxeram a oportunidade de realizar um levantamento bibliográ� co o 
que ajudou na construção de uma visão cientí� ca, permitindo trabalhar os aspectos de 
educação em saúde e a formulação de novas tecnologias, além da observação da neces-
sidade de políticas e� cazes para garantir um envelhecimento seguro e ativo para nossa 
população, para que dessa forma a ociosidade não se faça desfavoravelmente presente.

RESUMO
Introdução: A incidência de fratura de fêmur proximal vem aumentando entre os 
idosos e está associada com alta morbidade, mortalidade, incapacidade e depen-
dência, além de aumento dos gastos públicos. São geralmente resultado de quedas 
e fragilidade óssea. Pacientes mais idosos costumam apresentar uma grande varie-
dade de doenças médicas exigindo um planejamento adequado e multidisciplinar 
para adequada reabilitação. Observa-se na literatura mundial, existência de centros 
especializados para esta transição de cuidados como Inpatient Rehabilitation Facili-
ties (IRFs) e Skilled Nursing Facilities (SNFs), serviços que funcionam como centros 
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de reabilitação com a � nalidade de promover o regresso à comunidade de um idoso 
não tão dependente funcionalmente. Infelizmente, ainda não contamos com esses 
modelos no Brasil. Objetivos: Apresentar os resultados da intervenção multidisci-
plinar no pós-operatório imediato de osteossíntese de quadril de um paciente idoso, 
em uma enfermaria geriátrica de um hospital de São Paulo. Descrição do caso clínico: 
Paciente RM, 90 anos, sexo masculino, previamente hígido, deu entrada no serviço de 
ortopedia devido fratura de fêmur transtrocanteriana à direita após queda da própria 
altura. Paciente previamente com dé� cit auditivo e visual (catarata e glaucoma) não 
limitantes, independente para as atividades básicas e dependência moderada para 
instrumentais (� lhos assumiram algumas tarefas após episódios de quedas do pai na 
rua), cognição aparentemente preservada, porém nunca avaliada, eutímico, ex-taba-
gista (57 anos/maço) e ex-etilista (500 mL de cachaça/dia desde 13 anos), abstêmio há 
13 anos, data que apresentou infarto agudo do miocárdio com revascularização, HAS, 
portador de insu� ciência cardíaca diastólica, � brilação atrial diagnosticada recen-
temente, insu� ciência venosa periférica, carcinoma basocelular ressecado em face, 
caidor crônico, morava sozinho e tinha vida socialmente ativa. Fazia uso das seguintes 
medicações: Enalapril 20 mg 12/12 h, Verapamil 80 mg 12/12 h, Varfarina 2,5 mg/
noite, Furosemida 20 mg 12/12 h, Digoxina 0,25 mg/manhã, Atorvastatina 20 mg/
noite, Omeprazol 20 mg/manhã, Glibenclamida 5 mg 3x/dia, Metformida 850 mg 2x/
dia além dos colírios para glaucoma. Filhos relatam que pai conseguia tomar as medi-
cações sozinho, no entanto não faziam ideia do número de remédios que ele fazia uso. 
Realizada intervenção cirúrgica com colocação de haste medular. Paciente durante 
internação desenvolve delirium hipoativo, sendo então solicitada avaliação da geria-
tria. A equipe geriátrica depara-se então com um paciente com oscilação do nível de 
consciência, apático, desorientado em tempo e espaço, com dieta exclusivamente por 
sonda nasoenteral, sonda vesical de demora, cateter de oxigênio 2 L/minuto, contido 
no leito, não conseguia levantar da cama mesmo se auxiliado e com padrão respiratório 
de cheyne-stokes com proposta de alta hospitalar em 2 dias. Filhos preocupados em 
como cuidar do pai, agora totalmente dependente, em casa. Frente ao quadro, optado 
por transferência do paciente para enfermaria da geriatria do mesmo serviço com 
o desa� o da reabilitação já que se tratava de um paciente com bom status funcional 
prévio. Na equipe contamos com residentes da geriatria e gerontologia (1 médica, 1 
enfermeira, 1 assistente social, 1 nutricionista, 1 � sioterapeuta, 1 fonoaudióloga) e 
seus respectivos supervisores. Depois de identi� cados os problemas clínicos ativos, 
iniciado plano de tratamento integrado. Da parte médica, realizado transfusão de dois 
concentrados de hemácias, devido o sangramento no pós-operatório, retirada sonda 
vesical de demora e contensão física, tratada pneumonia hospitalar e infecção do 
trato urinário. Optado por suspender medicações inapropriadas para os idosos que o 
paciente já fazia uso, iniciar reposição de vitamina D e programação de iniciar o trata-
mento para osteoporose já em domicílio. Já enfermagem, promoveu cuidados com 
úlcera de pressão em dorso de grau indeterminado com presença de tecido necrosado, 
higiene oral devido presença de placas aderidas em palato e língua, além dos cuidados 
básicos necessários. Do ponto de vista fonoaudiológico, iniciados exercícios especí-
� cos para disfagia severa e progressão da dieta, compreensão da linguagem (alterada 
para ordens simples), fala (imprecisão articulatória), qualidade vocal (voz molhada e 
de baixa intensidade), além de se tentar adaptação da prótese dentária que paciente já 
fazia uso em domicílio. Paciente apresentava força muscular funcionalmente preser-
vada, porém globalmente diminuída, movimentação ativa diminuída, di� culdade 
para controle cervical e de tronco, não conseguia realizar transferências sozinho, alto 
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risco de quedas, baixa capacidade cardiorrespiratória e não deambulava, alterações 
encontradas na avaliação � sioterápica, sendo iniciados exercícios especí� cos para 
cada de� ciência apresentada. Na parte nutricional, paciente desnutrido e sarcopênico, 
mantida dieta enteral hipercalórica e hiperproteica, além de iniciar suplementação. 
A assistente social junto com equipe, durante internação procurou fortalecimento 
dos vínculos previamente fragilizados, assim como planejamento e organização dos 
cuidados após alta hospitalar. Após 22 dias de reabilitação, sem novas intercorrências, 
paciente recebe alta hospitalar com melhora do delirium hipoativo, bom controle de 
tronco, equilíbrio estático e dinâmico preservados, marcha com dispositivo de auxílio 
(andador), melhora da capacidade cardiorrespiratória sem necessidade de suplemen-
tação de oxigênio, aceitação regular/adequada da dieta oral, deglutição preservada, 
fala inteligível, prótese dentária adaptada, compreensão da linguagem adequada para 
ordens simples, qualidade vocal adequada para sexo e idade, úlcera de pressão Grau 
II em processo de cicatrização, humor e cognição próximos ao apresentado antes da 
internação. Conversado com � lhos juntamente com paciente e optado por alta hospi-
talar para Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) a pedido do paciente, 
uma vez que não gostaria de depender dos � lhos para supervisão dos cuidados e 
conhecia a instituição que se localizava na rua da sua casa e próximo à moradia do 
� lho. Feito contatos telefônicos após alta, paciente não apresentou novas intercor-
rências, não precisou de novas internações e mantém até o momento, cinco meses 
após, a funcionalidade. Conclusão: A intervenção multidisciplinar no pós-operatório 
imediato de colocação de haste medular devido fratura de fêmur proximal mostrou 
efeitos signi� cativos na reabilitação do caso apresentado, promovendo recuperação 
da condição funcional e qualidade de vida por minimizar as de� ciências, incapaci-
dades e desvantagens.

RESUMO
MLTF, 85 anos, encaminhada para o ambulatório de cirurgia de cabeça e pescoço 
devido a dor e aumento do volume cervical, trazendo consigo ultrassom de região 
cervical que mostrava aumento do volume da tireoide; durante a consulta apre-
sentou sudorese fria, taquicardia intensa, mal-estar, sendo encaminhada para PS 
onde foi dignosticado como crise tireotóxica, após, sendo internada na enfermaria 
da clínica médica onde foi investigada. Exames laboratoriais: TSH < 0,01 , T4 
TOTAL:22,6 T4 Livre: 3.3 T3:24 VHS: 88 Trab: 14,72. Cintilografia de tireoide: 
Glândula Captante, dado Dx de Tireoidite Aguda foi introduzido Tiamazol 10 mg/
dia associado a AINES por 15 dias, recebendo alta e acompanhamento ambula-
torial. Paciente retorna ao PS após 28 dias, devido a piora da dor cervical asso-
ciado a hiporexia, queda do estado geral e febre aferida, exames laboratoriais: 
HMG: leucocitose sem desvio urina 1: leucocituria, iniciado tratamento para ITU 
e investigação tireoidiana com ultrassonografia de tireoide: aumento da glândula 
a custa de lobo esquerdo sem sinais de abscesso ou tumor, tomografia de região 
cervical: Aumento de lobo esquerdo de tireoide sem sinais de abscesso ou tumor, 
dois nódulos calcificados em seu interior. Introduzido Prednisona 20 mg via oral 
por 5 dias, realizado PAAF em que foi retirado 50 mL de conteúdo purulento da 
glândula, a despeito do tratamento instituído, apresentando piora laboratorial, foi 
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instituído drenagem cirurgia, com cultura para aeróbio negativa. Evoluindo de 
forma desfavorável clinica e laboratorialmente mesmo em uso de antimicrobiano 
de amplo espectro (Vancomicina) e drenagem cirúrgica, sendo transferida para 
UTI, submetida novamente a drenagem do abscesso com análise de tecido tireoi-
diano, na qual foi diagnosticado carcinoma anaplásico de tireoide, vindo a óbito 
após 5 dias do diagnóstico. Concluímos a raridade do caso com poucas descri-
ções na literatura em que tumor anaplásico de tireoide apresenta-se como tireoi-
dite aguda, evoluindo com abscesso da glândula não respondendo ao tratamento 
devido agressividade do tipo de tumor.

RESUMO
AFG, 64 anos, sexo masculino, casado, jardineiro, analfabeto, internado em uma 
enfermaria de urologia de um hospital universitário para ser submetido a prostatec-
tomia radical aberta, que ocorreu sem complicações, em virtude de adenocarcinoma 
prostático. Porém, o paciente apresentava alteração comportamental com episódios de 
agitação psicomotora e alucinações visuais, motivo pelos quais foi solicitada intercon-
sulta com a geriatria. Esposa do paciente refere que ele é portador de diabetes mellitus 
e hipertensão arterial sistêmica, com níveis glicêmicos elevados ambulatorialmente, 
e internação em maio de 2012 por diabetes descompensado – glicemias capilares 
em torno de 600 mg/dL. Há dois anos vem apresentando esquecimentos para fatos 
recentes e do trajeto do seu trabalho para sua casa, e esposa acredita ter se iniciado 
após a internação hospitalar referida, sem ter percebido qualquer alteração cognitiva 
ou de humor prévia. Apresenta comportamentos inadequados em relação à higiene 
e às necessidades � siológicas, confundindo o armário do quarto com o banheiro. 
Ameaçava fugir de casa, perdeu a noção de situações de risco, sem conseguir executar 
atividades simples de forma ordenada e sequencial, como utilizar uma bucha para se 
banhar (ao invés disso, usava para esfregar as paredes), da escova dental para o cuidado 
odontológico (esfregava duas escovas dentais entre si), e de jogar o lixo no vaso sani-
tário. Passou a não reconhecer rostos de familiares no decorrer do tempo, tornou-se 
apático com isolamento social e abandono das atividades como pescar e passear com 
os � lhos. Além disso, esposa percebeu choro fácil, pensamentos negativos, perda não 
intencional de 20 kg nos seis meses antecedentes à internação, sem ideação suicida. Tal 
quadro evoluiu de forma insidiosa, progressiva, com agitação ao entardecer. A despeito 
dessas limitações, o paciente continuava executando os serviços de jardinagem em 
espaço público, com necessidade de a Guarda Municipal ser acionada algumas vezes 
para buscar o paciente enquanto vagueava sem encontrar seu domicílio. Antecedentes 
familiares: mãe faleceu devido a doença de Alzheimer antes dos 70 anos, não temos 
como avaliar essa informação, dois irmãos na faixa etária de 50 anos estão desenvol-
vendo quadro neurocognitivo semelhante. Faz uso de Captopril, Hidroclorotiazida, 
Metformina e Glibenclamida. Exame físico apresentava-se em bom estado geral, PA 
160 x 80 mmHg, FC: 94 bpm, SpO2 97%, pulmões, aparelho cardiovascular e abdome, 
membros sem alterações dignas de nota. Era contactuante, orientado, desorientado 
no tempo, parcialmente orientado no espaço, mantinha a atenção, intenso grau de 
apatia, empobrecimento, ABVD 13/27 e AIVD 2/6, Confusion Assessment Method 
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(CAM) foi negativo. MEEM 15/30, Memory Imparment Screening (MIS) 7/8, Escala 
de Depressão Geriátrica (GDS) 7/15, Teste do Relógio com alterações visuoespaciais 
e de planejamento (funções executivas), Fluência Verbal (Animais) 3 por minuto. 
Marcha eubásica, neurológico sem alterações. Hipóteses diagnósticas de depressão 
com sintomas psicóticos, Síndrome Demencial de causa vascular. Recebeu antidepres-
sivo ISRS na dose de 50 mg com retorno ambulatorial. Após 40 dias, não apresen-
tava melhora, com piora do quadro neurocognitivo, com agitação ao entardecer, sem 
resposta ao antidepressivo, continuava choro fácil, apatia. Foram aplicados novamente 
os mesmos testes cognitivos nos quais apresentou piora nos resultados: MEEM 11/30, 
MIS não realizado pelo grau de apatia, GDS 5/15, exames laboratoriais e sorologias não 
mostraram alterações. Ressonância Magnética (RM) mostrou hipersinal em T2/Flair 
de substância branca, giro pós-central, lobos temporais bilateralmente, sem restrição 
à difusão e sem realce ao contraste, além de múltiplos focos de hipossinal dispersos 
em parênquima encefálico (microbleeds): Achados sugestivos de Cerebral Auto-
somal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy 
(CADASIL), uma doença vascular hereditária de início precoce, causando infartos 
subcortical isquêmico recorrente, geralmente acompanhado por cefaleia, piora cogni-
tiva, sintomas psiquiátricos e dé� cits neurológicos progressivos. Vários métodos para 
diagnóstico CADASIL têm sido propostos: o diagnóstico de biópsia de pele tem espe-
ci� cidade de 100% ,enquanto a detecção de NOCH3 permeia 90%. Nosso paciente tem 
a história familiar altamente sugestiva, as imagens da RM e a descrição no laudo são 
muito características de CADASIL. O presente caso está em andamento, os irmãos do 
paciente em questão foram convocados para elucidação diagnóstica, e está em progra-
mação de biópsia de pele e genotipagem.

RESUMO
EXR, feminina, 94 anos, viúva, dona de casa, procedente de Fortaleza, católica. Quanto 
a escolaridade, terminou o ensino médio, mas fez vários cursos durante a vida o que 
resultou em 18 anos de escolaridade. Antecedentes de hipertensão, dislipidemia, insu-
� ciência cardíaca congestiva e tabagismo passivo. A paciente iniciou quadro com 64 
anos (1983), apresentando alteração de comportamento, repetindo as mesmas ativi-
dades, como perguntas e ligações recorrentes para os � lhos, às vezes, com medo. Por 
volta dos 70 anos (1989), passou a apresentar delírios de furto, alucinações e insônia 
medial. Nesse período, procurou atendimento em São Paulo, fazendo uso de fórmula 
manipulada com vitaminas e oligoelementos por não haver medicação especí� ca. 
Somente após 17 anos do diagnóstico inicial fez uso de anticolinesterásico (Rivastig-
mina) e após 21 anos de doença iniciou terapia com bloqueador de receptores do gluta-
mato (Memantina). Desde o diagnóstico teve acompanhamento com equipe interdisci-
plinar composta de neurologista, � sioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, 
clínico geral e nutricionista. Tem família presente e cuidadores bem treinados, com 
progressão lenti� cada das disfunções e somente apresentando síndrome da imobili-
dade após 25 anos de doença (2008). Atualmente, no âmbito da comunicação, ainda 
demonstra compreender perguntas simples do dia a dia, respondendo com a cabeça 
e sinalizando uma resposta positiva, realiza por contato ocular, e exibe momentos de 
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lucidez, supressão ou mutismo. Quanto à deglutição, alimenta-se por via oral, com boa 
avaliação nutricional e nunca apresentou pneumonia. Possui alimentação segura nas 
consistências pastoso e líquido engrossado, faz uso de espessante, deglutições e� cientes 
e dentro dos padrões de normalidade para a idade. O acompanhamento fonoaudioló-
gico é realizado com terapia passiva e ativa, de forma interdisciplinar com a geriatra. As 
últimas complicações infecciosas foram episódios de infecção urinária e constipação 
intestinal. Este caso demonstra a grande variabilidade da sobrevida de pacientes com 
doença de Alzheimer, evidenciando que quanto melhor o cuidado com o idoso, maior 
é a chance de uma vida com qualidade, sem necessidade de dispositivos para alimen-
tação arti� cial. O trabalho da equipe interdisciplinar é indispensável para esse cuidado 
e tratamento efetivo com qualidade.

RESUMO
A doença de Alzheimer é caracterizada por dé� cits progressivos, de diversas funções 
cognitivas, e existe também o comprometimento motor, pouco falado, mas que inter-
fere na funcionalidade do idoso, envolve habilidades aeróbicas do individuo, assim 
como a força, a � exibilidade, a coordenação motora e agilidade. Por tal, este estudo 
teve como objetivo avaliar a função cognitiva e aptidão motora de idosas com doença 
de Alzheimer de uma instituição para idosos em Belém. A pesquisa se iniciou após 
aprovação do Comitê de Ética (Parecer nº 153.106), aceite da instituição e assina-
tura do TCLE. Foram avaliadas idosas matriculadas na instituição, por meio de uma 
� cha para identi� cação de variáveis clínicas e posteriormente aplicado o Miniexame 
do Estado Mental (MEEM) para avaliação cognitiva, e a Escala Motora para Terceira 
Idade a � m de avaliar a aptidão motora, analisando variáveis como Aptidão Motora 
Geral (AMG), motricidade � na (AM1), motricidade global (AM2), equilíbrio (AM3), 
esquema corporal (AM4), organização espacial (AM5) e temporal (AM6). Participaram 
deste estudo 10 mulheres idosas com diagnóstico de doença de Alzheimer com idade 
média de 78,8 anos. Alcançaram média de 19,8 pontos no MEEM, pontuação leve-
mente comprometida relacionada ao grau de escolaridade. A pontuação da avaliação 
cognitiva comparada ao tempo da doença (média - 1,26 anos), as idosas apresentaram 
comprometimento intermediário do estado cognitivo. Quanto à aptidão motora, a 
maior parte das idosas (60%) apresentou rendimento normal médio, sendo assim, as 
idosas ainda não têm comprometimento signi� cativo na função motora. Atingiram 
pontuação máxima na realização das atividades de AM6. Nas demais tarefas conse-
guiram completar as atividades, apesar das di� culdades na realização. Entretanto, 
destaca-se que o menor desempenho foi na avaliação de AM3, apresentando média de 
79,3 pontos nessas idosas com DA, realizaram as tarefas com menor precisão e maior 
lentidão. O estudo conclui que as idosas com DA dessa instituição, não apresentam 
comprometimentos signi� cativos nem na função cognitiva, nem na função motora, 
fato esse associado ao estímulo por elas recebido por meio de atividades educativas e de 
lazer proporcionadas pela instituição. Dessa maneira, pode-se supor que com o maior 
número de estímulos oferecidos as idosas com doença de Alzheimer, mais tardiamente 
irão apresentar declínios funcionais. Sugerem-se novas pesquisas para melhor eluci-
dação da temática.
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RESUMO
No processo de envelhecimento veri� camos a presença de diversas perdas provenientes 
de eventos cotidianos estressores que afetam a qualidade de vida dos idosos. O estresse, 
segundo a classi� cação proposta por Lazurus, compreende três grandes categorias: a 
que atribui maior atenção à resposta do indivíduo ao estressor; a que dá maior impor-
tância ao estímulo estressor e, a que enfatiza as relações mútuas entre o organismo e 
o ambiente. O estresse, quando derivado da percepção do indivíduo do seu ambiente 
social, é denominado como estresse psicossocial. Uma das maneiras de estudá-lo tem 
sido pelos eventos vitais, que são mudanças relativamente inesperadas no ambiente 
social do indivíduo. A medida que envelhecemos, a ocorrência dos eventos vitais 
exigem um grande esforço para que nos adaptemos à essas mudanças. O nível de 
esforço exigido pode criar um grande desgaste para os indivíduos, podendo levar ao 
adoecimento. Uma das escalas mais utilizadas para avaliar os eventos vitais é a Escala 
de Avaliação de Reajustamento Social de Holmes e Rahe. Objetivo: Avaliar os eventos 
vitais de idosos, frequentadores de um ambulatório especializado em geriatria e geron-
tologia, bem como as principais estratégias de enfrentamento utilizadas. Métodos: 
Foram avaliados 64 idosos frequentadores do Instituto Paulista de Geriatria e Geron-
tologia – José Ermírio de Moraes. Os idosos foram submetidos aos seguintes testes: 
Miniexame do Estado Mental (MEEM), Escala Geriátrica de Depressão(GDS), Escala 
de Geriátrica Ansiedade (GAI), Escala de Avaliação de Reajuste Social de Holmes e 
Rahe. Resultados: A idade média dos idosos foi de 69,7 anos. A média da escolaridade 
foi de 3,3 anos. No MEEM a média dos pontos obtidos foi de 24,2 pontos, na GDS a 
média foi 8,6 pontos, na GAI 9,4 pontos. Na escala de Avaliação de Reajuste Social de 
Holmes e Rahe, 45,9% obtiveram pontuação em perdas do suporte social; 36,7% em 
questões familiares; 17,7% em mudanças no ambiente; 52% em di� culdades pessoais e 
25,4% em � nanças. Conclusão: Os resultados deste estudo demonstram a importância 
da avaliação das medidas de reajuste social, como possíveis desencadeantes de trans-
tornos relacionados ao humor, bem com a importância de estudos posteriores para 
veri� cação das estratégias utilizadas para o enfrentamento destas situações, na busca 
de estratégias de saúde pública para melhoria na assistência e consequente qualidade 
de vidas desses idosos.

RESUMO
O Brasil está envelhecendo, e sob a ótica da transição demográ� ca brasileira relacionada 
ao sexo, constata-se um processo de feminização da velhice, as mulheres representam, 
atualmente, 55,5% da população idosa brasileira e 61% do montante de idosos acima 
de 80 anos. Esse domínio do sexo feminino no envelhecimento faz com que grande 
número de idosas vivencie progressiva fragilidade biológica do organismo, situações 
de agravos à saúde e também ocorrência de doenças crônico-degenerativas, parti-
cularmente pela não realização de exames como o exame citopatológico do colo do 
útero (Papanicolaou). Este estudo teve por objetivo identi� car o per� l clínico e epide-
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miológico de mulheres idosas que realizam o exame de Papanicolaou em Unidades 
de Saúde na cidade de Belém/PA. A pesquisa respeitou os preceitos éticos envolvendo 
seres humanos, somente teve início após aprovação no comitê de ética e após leitura 
e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram pesquisadas 100 
idosas, com idade média de 69,15 ± 6,50 anos, em sua maioria (38%) viúvas, com 
escolaridade prevalente do ensino fundamental incompleto (60%). Essas idosas, em 
54% possuíam hábitos de tabagismo, com início médio aos 19,14 anos, mas apenas 3% 
continuam fumando. Quanto ao hábito de etilismo 41% consumiram bebidas alcoó-
licas e 18% permanecem consumindo. No aspecto de história sexual, 27% das idosas 
são sexualmente ativas, ocorrendo a primeira relação com a média de 19,5 anos, apre-
sentaram o mínimo de um e máximo de 15 parceiros durante a vida; 34% das idosas 
� zeram uso de anticoncepcional oral, porém não por tempo prolongado (média = 
4,56 anos de uso), somente 13% � zeram uso de camisinha na vida, obtendo médias de 
gestação 5,29, partos 4,67 e abortos 0,72, na primeira gestação tinham idade média de 
21,95 anos. A maioria (60%) das pesquisadas realizam o exame preventivo todos os 
anos, com mais de 10 preventivos durante a vida. Diante do exposto, o estudo conclui 
a partir do per� l dessas idosas, que das idosas que buscam o exame preventivo do 
colo do útero, único que rastreia doenças como o câncer do colo do útero, deve ser 
cada vez mais estimulada a sua realização, pois muitas estão em contato com fatores 
de risco para essas doenças ginecológicas, além de propagar o incentivo às que não 
buscam o exame por não apresentarem sintomas, dessa forma, pode-se identi� car 
previamente qualquer comprometimento da saúde das idosas e garantir-lhes trata-
mento e qualidade de vida.
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RESUMO
O câncer de mama apresenta altas taxas de mortalidade em todo o mundo. Sua inci-
dência é maior no sexo feminino, variando de acordo com a idade. Um fator impor-
tante para o controle da doença é o diagnostico precoce, entretanto no Brasil, cerca 
de 60 a 62% dos diagnósticos são realizados em estádios avançados, ocasionando 
aumento na frequência de idosas submetidas à mastectomia. Objetivo: Traçar o per� l 
clínico e epidemiológico das pacientes idosas submetidas à cirurgia de mastectomia 
em um Hospital de Belém/PA. Método: A pesquisa realizada foi aprovada no Comitê 
de Ética e Pesquisa, com delineamento observacional, retrospectivo, descritivo e 
analítico. Ao total, foram analisados 293 prontuários de mulheres com 60 anos ou 
mais, diagnosticadas com câncer de mama e submetidas à mastectomia durante os 
anos de 2000 a 2008. Resultados: Os dados obtidos a� rmaram que a média de idade 
em idosas com CA era de 64,96, ± 66 anos, casadas (35,1%), a maioria era nulíparas 
ou máximo de 5 gestações (40,6%). A preferência de acometimento neoplásico era a 
mama direita (143 casos). Os testes demonstraram valores estatisticamente signi� -
cantes para mulheres que realizaram mastectomia radical modi� cada (p < 0,0001), 
assim como para o grupo de mulheres que não realizaram tratamentos coadjuvantes, 
dentre eles a quimioterapia (18% das idosas realizaram), radioterapia (9,5%) e/ou 
� sioterapia (28,6%) com p = 0,03. Dos prontuários analisados, 69 idosas evoluíram 
a óbito por complicações provenientes do câncer, ressaltando o comprometimento 
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RESUMO
Introdução: A literatura cientí� ca tem evidenciado que a fragilidade relaciona-se à 
depressão. No entanto, a maioria das pesquisas acerca dessa temática enfatiza o sexo 
feminino, havendo carência de estudos relacionados às especi� cidades entre os sexos 
para os idosos. Objetivos: Descrever as características sociodemográ� cas dos idosos 
com indicativo de depressão segundo o sexo; comparar o status de fragilidade (frágil, 
pré-frágil e não frágil) segundo o sexo; veri� car o componente do fenótipo de fragi-
lidade que exerce maior impacto entre os idosos pré-frágeis e os frágeis, segundo o 
sexo. Métodos: Inquérito domiciliar, quantitativo, analítico e transversal conduzido 
em 2012 na zona urbana de Uberaba/MG. A amostra foi constituída por 420 idosos 
com indicativo de depressão, distribuída em dois grupos: sexo masculino (122) e 
feminino (298). Foram utilizados: Questionário Brasileiro de Avaliação Funcional 
e Multidimensional (BOMFAQ), Escala de Depressão Geriátrica Abreviada e Fenó-
tipo de Fragilidade de Fried. Utilizou-se análise descritiva e teste Qui Quadrado (p 
< 0,05) por meio do so� ware Statiscal Package for Social Sciences (SPSS), versão 
17.0. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
da UFTM, Parecer nº 2.265. Resultados: Em ambos os grupos, sexo masculino e 
feminino, o maior percentual tinha entre 70 a 80 anos, 4 a 8 anos de estudo e renda 
individual mensal de um salário mínimo. Prevaleceram as viúvas entre as mulheres 
(51,3%) e, entre os homens, os casados (62,3%). Não houve diferença signi� ca-
tiva na proporção de fragilidade segundo sexo (p = 0,934). Dentre os pré-frágeis, 
os componentes do fenótipo que exerceram maior impacto foram o autorrelato de 
exaustão/fadiga para o sexo feminino (38,6%) e diminuição da força muscular para 
o masculino (46,2%). Entre os frágeis prevaleceram a diminuição da força muscular 
sendo 81,9% para as mulheres e 90,9% para os homens. Conclusão: Evidencia-se a 
necessidade investigar os fatores relacionados aos itens mais impactados, visando 
estabelecer ações direcionadas às especi� cidades dentre os sexos, especialmente 
dentre os pré-frágeis.
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pulmonar. Discussão: Pode-se observar um número crescente do câncer de mama 
em idosas, no Pará, apenas no último ano (2013) foram registrados 98 internações 
de idosas por neoplasia de mama. Dessa forma, o estudo pôde con� rmar que há 
um número importante de mulheres, no município, submetidas à mastectomia (293 
casos em 8 anos) observou-se que a idade avançada está relacionada à incidência 
desse tipo de câncer, e que a literatura retrata que com o passar da idade, menor 
indicação terapêutica para o controle da doença, principalmente quando a terapia 
complementar. Conclusão: O estudo traçou o per� l das idosas mastectomizadas, por 
meio das características clínicas e epidemiológicas das idosas com câncer de mama, 
favorecendo o meio cientí� co para que sejam estimuladas novas pesquisa e estra-
tégias de prevenção direcionadas à esta população na tentativa de diminuir a ocor-
rência desse tipo de CA.
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RESUMO
Introdução e objetivo: Este estudo teve como objetivos avaliar a efetividade da 
intervenção acompanhamento por telefone comparado ao tratamento conven-
cional em pacientes idosos de pós-operatório das cirurgias de colecistectomia e 
herniorrafia e o de analisar a evolução do diagnóstico de enfermagem Recupe-
ração Cirúrgica Retardada ao longo de quatro semanas nos grupos envolvidos. 
Metodologia: Trata-se de um ensaio clínico controlado e randomizado, com abor-
dagem quantitativa, realizado em dois hospitais de ensino do Rio de Janeiro. A 
amostra foi composta por 43 pacientes. Para randomização da amostra utilizou-se 
o Programa Statistical Package for the Social Sciences e como intervenção de enfer-
magem o acompanhamento por telefone para os pacientes do grupo experimento. 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medi-
cina, sob o Protocolo nº 327/2010 e CAAE: 09911212.0.0000.5243. A coleta de 
dados foi realizada durante seis meses, pela enfermeira pesquisadora e por cinco 
examinadoras que passaram por treinamento diagnóstico. Resultados e discussão: 
Observou-se queda significativa da primeira avaliação para a última avaliação 
para a característica definidora “perda do apetite com náuseas” do grupo experi-
mento (p = 0,013). Entre a primeira e a última avaliação a característica definidora 
“precisa de ajuda para completar o autocuidado” no grupo-controle apresentou 
tendência de queda (p = 0,041). Para os fatores relacionados houve queda signi-
ficativa da “dor” no grupo experimento (p = 0,041), assim como o “sentimento 
pós-operatório” (p = 0,023). Conclusão: Houve baixa prevalência do diagnós-
tico de Recuperação Cirúrgica Retardada nos grupos para as cirurgias estudadas. 
Apesar de não ter havido diferença estatística entre os grupos, observou-se maior 
tendência de queda no grupo experimento. O acompanhamento por telefone é um 
recurso de baixo custo, acessível por grande parte da população, com altas taxas de 
adesão, podendo ser utilizado para o atendimento em saúde. Estudos com maior 
casuística são necessários para que se possa afirmar que há superioridade estatís-
tica quanto à incidência de Recuperação Cirúrgica Retardada quando comparada 
ao tratamento convencional.

RESUMO
Atualmente o Brasil ocupa a sétima colocação mundial em número de idosos. Em 
decorrência das alterações � siológicas do envelhecimento ocorre um dé� cit de 
equilíbrio, sendo motivo de constantes quedas. A � sioterapia convencional já tem 
a sua e� ciência comprovada acerca da melhora do equilíbrio e marcha enquanto 
que a terapia com o vídeo game Nintendo Wii® tem sido incluída em pesquisas que 
comprovem signi� cativamente sua e� ciência. O objetivo desse trabalho é analisar o 
risco de quedas de idosos após o treino de equilíbrio por meio da realidade virtual. 
Foram avaliados 10 idosos entre 62 a 78 anos, de acordo com as Escalas de E� cácia 
de Quedas e de Tinetti, foram divididos aleatoriamente em dois grupos: grupo 
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controle e o grupo Wii terapia. Foram realizadas três sessões semanais em dias 
alternados, totalizando 10 sessões para cada paciente, sendo posteriormente reava-
liados. O grupo-controle mostrou-se e� caz na melhora do equilíbrio e marcha de 
acordo com a escala de Tinetti geral (p = 0,0367) e na redução do medo de cair de 
acordo com a Escala de E� cácia de Quedas (p = 0,0260), porém o grupo Wii terapia 
obteve melhora signi� cativa (p = 0,0472) apenas no teste de marcha avaliado por 
meio da escala de Tinetti. Conclui-se que todos os voluntários que � nalizaram 
efetivamente os treinos de equilíbrio e marcha com a � sioterapia convencional e 
com a realidade virtual apresentaram melhora em algum aspecto da reavaliação, 
mesmo que não signi� cativa. São necessários ainda mais estudos acerca dos treinos 
de equilíbrio, utilizando a realidade virtual o que proporcionaria um maior conhe-
cimento em relação à interferência que essa nova terapia possa ter sobre o equilí-
brio e a marcha.

RESUMO
A sociedade contemporânea se caracteriza por mudanças demográ� cas e sociais. 
Há um aumento signi� cativo do número de idosos ao mesmo tempo em que, a 
sociedade de consumo em que vivemos exalta os aspectos da juventude, promo-
vendo, assim, uma negação da velhice e o preconceito com essa parcela da popu-
lação. Dessa forma, torna-se necessário que as políticas públicas direcionadas aos 
idosos se efetivem para que possam ser garantidos e assegurados os seus direitos. 
Compreendendo a necessidade de publicização dessas políticas e a importância 
de ações intergeracionais que estimulem a participação e o convívio social entre 
as gerações, conforme preconizado pela Política Nacional do Idoso e pelo Esta-
tuto do Idoso, este trabalho consiste em um relato de experiência sobre um grupo 
de estudo intergeracional sobre o Estatuto do Idoso. O projeto teve como obje-
tivos contribuir para a divulgação das legislações sociais voltadas para o público 
idoso; ampliar as discussões acerca do processo de envelhecimento e a garantia de 
direitos; promover o debate de ideias por meio da convivência intergeracional entre 
os idosos e os jovens; criar um espaço de inclusão social e valorização dos direitos 
da pessoa idosa; e contribuir com a formação pro� ssional dos estudantes e pro� s-
sionais participantes do grupo. Como metodologia, foram realizados encontros 
semanais, nos quais as temáticas foram expostas e debatidas por meio de exposição 
dialogada, vídeos, dinâmicas de grupo e rodas de conversas. Durante as discus-
sões, os participantes puderam colocar as principais formas como percebiam esses 
direitos sendo violados, os motivos que levavam ao descaso e preconceito com essa 
população e quais estratégias poderiam ser formuladas para superar isso. Pode-se 
perceber no período de aplicação do projeto a formação de vínculos entre os parti-
cipantes, o que contribuiu para as trocas de experiências, enriquecendo o debate 
por meio da vivência de cada um. A proposta intergeracional buscou superar os 
estereótipos e preconceitos acerca das diferentes gerações, bem como proporcionou 
uma discussão sobre uma sociedade de direitos para todas as idades. O projeto foi 
� nalizado com um ato dos participantes em um espaço público, buscando divulgar 
os direitos da pessoa idosa e sensibilizar as pessoas para a necessidade de lutar 
pela efetivação dessas políticas, tendo em vista que a sociedade está envelhecendo 
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RESUMO
Introdução e objetivo: O óxido nítrico (NO) é uma molécula gasosa, com efeitos 
sobre uma vasta quantidade de processos � siológicos, incluindo transmissão de sinais 
no sistema nervoso central. Estruturas ligadas ao controle do movimento como os 
núcleos da base (NNBB) contêm células nitrérgicas em quantidades variadas, e há 
várias evidências da modulação da motricidade pelo NO. Não se conhece os efeitos do 
processo de envelhecimento sobre a estrutura e função destes neurônios produtores 
de NO. O objetivo geral deste estudo foi investigar se o envelhecimento provoca alte-
rações nos neurônios nitrérgicos presentes nos NNBB do encéfalo humano, e agregar 
mais conhecimento a aspectos morfológicos e de distribuição destas células. Metodo-
logia: As amostras de estriado, globos pálidos, núcleo subtalâmico (NST), substância 
negra e núcleo pedunculopontino (NPP) de 20 indivíduos sem doenças neurológicas 
e psiquiátricas foram submetidas à avaliação histológica e coradas por técnicas que 
localizam neurônios que expressam NO (histoquímica para NADPH-diaforase e 
imunohistoquímica para sintase do NO neuronal); parâmetros de densidade neuronal 
nitrérgica (DNN) e morfometria foram comparados entre indivíduos adultos jovens 
e idosos. Resultados: Foi visto que o envelhecimento não provoca modi� cações na 
DNN e morfometria nos NNBB em humanos. Adicionalmente, mostramos que: (I) 
as regiões mais posteriores do estriado apresentam uma DNN maior que as regiões 
mais anteriores; (II) as porções de estriado ligadas ao córtex límbico apresentam 
maiores densidades neuronais; (III) o NST é uma região em que cerca de 90% de 
seus neurônios expressam NO, e suas características morfológicas sugerem que essas 
células coexpressem glutamato; (IV) o NPP é extensamente povoado por neurônios 
nitrérgicos, principalmente no nível do colículo inferior; (V) a presença de células NO 
positivas é preponderante na lâmina medular medial e no globo pálido interno; (VI) 
não foi detectada presença de neurônios quem contém NO na SN. Conclusão: Nossos 
resultados mostram que o envelhecimento não in� uencia a quantidade e a morfo-
logia de neurônios nitrérgicos nos NNBB. Há uma presença maciça de neurônios que 
expressam NO em núcleos-chaves envolvidos com processamento corticobasal, como 
o NST, o estriado e o NPP, sugerindo que a neurotransmissão nitrérgica seja peça 
fundamental da � siologia dos NNBB, portanto, com considerável potencial terapêu-
tico nas doenças que afetam essas estruturas, como a doença de Parkinson.

RESUMO
As síndromes demenciais são atualmente as principais doenças que acometem 
idosos no Brasil, sendo a doença de Alzheimer (DA) responsável por 60% desses 
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RESUMO
Introdução: O Controle da transmissão vetorial e transfusional da doença de 
Chagas tornaram escassos os registros da infecção aguda em idosos, porém vem 
crescendo a transmissão por via oral na Amazônia brasileira, com crescentes noti-
ficações de casos agudos por contaminação oral de alimentos, suspeita-se que 
o alimento mais envolvido na cadeia de transmissão seja o suco de açaí. Obje-
tivos: Descrever as principais alterações do eletrocardiograma e do ecocardio-
grama na doença de Chagas aguda em indivíduos idosos. Metodologia: Estudo 
retrospectivo, observacional, transversal, de fontes secundárias, sendo revistos 
20 prontuários de pacientes acima 60 anos, com diagnóstico parasitológico de 
doença de Chagas aguda no período de 2009 a 2011 atendidos no ambulatório 
de doença de chagas de dois hospitais públicos. Resultados: 14 pacientes (70%) 
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diagnósticos. No âmbito do SUS, os fármacos donepezila, galantamina e rivas-
tigmina são disponibilizados gratuitamente aos seus usuários, por meio do 
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e seu forneci-
mento está sujeito ao cumprimento dos critérios estabelecidos pelo Protocolo 
Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para DA. Os objetivos deste estudo 
foram: conhecer o perfil epidemiológico dos pacientes portadores de DA que 
requereram medicamentos ao CEAF, avaliar o trâmite administrativo envolvido e 
analisar a situação de deferimento. Realizou-se estudo descritivo de 165 processos 
de solicitação de medicamentos para DA pelo CEAF no SUS/MG, de outubro de 
2012 a maio de 2013, selecionados aleatoriamente. Observou-se que: 62,4% dos 
pacientes eram do sexo feminino; 67,5% de cor branca; as médias de idade e 
de escolaridade foram respectivamente de 77,7 e 5,3 anos; 53,9% dos processos 
informavam sobre medicamentos em uso pelos pacientes. A média de pontos 
no Miniexame do Estado Mental foi de 15,4. A Donepezila foi o fármaco mais 
prescrito pelos médicos (56,4%), seguido por Rivastigmina (23,0%) e Galanta-
mina (20,6%). Em relação ao tempo gasto no trâmite administrativo, observou-se 
que a etapa limitante correspondeu ao período entre a solicitação do médico e 
o protocolo do processo no SUS/MG, cuja responsabilidade é do paciente ou de 
seu cuidador (média de 61 dias). A prevalência de processos não deferidos foi 
de 38%, sendo os principais motivos de devolução: incongruência entre os testes 
cognitivos (22%), alto grau de dependência nas atividades de vida diárias básicas 
(12%), aplicação e/ou pontuação incorretas nos testes cognitivos (8%), presença 
de depressão não tratada (7%). Dentre os processos enviados para reavaliação, 
65% foram devolvidos novamente, pois os prescritores não compreenderam o 
motivo da primeira devolução e reenviaram o processo com pouca ou nenhuma 
modificação. Este estudo identificou uma grande prevalência de processos não 
deferidos, devido principalmente à falta de conhecimento do PCDT por parte 
dos médicos, o que dificulta o acesso ao tratamento da DA em MG e gera gastos 
para o estado, sendo necessário promover ações de educação para prescritores 
em prol do aprimoramento clínico nos critérios diagnósticos de DA e nos teste 
rápidos de triagem cognitiva.
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RESUMO
Introdução: Com o envelhecimento populacional a prevalência de dé� cit cogni-
tivo será cada vez maior e se tornará um problema de saúde pública, pois muito 
frequentemente sua progressão determina quadros demenciais. O estudo de seus 
fatores de risco e de suas situações pré-clínicas podem possibilitar ações preven-
tivas na população idosa, evitando ou retardando futuros prejuízos funcionais. 
Alguns estudos sugerem que a Síndrome Metabólica (SM) possa ser um fator de 
risco para o Dé� cit Cognitivo (DC) em idosos, embora outros não mostrem tal 
associação, tornando a questão controversa. Objetivos: Testar a hipótese de uma 
associação entre SM e DC em uma coorte de longevos saudáveis e residentes na 
comunidade, na cidade de São Paulo. Pacientes e métodos: Estudo analítico trans-
versal com 255 pacientes avaliados pelo Projeto Longevos da disciplina de geriatria 
e gerontologia da EPM-Unifesp. As variáveis analisadas foram sexo, idade, escola-
ridade, pontuação em testes cognitivos (Miniexame do Estado Mental − MEEM, 
Teste do Relógio − TR e Fluência Verbal − FV), ausência ou presença de Síndrome 
Metabólica (segundo os critérios do National Cholesterol Education Program) e 
ausência ou presença de Dé� cit Cognitivo (caracterizado quando o desempenho 
em dois dos três testes cognitivos realizados se encontraram abaixo dos valores 
de referência validados). Foram utilizados o teste de qui-quadrado para testar a 
associação entre DC e SM e o teste de comparação de médias para comparar a 
pontuação dos três testes cognitivos entre os grupos com e sem SM. Resultados 
e discussão: A média de idade encontrada foi 85,4 anos e 67% dessa amostra foi 
feminina. Dos 255 pacientes avaliados, 139 (54,5%) apresentaram SM e 30% apre-
sentaram dé� cit cognitivo. Apenas 38 longevos apresentaram SM e DC. Quanto à 
cognição, as médias dos testes entre os grupos com e sem SM foram muito seme-
lhantes, não havendo diferença estatisticamente signi� cante entre elas (MEEM: p = 
0,806, FV: p = 0,499, TR: p = 0,760). A associação entre DC e SM também não foi 
estatisticamente signi� cante (p = 0,421) e a percentagem de dé� cit cognitivo entre 
os grupos com e sem SM é próxima (27 e 33% respectivamente). Esses resultados 
foram semelhantes aos outros de estudos realizados em populações de indivíduos 
muito idosos. Conclusão: Nesta coorte de longevos a Síndrome Metabólica não se 
encontra associada ao Dé� cit Cognitivo, contudo, serão necessários estudos longi-
tudinais para melhor esclarecimento dessa associação.
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apresentaram eletrocardiograma anormal, sendo a alteração na repolarização 
ventricular a principal alteração. (p: 0,04). O resultado do ecocardiogramas na 
população estudada apresentou-se normal com total de 11 pacientes (55%). A 
alteração mais encontrada no ecocardiograma dos idosos foi o derrame pericár-
dico (50%), seguido de regurgitação valvar mitral ou tricúspide (28%) (p: 0,045). 
Conclusão: O eletrocardiograma foi anormal na maioria dos idosos com a doença 
aguda, porém as alterações foram inespecíficas. O ecocardiograma foi normal na 
maioria dos idosos, porém a principal alteração encontrada no exame alterado foi 
o derrame pericárdico.
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RESUMO
Introdução e objetivo: As melhorias dos cuidados de saúde e das condições socioeco-
nômicas contribuíram para o aumento da longevidade da população, o que se associa 
a uma maior prevalência de doenças crônicas e declínio das capacidades cognitivas e 
funcionais. A avaliação dessas capacidades no idoso são de suma importância para que 
se possa adotar a conduta mais adequada e deve ser feita por meio de instrumentos 
precisos. Um dos instrumentos com essa característica é o questionário de Pfe� er, que 
vem sendo muito utilizado na clínica e no acompanhamento longitudinal de idosos. É 
composto por 10 itens e evidencia a funcionalidade por meio do grau de independência 
para a realização das atividades instrumentais da vida diária, sendo um teste de rastreio 
para declínio cognitivo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a con� abilidade e a repro-
dutibilidade da versão do questionário de Pfe� er, validada para o Brasil. Método: 110 
idosos divididos em dois grupos, um composto por idosos sem declínio cognitivo (n = 
73), e outro composto por idosos diagnosticados com comprometimento cognitivo leve 
(n = 37), foram avaliados por dois pesquisadores separadamente em uma primeira vez, 
e a seguir em um intervalo de 15 dias, foram reavaliados pelos dois pesquisadores inde-
pendentemente. Os avaliadores não sabiam dos resultados coletados, nem na primeira, 
nem na segunda aplicação. Para medir a con� abilidade intra e interexaminadores, o 
grá� co Bland-Altman foi usado para avaliar a magnitude da discordância (incluindo 
diferenças sistemáticas), pontos discrepantes e a existência de alguma tendência. Resul-
tados e discussão: Na concordância intraexaminadores, as avaliações feitas pelos dois 
examinadores não apresentaram viés estatisticamente signi� cativo, sendo o p > 0, 05 
sempre próximo de 0. Na concordância interexaminadores também não houve viés 
estatisticamente signi� cativo, com exceção da primeira avaliação no Grupo 1, em que 
houve a presença de um viés (-0,1) estatisticamente signi� cativo (p = 0,0324). Como a 
distribuição espacial dos pontos é homogênea, no sentido de não indicar uma relação 
entre as diferenças e as médias das medidas, podemos concluir que esse viés é siste-
mático. Conclusão: O questionário de Pfe� er tem aplicabilidade na população idosa 
brasileira e apresenta con� abilidade e reprodutibilidade quando comparado ao teste 
original. Devido a simplicidade da aplicação, torna-se um instrumento prático dispo-
nível para ser utilizado em pesquisas e na prática clínica.

RESUMO
Introdução: Embora a anemia seja frequente em idosos, não é considerada conse-
quência normal do envelhecimento. Isso porque raramente é observada em idosos 
saudáveis e, mesmo em grau leve, se correlaciona com desfechos clínicos, como declínio 
funcional e cognitivo, comorbidades, hospitalização e mortalidade. Sua prevalência em 
idosos varia de acordo com os critérios diagnósticos utilizados, tema ainda contro-
verso e alvo de grandes discussões. Objetivo: Estudar anemia em longevos. Metodo-
logia: Estudo transversal, por coleta de dados de participantes do Projeto Longevos, 
de abril de 2010 a dezembro de 2013. Incluídos idosos com 80 anos ou mais, com 
comorbidades compensadas, independentes para deambular, em acompanhamento 
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RESUMO
Introdução: A dor é uma queixa de alta prevalência em idosos, mas não pode ser 
considerada “normal da idade”, estando frequentemente associada a problemas 
crônicos de saúde e incapacidades funcionais. Os idosos apresentam múltiplas 
comorbidades que interferem na apresentação da dor, como declínio cognitivo 
ou incapacidade comunicativa, di� cultando o diagnóstico. Entre os idosos, a dor 
crônica é a mais comum e suas consequências são inúmeras: depressão, ansiedade, 
isolamento social, distúrbios do sono, comprometimento da deambulação, prejuízo 
na autoavaliação de saúde e aumento de gastos com cuidados de saúde. Objetivo: 
Avaliar a prevalência de dor e os fatores associados a ela em idosos restritos ao 
leito ou ao lar em Belo Horizonte. Métodos: Estudo de transversal, abrangendo 
uma amostra de 713 pacientes atendidos no período 06 de janeiro de 2011 a 10 de 
janeiro de 2014. A análise estatística foi realizada pelos pacotes estatísticos SPSS 
16.0. Resultados: A idade média da população foi de 80,9 anos (DP 9,55) e a média 
de anos de escolaridade foi 2,74 (DP 2,68). Houve predomínio do sexo feminino 
(68,3%). A média da circunferência de panturrilha foi de 30,01 cm (DP 5,05) e o 
número médio de medicamentos prescritos por dia de 5,05 (DP 2,56). O Índice 
de Charlson (IC) médio foi de 4,64 (DP 1,18). Mais de um terço dos idosos refe-
riram dor crônica (39,6%). Entre os pacientes com dor crônica, observou-se risco 
maior de mortalidade (OR 2,175; IC 1,42-3,38; p < 0,001). Houve associação entre 
dor crônica e presença de imobilidade (OR 2,063; IC 1,59-2,86; p < 0,001), úlcera 
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ambulatorial regular. Critérios de exclusão: demência; doença aguda grave ou crônica 
descompensada; diálise, quimioterapia ou radioterapia; hospitalização nos últimos três 
meses; residir em instituição de longa permanência; dé� cit visual ou auditivo limi-
tantes. Resultados e discussão: Foram avaliados 256 idosos, idade mediana de 85 anos 
(80-99), sendo 68% mulheres e 32% homens. A mediana de hemoglobina (Hb) em 
homens foi maior que a de mulheres (13,63 g/dL e 13,29 g/dL, respectivamente; p < 
0,05). Seguindo os critérios da Organização Mundial de Saúde (OMS) (Hb < 12 g/dL 
para mulheres não gestantes e < 13 g/dL para homens), anemia foi encontrada em 16% 
dos idosos (9,1% das mulheres e 31,3% dos homens), foi observado maior frequência 
de anemia em homens do que em mulheres (p < 0,001). Embora a de� nição de anemia 
mais utilizada seja a da OMS, muitos autores questionam se esses valores são adequados 
para idosos, isso porque a OMS propõe os mesmos níveis de corte de Hb estabelecidos 
para adultos jovens, mesmo não tendo incluído pacientes acima de 64 anos em seus 
estudos. Neste trabalho, quando considerado o mesmo ponto de corte para diagnóstico 
de anemia em homens e mulheres (Hb < 13 g/dL), anemia foi observada em 38,1% das 
mulheres e 31,3% dos homens, sem diferença na presença de anemia entre os gêneros 
(p = 0,181). Outros autores também observaram que diferenças relacionadas ao gênero 
tendem a diminuir signi� cativamente nos idosos por fatores como a diminuição da 
perda crônica de sangue em mulheres. Conclusão: Anemia em idosos é manifestação 
frequente que deve ser mais amplamente estudada. É possível que a utilização de crité-
rios diagnósticos de anemia diferenciados para homens e mulheres acima de 65 anos 
não seja justi� cável. Apoio Fapesp, Processo 11/12.753-8.
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por pressão (OR 4,01; IC 2,37-6,78; p < 0,001), disfagia (OR 1,640; IC 1,15-2,35; p 
= 0,007), gastrostomia (OR 5,99; IC 2,39-14,97; p < 0,001), hemiplegia (OR 1,53; 
IC 1,0-2,34; p = 0,05). Os pacientes com IC mais alto apresentaram maior risco 
de ter dor (OR 1,65; IC 1,17-2,34; p = 0,004), assim como aqueles em fase � nal de 
vida (OR 2,61; IC 1,84-3,7; p < 0,001). Os idosos com demência e doença mental 
apresentaram associação negativa para presença de dor: (OR 0,66; IC 0,47-0,92; p = 
0,01) e (OR 0,47; IC 0,27-0,81; p = 0,006), respectivamente. Conclusão: A presença 
de dor é frequente em idosos restritos ao leito e ao lar, e está associada a condições 
de saúde altamente prevalentes nessa população. A associação negativa entre dor e 
incapacidade cognitiva, situação em que a apresentação de dor é atípica, con� rma 
a di� culdade do diagnóstico do sintoma no idoso, podendo-se inferir que, nessa 
população, a dor é negligenciada.

RESUMO
Introdução: O Programa Mais Vida em Casa é desenvolvido na regional Nordeste 
do município de Belo Horizonte, para atendimento em domicílio a uma população 
de idosos frágeis, acamados com di� culdade/impossibilidade de locomoção para a 
Unidade de Referência de Geriatria, além de ofertar matriciamento (suporte técnico) e 
quali� cação (suporte pedagógico) às Equipes de Saúde. Objetivo: Avaliar os principais 
preditores de mortalidade nos pacientes atendidos no referido programa. Métodos: 
Estudo de coorte abrangendo uma amostra de 713 pacientes atendidos no período 
06 de janeiro de 2011 a 10 de janeiro de 2014. A análise estatística foi realizada pelos 
pacotes estatísticos SPSS 16.0, utilizando o teste do qui-quadrado para medida de 
associação. Resultado: A média de idade foi de 80,9 anos (DP 9,55) e de escolaridade 
2,74 anos (DP 2,68). O sexo feminino predominou, com 68,3% da amostra. A taxa de 
mortalidade no período avaliado foi de 14,3% e os fatores associados ao óbito foram 
comprometimento de AVD básica (OR 2,902; IC 1,6-5,25; p < 0,001); incapacidade 
cognitiva (OR 2,472; IC 1,36-4,48; p < 0,001), diagnóstico de demência (OR 1,85; IC 
1,14-2,98; p = 0,01), presença de imobilidade completa (OR 2,32; IC 1,49-3,58, p < 
0,001), dor (OR 2,18; IC 1,42-3,34; p < 0,001), disfagia (OR 2,6; IC 1,63-4,12; p < 0,001) 
e circunferência de panturrilha menor que 31 (OR 1,93; IC 1,01-3,73; p = 0,04). O 
índice de comorbidades de Charlson médio foi de 4,64 (DP 1,18), sendo que houve 
associação entre mortalidade e esse índice maior ou igual a 6 (OR 2,90; IC 1,86-4,52; p 
< 0,001). Conclusão: O estudo con� rma a associação entre maior grau de dependência 
em AVD, assim como maior número de comorbidades, com o risco de morrer. Houve, 
também, forte correlação entre mortalidade e presença de declínio cognitivo (incapaci-
dade cognitiva e demência). Da mesma forma, a presença de dor e de disfagia também 
foram associados a maior risco de morrer. O estudo con� rmou, também, a associação 
entre maior mortalidade e sarcopenia, de� nida pela circunferência da panturrilha 
menor que 31 cm.
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RESUMO
Introdução e objetivo: Avaliar o per� l de idosos longevos, comparando os que apre-
sentam incidência de doenças antes dos 80 anos com aqueles que apresentam o apare-
cimento dessas doenças após essa idade. Observar características epidemiológicas e 
morbidades que acometem as diferentes populações de longevos, comparando-se o 
grupo survivor (população que teve diagnóstico de doença crônica antes dos 80 anos), 
com os grupos delayer (diagnóstico após 80 anos) e escaper (sem diagnóstico de doença 
crônica no presente estudo). Metodologia: Participaram do estudo 263 longevos, com 
idade de 80 a 99 anos, sendo 76 homens e 187 mulheres. Foram excluídos pacientes 
cadeirantes e portadores de demência. Consideramos as seguintes variáveis para 
comparação: diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, Diabetes Mellitus tipo 2, 
insu� ciência coronariana, insu� ciência cardíaca congestiva, acidente vascular encefá-
lico; idade, sexo, etnia, naturalidade, país de nascimento materno e paterno, presença 
de tabagismo atual e pregresso, antecedente familiar cardíaco e encefálico; ácido úrico, 
proteína C reativa (PCR), triglicérides, HDL, LDL, creatinina, homocisteína e glicemia 
de jejum; íÍndice de Massa Corporal (IMC) e o Índice Cintura-quadril (ICQ). Para 
análise estatística, foi aplicado o teste qui-quadrado e o teste t de Student. Resultados: 
Observamos diferença estatisticamente signi� cativa para os seguintes critérios: idade 
(p < 0,001), HAS (0,002) e IMC (0,01), entre os grupos. A média de idade nos “delayer 
e escaper” foi maior (87,85 +/- 4,62) do que a média de idade dos “survivor” (84,75 
+/- 4,14). Quanto ao HAS, a frequência foi menor nos “delayer e escaper” (14,3%) do 
que para os “survivor” (57,6%). Já para o IMC, ambos os grupos apresentaram média 
satisfatória, porém esta foi menor nos “delayer e escaper” (25,16 +/- 4,44). Em relação 
ao gênero, etnia, país de nascimento, glicemia, ácido úrico, proteína C reativa, ICQ, 
creatinina e homocisteína não observamos diferenças estatisticamente signi� cativas. 
Conclusão: Observamos que há grupos distintos de idosos com mais de 80 anos. 
Podemos identi� car que há um per� l de idosos longevos com menos comorbidades, 
marcadores in� amatórios e nutricionais mais satisfatórios, sugerindo que esses podem 
vir a ser indicadores de maior e ou melhor sobrevida. Estudos longitudinais serão 
necessários para demonstrar essa possibilidade.

HÁ DIFERENÇAS ENTRE OS IDOSOS COM MAIS DE 80 ANOS, INDE-
PENDENTES?
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RESUMO
Klebsiella pneumoniae produtora de Carbapenemase (KPC) tornou-se um signi� -
cativo problema na prática clínica. O per� l de seu portador padrão abrange clara-
mente a população idosa e poucos são os dados na literatura consultada sobre esse 
detalhe. O presente estudo procurou caracterizar clinicamente idosos portadores de 
KPC internados em hospital de ensino (HE) brasileiro e comparando-os com não 
idosos. Hipótese proposta: O idoso KPC positivo é clinicamente diferente do não 
idoso KPC positivo? Objetivos: Primário – Caracterizar clinicamente idosos porta-
dores de KPC (infecção ou colonização) internados em HE. Secundário – Comparar o 
grupo de idosos portadores de KPC com outro grupo KPC positivo nãoidosos. Casuís-
tica e métodos: Estudo retrospectivo, nãointervencionista, sem risco aos pacientes. 
Coletaram-se os seguintes dados sobre portadores de KPC da planilha do Serviço de 
Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) de internados em HE durante 2013: idade, 
gênero, tipo de amostra positiva à KPC, classi� cação como colonização ou infecção, 
desfecho (óbito ou não). Dividiu-se os pacientes em dois grupos etários: Grupo I 
(idosos) − idade ≥ 60 anos e Grupo NI (nãoidosos) − idade entre 1 e 59 anos. Ambos 
os grupos abrangeram os dois gêneros. Incluídos – Pacientes com cultura positiva para 
KPC. Excluídos – Culturas negativas para KPC, idade inferior a um ano ou pacientes 
sem idade cronológica comprovada. Comparou-se estatisticamente os dois Grupos (N 
e NI), entre os gêneros (masculino e feminino). Resultados: Total de 79 pacientes (idade 
média 55,0 ± 19,5 anos, 26 mulheres e 53 homens). GI (34 idosos, 71,9 ± 9,9 anos, 17 
mulheres/17 homens) 51,2% das culturas positivas oriundas de swabs de vigilância, 
classi� cou-se 64,7% dos casos como colonização e ocorreu óbito em 29,4% dos idosos 
(3 homens/7 mulheres). GNI (45 nãoidosos, 46,5 ± 14,7 anos, 9 mulheres/36 homens) 
48,9% das culturas positivas oriundas de swabs de vigilância, classi� cou-se 55,5% dos 
casos como colonização e ocorreu óbito em 20% dos nãoidosos (8 homens/1 mulher). 
Encontrou-se signi� cância estatística (p < 0,05) entre gêneros e idade, e entre gêneros 
e óbitos. Conclusões: A presente casuística observou alto índice de colonização e não 
de infecção pela KPC em idosos, independentemente do gênero, e com maior risco de 
óbito entre as idosas.

RESUMO
Com o envelhecimento populacional e aumento da incidência de DRC em estágio � nal, 
a alternativa do transplante renal nos idosos surgiu como uma alternativa que melhora 
a sobrevida e a qualidade de vida nos pacientes em diálise. Estamos acompanhando 
idosos submetidos a transplante renal por meio de avaliação geriátrica ampla e segui-
mento ambulatorial com intervalos de três meses com os seguintes objetivos: Caracte-
rizar o per� l do paciente idoso transplantado renal e avaliar o impacto do tratamento 
imunossupressor em sua saúde, com especial atenção à funcionalidade, perda cogni-
tiva, transtornos do humor, número e risco de quedas, incontinência urinária, número 
de internações e motivo, visitas ao serviço de emergência, incidência de câncer e de 
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RESUMO
Introdução: A artroplastia total de quadril é uma cirurgia indicada eletivamente para 
o tratamento de pacientes com osteoartrose de quadril após falha do tratamento 
conservador e também indicada em caráter de urgência para pacientes com fratura 
de quadril. Apesar do aumento progressivo desse procedimento em idosos, pouco da 
literatura médica é direcionada especi� camente para o seu cuidado perioperatório. 
Objetivo: Avaliar os preditores de mortalidade perioperatória em idosos submetidos à 
artroplastia eletiva ou de urgência do quadril. Métodos: Trata-se de um estudo obser-
vacional de uma coorte retrospectiva, em que foram avaliados 101 pacientes acima 
de 60 anos, submetidos a artroplastia primária de quadril, de urgência ou eletiva em 
hospital escola ortopédico, entre janeiro de 2012 a abril de 2013. Resultados: A média 
de idade foi de 72,6 (± 9,4) anos, sendo 62,4% do sexo feminino − 35,6% dos pacientes 
foram internados por fratura de colo de fêmur (urgência) e 64,36% por osteoartrose 
de quadril (eletiva). O tempo médio de internação hospitalar foi de 8,8 (± 8,7) dias. 
Complicações ocorreram em 37,2% dos pacientes, sendo a prevalência de delirium de 
14,8%; a taxa de mortalidade foi de 4,95%. Foram preditores independentes de morta-
lidade (p < 0,05): maior tempo de internação (15,6 x 8,8 dias), cirurgia de urgência, 
maior tempo entre a internação e a cirurgia (2,7 x 9,0 dias), tipo de cirurgia reali-
zada, transfusão sanguínea pós-operatória (0,6 x 3,2), ocorrência de delirium (14,8%), 
complicações infecciosas (5,9%), renais (22,7%), cardiovasculares (11,8%), pulmonares 
(5,9%), cirúrgicas (6,9%) e gastrointestinais (10,9%). Conclusão: A mortalidade em 
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eventos cardiovasculares, presença de desnutrição, polifarmácia, incidência de infe-
cções, presença de síndrome de fragilidade. Avaliaremos também a primeira ocor-
rência de perda de enxerto e/ou morte com rim funcionante ao � nal do 1º ano, e ano a 
ano, até o � nal do 5º ano. Os resultados parciais mostram 35 pacientes avaliados desde 
o início do estudo. Foram incluídos na análise � nal 20 pacientes. Comparamos dados 
das avaliações de um e seis meses após o transplante. Nove pacientes (25,7%) não 
completaram seis meses de acompanhamento. Seis pacientes falaceram nos primeiros 
seis meses (17,1%), em média 52 (± 47,5) dias após o transplante. Uma paciente 
voltou a dialisar 11 meses após o transplante. A amostra é constituída de 60% do sexo 
masculino; 80% casados; com idade média de 64,5 anos; a autopercepção em saúde foi 
considerada boa em 60% das vezes na primeira avaliação; 100% dos pacientes tinham 
a polifarmácia como uma de suas carcterísticas nas duas avaliações. Apenas 10% utili-
zavam alguma medicação considerada inapropriada na primeira avaliação, dado que 
aumentou para 15% após seis meses. Entre os dados descritivos quando comparados 
as avaliações com um e seis meses constatamos diferenças signi� caticas nos seguintes 
itens: melhora da AIVD, aumento do número de internações, melhora dos níveis de 
hemoglobina, creatinina e ureia, além da melhora do clearence de creatinina (crocko�  
e MDRD). Os resultados encontrados nos mostram que realmente o transplante é uma 
cirurgia de grande porte com impacto na funcionalidade do paciente, mas também 
com boa recuperação das atividades instrumentais quando bem sucedido. As inter-
nações foram maiores seis meses após o procedimento o que mostra a importância de 
uma boa seleção dos candidatos a cirurgia.
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artroplastia de quadril está relacionada a complicações e fatores de gerenciamento 
intra-hospitalar. Minimizar o tempo de internação total e pré-operatório associado a 
medidas para prevenção de complicações cardiovasculares, pulmonares, infecciosas e 
renais pode interferir no sucesso do procedimento, que quando bem indicado e condu-
zido, melhora a qualidade de vida e a capacidade funcional do idoso.

RESUMO
Introdução e objetivo: A de� ciência de vitamina D costumava ser relacionada apenas 
a doenças ósseas; atualmente, porém, sabe-se que existem receptores de vitamina D 
ligados a quase todos os tipos celulares, demonstrando sua alta abrangência no corpo 
humano. Síndromes miálgicas, particularmente relacionadas a miotoxicidade de medi-
camentos como as estatinas, tem sido correlacionadas com a hipovitaminose D. Este 
estudo objetiva avaliar a prevalência de de� ciência de vitamina D em uma população 
de idosos acompanhados em um centro de atenção terciário em dislipidemia no sul do 
Brasil, comparando com a população de adultos. Metodologia: Realizamos um estudo 
transversal dentro de uma coorte em acompanhamento em um centro terciário de 
atendimento de pacientes dislipidêmicos e alto risco cardiovascular. Todos os pacientes 
não usuários de reposição vitamínica e usuários de sinvastatina estão sendo convi-
dados a participar do estudo. Resultados e discussão: Foram incluídos até o momento 
100 pacientes, sendo que resultado de 53 já estão disponíveis: 32 idosos e 21 adultos, 
com idade média de 70 (+/- 5,9) anos e 49,9 (+/- 9,2) anos, respectivamente. A preva-
lência de hipovitaminose D foi de 90,9 e 94,4% para idosos e adultos jovens, respec-
tivamente, considerando-se o ponto de corte de 30 ng/dL. Considerando-se 20 ng/
dL, a prevalência foi de 42,4 e 61,1%, respectivamente. A análise por gênero também 
não encontrou diferenças. Conclusão: Apesar de preliminares, os resultados demons-
tram uma incidência muito elevada de de� ciência de vitamina D em nossa população, 
justi� cando até mesmo a utilização de medidas populacionais para tratamento dessa 
situação clínica.

RESUMO
Introdução: Sarcopenia apresenta de� nições variáveis, sendo mais comumente 
caracterizada por perda de massa e força muscular. Tem importância crescente na 
prática clínica e em pesquisas, e é reconhecida como condição comum em idosos. 
Objetivo: Avaliar a prevalência da sarcopenia e os fatores associados a essa condição 
em amostra de idosos . Métodos: Trata-se de estudo transversal com amostra de 817 
pacientes atendidos por um programa de avaliação geriátrica ampla. O diagnóstico de 
sarcopenia foi realizado por mensuração da circunferência de panturrilha, conside-
rado menor que 31 cm, além de quanti� cação da velocidade da marcha. Análise esta-
tística com testes de qui-quadrado para variáveis categóricas e teste Mann-Whitney 
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RESUMO
Introdução: O envelhecimento populacional demanda dos jovens médicos um 
crescente conhecimento sobre a prevenção e o controle das doenças crônicas, bem 
como sobre a promoção da saúde do idoso; ainda nessa temática, a feminização do 
envelhecimento demanda um excelente domínio das questões de saúde da mulher 
idosa. Dado que avaliação condiciona aprendizado, nosso grupo avaliou que tipo 
de conhecimento vem sendo demandado em algumas das mais importantes avalia-
ções às quais o medico recém-formado do Estado de São Paulo é submetido. Espe-
ci� camente, procuramos entender se os casos clínicos, forma preponderante de 
formulação de questões nestas avaliações, estão balanceados de acordo com o que 
se espera que o aluno encontrará em termos de gênero, idade e manejo de situações 
médicas agudas e crônicas. Metodologia. Foram avaliadas as três últimas edições 
disponíveis do exame do ENADE, bem como as três últimas edições disponíveis 
do Exame do Conselho Regional de Medicina (CREMESP). Ambas são provas 
constituídas de testes de múltipla escolha, formuladas preponderantemente como 
casos clínicos distribuídos entre as grandes áreas da medicina. Foram excluídas da 
análise, questões das áreas de pediatria, ginecologia e obstetrícia. Resultados. De 
117 pacientes identi� cados, 57,26% eram homens; 35,04% eram mulheres; 7,69% 
não apresentavam especi� cação de gênero. Tinham mais de 65 anos 29,20% e apenas 
1,71% tinham 75 ou mais. Eventos agudos estavam presentes em 75,21% de todas as 
questões clínicas; somente 9,40% dos casos clínicos descreviam uma história clínica 
de mais de um ano ou eram claramente casos crônicos. Discussão: Os casos clínicos 
nas avaliações consideradas estavam nitidamente enviesados em relação à idade, ao 
gênero e à baixa cronicidade dos eventos considerados. Foram raramente encon-
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para variáveis contínuas. Para a análise multivariada foi realizada regressão logística, 
a partir das variáveis cujo valor de p < 0,2. Resultado: 124 pacientes apresentam sarco-
penia (16,5% da amostra). As variáveis que apresentam associação de risco foram 
etilismo passado (OR 1,94; IC 95% 1,21-3,10; p = 0,005), dependência em atividades 
básicas de vida diária − ABVD (OR 3,61; IC 95% 2,32-5,61; p < 0,001), dependência 
em atividades instrumentais de vida diária − AIVD (OR 2,55; IC 95% 1,64-4,06; p < 
0,001), demência (OR 2,97; IC 95% 2,01-4,41; p < 0,001), disfagia (OR 1,98; IC 95% 
1,04-3,77; p = 0,036), disartria (OR 2,71; IC 95% 1,61-4,56; p < 0,001) imobilidade 
parcial (OR 2,94; IC 95% 1,80-4,79; p< 0,001), imobilidade completa (OR 5,43; IC 
95% 2,30-12,83; p < 0,001), ACV (OR 1,93; IC 95% 1,18-3,16; p = 0,008) e osteoporose 
de fêmur (OR 2,29; IC 95% 1,06-4,93; p = 0,031). Osteoartrite de joelhos foi conside-
rada como fator protetor, (OR 0,56,; IC 95% 0,33-0,94; p = 0,026). A análise multiva-
riada demonstrou que menor clearance de creatinina (p = 0,005) e dependência para 
ABVD (p = 0,007) estão relacionados de forma independente com a circunferência 
de panturrilha menor que 31 cm. Conclusão: Sarcopenia apresentou como fatores de 
risco dependência em AVD, demência, imobilidade, AVC, disartria e disfagia, e como 
fator protetor osteoartrite de joelhos, notavelmente atingindo parcela mais frágil 
da população estudada. Análise multivariada demonstra que ABVD constitui fator 
isolado de risco.
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tradas questões abordando prevenção e manejo de doenças crônicas; essas doenças 
sãos mais comumente mencionadas como fatores de riscos para os eventos agudos 
frequentemente abordados nas avaliações. Finalmente, as provas não foram unica-
mente enviesadas em relação à constituição etária dos casos clínicos: os problemas 
de saúde mais comumente enfrentados pelos idosos raramente são mencionados, 
havendo casos de provas sem nenhuma menção de tais problemas. Conclusão: Ao 
avaliarmos os egressos dos Cursos de Medicina, os vieses apontados precisam ser 
corrigidos, sob pena de sinalizar pouca importância da saúde do idoso e do cuidado 
com as doenças crônicas.

RESUMO
Introdução: A autopercepção da saúde (APS) e a importância dispensada a ela inter-
ferem no comportamento frente ao autocuidado. Muitas vezes, portadores de doenças 
crônicas não se percebem doentes, pelo fato de não apresentarem sintomas, incapaci-
dades ou de outras comorbidades. Objetivo: Avaliar os resultados dos dados de saúde, 
especialmente a APS, da população atendida no Mutirão de Saúde do Idoso (MSI), 
em 2013, BH/MG. Metodologia: Analisamos os dados das condições de saúde de 187 
idosos atendidos, por meio do preenchimento de um questionário estruturado. Esse 
questionário de vulnerabilidade clínico-funcional para a atenção primária é consti-
tuído por 22 itens, que contemplam aspectos como: APS; incapacidades funcionais; 
comorbidades; comprometimento da memória, humor, mobilidade e comunicação. 
Analisamos as frequências das variáveis e as associações entre elas. Foram utilizados 
os testes qui-quadrado para variáveis categóricas e o teste Mann-Whitney para variá-
veis contínuas. Variáveis com valores de p < 0,2 compuseram o modelo de análise 
multivariada, considerando APS como variável dependente. Resultados e discussão: 
A idade média foi de 71,44 anos (+/- 8,26 ); 69,5% pertencia ao sexo feminino. O 
grupo alteração da mobilidade apresentou maior frequência (51,3%); seguido por 
alteração do humor (41,2%), APS (37,7%), memória (33,2%), comorbidades (28,3%), 
comunicação(15,5%) e incapacidades funcionais (AVD básicas ou instrumentais) 
(11,2%). A APS regular ou ruim associou-se a comprometimento das AVD (p = 
0,004), memória (p = 0,007), humor (p = 0,000), mobilidade (p = 0,003) e comu-
nicação (p = 0,008). Entretanto, não se associou com a presença de comorbidades. 
Queixas relativas às AVD associaram-se ao comprometimento da mobilidade (p = 
0,000), comunicação (p = 0,000) e humor (p = 0,001). Queixas relativas ao compro-
metimento da memória associaram-se a alteração do humor (p = 0,000), mobilidade 
(p = 0,000) e comunicação (p = 0,006). Na análise multivariada, a APS associou-se 
de forma signi� cativa e independente apenas com comprometimento do humor (p = 
0,000) e da mobilidade (p = 0,029). Conclusão: Queixas relativas a APS associaram-se 
com inúmeras condições clínicas, e de forma independente com alterações do humor 
e mobilidade, e não se associaram com a presença de comorbidades, sugerindo uma 
baixa percepção sobre as doenças passíveis de tratamento o que contribui para o esta-
belecimento de incapacidades.
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RESUMO
Objetivos: Determinar a prevalência e características sociodemográ� cas associadas 
ao uso de antidepressivo (AD) entre idosos residentes na comunidade e descrever 
a sua distribuição, segundo o princípio ativo. Métodos: Participaram deste estudo 
seccional 1.606 indivíduos, que correspondem a 92% do total de residentes na Cidade 
de Bambuí/MG, com idade > 60 anos em 1997. As informações sobre uso de medi-
camentos foram obtidas por intermédio de entrevista padronizada , a classi� cação 
do princípio ativo foi baseada na ATC. Resultados: A prevalência do uso de AD foi 
de 7,0% (10,7% entre as mulheres e 6,7% entre os homens), 7,85% consumiu apenas 
um fármaco e 0,56% consumiram dois ou mais fármacos. Das classes farmacológicas, 
76,4% usaram os antidepressivos tricíclicos (ADT), 18,1% os inibidores da recaptura 
da serotonina (ISRS) e 5,6% consumiram inibidores da monoaminoxidase (IMAO). 
Os AD Amitriptilina e Imipramina foram os mais utilizados (respectivamente, 34,7 
e 13,9%). Entre os ISRS, predominou o uso de Fluoxetina e Paroxetina (13,2 e 3,5%), 
entre os IMAO, predominou o uso da Moclobemida (5,6%). Análise multivariada 
no modelo 1, restrito às características sociodemográ� ca e à presença dos sintomas 
depressivos, permaneceram independentemente associadas ao uso de antidepressivos 
o sexo feminino (RP = 3,02; IC 95%; 1,86-4,89) e os sintomas depressivos (RP = 1,54; 
IC 95%: 1,10-1,18). No modelo 2 (� nal) foram incluídos a autoavaliação de saúde, e 
permaneceram independentemente associadas ao evento: o sexo feminino (RP = 3,24; 
IC 95% 1,98-5,30), ter escolaridade igual ou superior a oito anos (RP = 1,90; IC 95% 
1,04-3,46) e ser solteiro ou separado RP = 0,48; IC 95% 0,25-0,91) e a pior autoava-
liação da saúde (ruim) (RP = 1,86; IC 95% 1,12-3,10). Na presença da autoavaliação 
da saúde, a associação entre medidas objetivas de saúde (transtornos depressivos e 
número de condições crônicas de saúde) e uso de antidepressivos deixaram de ser 
signi� cativas. Isso indica que, nessa população, a avaliação subjetiva da própria saúde 
é o fator clínico decisivo para utilizar o medicamento. Conclusões: Os tricíclicos foram 
mais consumidos, e ser do sexo feminino e avaliar negativamente a sua saúde foram 
as características mais fortemente associadas ao uso AD. Os resultados evidenciaram 
ainda que o consumo desses medicamentos não foi diferenciado entre os idosos com 
e sem transtornos depressivos.
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RESUMO
Doenças cardiovasculares (DCVs) aumentam a incidência de fragilidade e seus 
desfechos em idosos da comunidade. Entretanto, ainda são escassos estudos com 
DCVS e os parâmetros hemodinâmicos(PH) com os desfechos da fragilidade em 
idosos hospitalizados. Nos hipotetizamos que qualquer DCVs, e os baixos PH são 
preditores independentes de mortalidade. Objetivo: Avaliar o valor preditivo das 
DCVs de forma isolada e acumulada, e dos PH de forma isolada e em interação para 
morte em um ano. Desenho: Análise longitudinal de um ano do estudo epidemio-
lógico sobre desfechos de fragilidade (morte, re-hospitalização e perda funcional) 
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de uma coorte fechada de idosos da enfermaria de Cardiologia do Hospital São 
Paulo-UNIFESP-FRAgiCOR-II. Variáveis avaliadas no início: sócio demográ� cas; 
DCVs (Insu� ciência cardíaca-ICC, Fibrilação atrial-FA, Infarto do miocárdio > 
3 meses-IM, Angina pectoris-AP, hipertensão arterial-HAS); PH: Pressão arterial 
sistólica(PAS) e diastólica (PAD), e frequência cardíaca (FC), Fração de ejeção (FE) 
categorizadas em quartis; Funcionalidade (Katz e Lawton) e doenças crônicas. Os 
desfechos foram avaliados a cada seis meses, por telefonia. Foram utilizado teste t de 
Student, Qui2, Pearson e análise de sobrevivência por regressão Cox. Resultados: 147 
idosos hospitalizados com idade de 73,63 (7,6) anos, 51,6% feminino e 62,5% cauca-
sianos iniciaram. Após um ano, 121 concluíram ou faleceram, 17,2% (n = 22), as 
quais 72,7% eram mulheres, 76,2% HAS, 66,7% ICC, 13,1% IAM, 81,8% PAD abaixo 
quartil 50% (< 74 mmHg) (PADQ50) e 77,3% PAS abaixo quartil 50% (PASQ50) (< 
129 mmHg). Nas análises Cox para morte: feminino HR = 2,66 (1,04-6,80; 0,040); 
ICC HR = 2,94 (1,18-7,29; 0,020), PADQ50 HR = 3,69(1,36-10,01; 0,010) e PASQ50 
HR = 4,88 (1,65-14,44; 0,004). No modelo de interação, PADQ50 e PASQ50: HR 
=4,29(1,67-10,01; 0,002). No modelo de análise ajustada para as variáveis signi� -
cativas, permaneceu, somente ICC HR = 2,65 (1,05-6,73; 0,038). Conclusão: Nosso 
estudo sugere que sexo feminino, níveis reduzidos de PAS e PAD, e ICC, são impor-
tantes preditores de morte, entretanto, ICC e um preditor independente de morte 
para idosos hospitalizados com DCV. Implicações: níveis menores PAS e PAD podem 
representar fragilidade CV e ou excesso de controle hemodinâmico, sugerindo que 
maior controle das causas e ou menor uso de medicamentos anti-hipertensivos em 
idosos com ICC poderá auxiliar nos desfechos.

RESUMO
Introdução: Os idosos restritos ao leito ou ao lar representam uma parcela impor-
tante da população idosa, cujo acesso ao atendimento especializado é extremamente 
difícil. O Programa Mais Vida em Casa (PMV) foi implantado com objetivo de ofertar 
avaliação por equipe geriátrico-gerontológica especializada de forma compartilhada 
com a Atenção Básica. Objetivo: Descrever o per� l funcional dos idosos assistidos 
pelo PMV e avaliar os fatores preditores de maior dependência funcional. Métodos: 
Estudo de transversal abrangendo uma amostra de 713 pacientes atendidos no 
período 06 de janeiro de2011 a 10 de janiero de2014. A análise estatística foi reali-
zada pelos pacotes estatísticos SPSS 16.0. Foram utilizados os testes qui-quadrado e 
McNemar. Resultados: A média de idade foi 80,9 anos (DP 9,55) e de escolaridade foi 
2,74 anos (DP 2,68), com predomínio do sexo feminino (68,3%). A circunferência 
de panturrilha média foi de 30 cm (DP 5,05) e o número médio de medicamentos 
prescritos por dia foi de 5,05 (DP 2,56). Os idosos frágeis representaram a maioria 
(40,5%), seguidos dos frágeis de alta complexidade (32,1%) e dos em fase � nal de 
vida (24,5%). Os idosos robustos ou em risco de fragilização representaram somente 
2,8% da amostra. Segundo a Escala Analógica de Fragilidade adotada no serviço, a 
maioria encontrava-se com pontuação maior ou igual a 6 (67,5%), ou seja, apresen-
tavam, no mínimo, dependência parcial para AVD instrumental. Os fatores asso-
ciados ao comprometimento de AVD básica foram sarcopenia (OR 3,12; IC 2,1-4,65; 
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p < 0,001), incapacidade cognitiva (OR 3,12; IC 2,1-4,65; p < 0,001), incapacidade 
comunicativa (OR 2,01; IC 1,44-2,81; p < 0,001). Observou-se uma tendência a 
valores maiores do Índice de Charlson (OR 1,39; IC 0,94-2,05; p = 0,1). Houve, 
também, uma associação entre comprometimento de AVD básica e imobilidade, 
incontinência urinária, dor, úlcera de pressão e disfagia (p < 0,001). Conclusão: O 
estudo mostrou o alto grau de dependência entre os idosos assistidos pelo PMVC, 
havendo associação entre mortalidade e comprometimento funcional. A sarcopenia 
e a incapacidade cognitiva mostraram-se bons preditores de dependência funcional. 
Portanto, o PMVC está cumprindo com seu papel inovador de acompanhar idosos 
altamente frágeis, por meio da corresponsabilização da gestão do cuidado entre a 
atenção secundária em geriatria e a atenção básica, organizada como Estratégia de 
Saúde da Família.

RESUMO
Introdução: Os estudos demográ� cos no Brasil tornam evidente o envelhecimento 
da população e um crescimento do número de idosos na conformação das pirâ-
mides etárias. A maior longevidade dos idosos brasileiros pode ser con� rmada pelo 
aumento da expectativa de vida. Em consonância com esse aumento da longevidade, 
não é raro, que muitos idosos se tornem centenários. Estudos prévios sugerem que a 
longevidade advém de um conjunto de fatores intrínsecos ou relacionados ao meio 
em que se vive. Objetivos: O objetivo deste estudo foi estabelecer o per� l de saúde dos 
idosos centenários por sexo no Brasil no ano de 2008. Material e métodos: O estudo 
foi desenvolvido com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí-
lios, de 2008. Nesse estudo foram incluídos 56 indivíduos com 100 anos ou mais em 
2008 que representavam 25.495 idosos no Brasil. As variáveis selecionadas para o 
estudo foram: autopercepção de saúde, presença de doenças crônicas, busca por aten-
dimento de saúde, internação hospitalar, emergência no domicílio, plano de saúde, 
violência, capacidade funcional e estilo de vida. Foram realizadas análises explorató-
rias dos dados, como construção de tabelas de frequência, de grá� cos e cálculo das 
medidas de tendência central e de dispersão. Resultados preliminares: A idade dos 
idosos variou de 100 a 108 anos, e as idades média (DP = ± 2,2 anos) e mediana foram 
102,4 e 102 anos, respectivamente. A população era predominantemente feminina 
(65,9%). Entre os idosos que referiram sua saúde como boa, 78,3% eram mulheres. 
As doenças crônicas mais prevalentes foram hipertensão arterial (32,7%), artrite/
reumatismo (26,6%), doença cardíaca (17,3%) e depressão (7,6%). Apenas 1,9% dos 
idosos apresentavam diabetes. A presença de artrite/reumatismo, hipertensão, doença 
cardíaca e depressão foram mais predominantes entre as mulheres (77,9, 59,7, 85,1 e 
100%, respectivamente). Em torno de 42,1% dos idosos não realizavam as atividades 
de vida diária, sendo 66,2% dos casos, mulheres. Conclusão: A análise descritiva dos 
dados evidencia vários aspectos nos idosos centenários, como a predominância de 
mulheres e o fato delas autorrelatarem melhor sua saúde. Contudo, essa longevidade 
vem acompanhada de alta incidência e prevalência de doenças crônicas, depressão e 
pela di� culdade na realização das atividades de vida diária. Esta pesquisa aponta a 
necessidade de outros estudos que enfatizem os centenários no Brasil para o direcio-
namento de políticas públicas especí� cas.
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RESUMO
Introdução e objetivo: A prevalência de demência aumenta com a idade, havendo um 
número crescente de idosos acometidos. Diante da variabilidade na progressão da 
doença, é crescente o interesse pela identi� cação de fatores prognósticos. O objetivo 
do estudo foi avaliar preditores de declínio cognitivo e funcional em pacientes com 
demência leve a moderada. Metodologia: Foi estudada uma coorte de indivíduos 
admitidos em um centro de referência em distúrbios cognitivos de 01 de janeiro de 
2005 a 31 de dezembro de 2010. Foram considerados critérios de inclusão: demência 
leve a moderada, registro adequado das avaliações e idade superior ou igual a 60 anos. 
Foram considerados critérios de exclusão delirium, doença psiquiátrica ou neuroló-
gica grave, comorbidades clínicas descompensadas e causas reversíveis de demência. 
A análise estatística foi realizada com modelos de regressão linear de efeitos mistos 
com intercepto e inclinação aleatórios. Os desfechos estudados foram desempenho 
cognitivo, segundo Minimental State Examination (MMSE), e funcional, segundo 
Questionário de Atividades Funcionais, avaliados por um período de até três anos 
em relação ao início do seguimento. Foram incluídos como preditores idade, gênero, 
escolaridade, escore de Framingham, Escore Isquêmico de Hachinski, Clinical 
Dementia Rating (CDR), MMSE (apenas para o desfecho funcionalidade), Questio-
nário de Atividades Funcionais (apenas para o desfecho cognição), Burden Interview 
Scale e Inventário Neuropsiquiátrico basais. Um termo de interação dos preditores 
com o tempo foi incluído para avaliação da taxa de variação dos desfechos ao longo 
do tempo. Resultados e discussão. Foram analisados 82 sujeitos, 55 do sexo femi-
nino, com idade média de 79,1 ± 5,9 anos e escolaridade média de 5,2 ± 4,5 anos. Foi 
encontrada tendência de associação de Escore Isquêmico de Hachinski (β = 0,056, 
p = 0,09), CDR (β = 0,313, p = 0,06) e Burden Interview Scale (β = -0,012, p = 0,07) 
com declínio cognitivo e de CDR (β = -0,810, p = 0,08) com declínio funcional. O 
melhor entendimento dos fatores prognósticos poderá contribuir para o planeja-
mento da atenção à saúde. Estudos com amostras maiores serão necessários para a 
con� rmação dos achados. Conclusão: Ao longo do seguimento de três anos, houve 
tendência de maior declínio cognitivo, quanto menor o escore de doença cerebrovas-
cular, maior o estresse do cuidador e melhor o desempenho cognitivo na avaliação 
inicial e tendência de maior declínio funcional quanto melhor o desempenho cogni-
tivo na avaliação inicial.

RESUMO
O envelhecimento de uma população tem como consequência direta o aumento da 
prevalência de patologias oculares. O uso de tecnologias na área da saúde deram 
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origem à telemedicina, a qual permite a atenção básica em áreas que não dispõe 
de especialista. O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência das patologias 
oculares que acometem idosos na idade de 60 anos ou mais, residentes na área urbana 
do munícipio de Monte Negro (63° 22´W, 13° 44´S), no estado de Rondônia. Um 
grupo de 154 idosos, com idades entre 60 e 90 anos, foram submetidos a realização de 
retinogra� a, entre os meses de agosto e novembro de 2013. Após a captura de imagens 
com o retinógrafo digital Icam®, Optovue, Inc., as imagens foram enviadas para espe-
cialistas de uma instituição de referência em o� almologia no estado de São Paulo, 
os quais analisaram as imagens e emitiram laudos e orientações sobre os pacientes 
examinados a aproximadamente 3.000 km de distância. Do total de 154 idosos, 
sendo 86 homens e 68 mulheres, foram encontrados 59,7% casos de catarata, 16,2% 
de pterígio, 11,6% pacientes com escavação do disco ocular aumentada, 4,5% com 
drusas, 2,4% com retinopatias, sendo metade hipertensiva e metade diabética e 7,1% 
não tiveram seus diagnósticos fechados por impossibilidades técnicas. Alguns idosos 
podem ter uma ou mais das patologias listadas, sendo assim, o total pode ultrapassar 
os 100%. As patologias encontradas nessa população são compatíveis com as idades 
dos pacientes. Além disso, o uso da telemedicina demonstrou 92,9% de resolubili-
dade nesse grupo de estudo, apresentando-se como uma alternativa economicamente 
viável para o atendimento básico o� almológico em locais onde não existem médicos 
o� almologistas à disposição.
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RESUMO
Introdução: A comunicação é a capacidade de estabelecer um relacionamento produ-
tivo com o meio, trocar informações, manifestar desejos, ideias e sentimentos. No 
Modelo Multidimensional de Saúde do Idoso, as alterações primárias da linguagem 
(afasias) estão relacionadas ao sistema funcional cognição. Dessa forma, o sistema 
funcional que denominamos comunicação inclui as habilidades comunicativas depen-
dentes do funcionamento adequado dos órgãos dos sentidos (visão e audição) e dos 
órgãos eferentes da comunicação (produção e motricidade orofacial). As estruturas 
envolvidas na produção oral (fala e voz) participam também da deglutição, daí a sua 
inclusão no modelo. Objetivo: Avaliar a prevalência e o tipo de incapacidade comuni-
cativa em idosos frágeis, restritos ao leito e ao lar. Métodos: Estudo transversal, retros-
pectivo e descritivo de idosos atendidos por um programa público de atendimento 
domiciliar, em um distrito sanitário de Belo Horizonte, no período de 2011 a 2014. 
Resultados: Foram avaliados 713 pacientes com média de idade de 80,9 anos (DP 9,55 
anos), escolaridade de 2,74 anos (DP 2,68 anos) e 68,3% foram do sexo feminino. A 
maioria apresentava dependência funcional para AVD Básicas (70,7%) e instrumentais 
(95,9%). A prevalência de incapacidade comunicativa foi 46,42%. Cegueira (visão ≤ 
0,05) ou visão subnormal (< 0,3) estiveram presentes em 14,2% dos idosos e as princi-
pais causas foram glaucoma e catarata. Hipoacusia limitante foi observada em 57% dos 
pacientes, dos quais 54,16% apresentavam rolha de cerúmen. A remoção domiciliar da 
rolha de cerúmen foi associada à melhora da função auditiva em 68% dos pacientes. 
Alterações de fala e/ou voz foram observadas em 33,33% da amostra. A prevalência 
de disfagia foi de 21,4% dos pacientes. Conclusão: A prevalência de idosos com inca-

PREVALÊNCIA DE INCAPACIDADE COMUNICATIVA EM IDOSOS FRÁGEIS 
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Autores: Flávia Lanna 
de Moraes / Moraes, FL 

/ Prefeitura Municipal 
de Belo Horizonte; Erika 

de Oliveira Hansen / 
Hansen, EO / Hospital 

das Clínicas da UFMG; 
João Luiz Diniz Cioglia / 

Cioglia, JLD / Hospital das 
Clínicas da UFMG; Erica 

de Araújo Brandão Couto / 
Couto, EAB / Universi-
dade Federal de Minas 

Gerais; Bárbara Pires de 
Andrade Lage Cabral / 

Cabral, BPAL / Hospital 
das Clínicas da UFMG; 

Edgar Nunes de Moraes / 
Moraes, EN / Faculdade de 

Medicina da UFMG
Área: Geriatria

Temário: Epidemiologia



609

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co − 

Pôster Impresso

pacidade comunicativa é bastante elevada em idosos frágeis, restritos ao leito e ao lar. 
Problemas de comunicação podem resultar em perda de independência e sentimento de 
desconexão com o mundo, causando perda ou restrição da participação social (funcio-
nalidade), comprometendo a capacidade de execução das decisões tomadas, afetando 
diretamente a independência do indivíduo. A remoção da rolha de cerúmen deve ser 
feita na atenção básica, pois está associada a melhora signi� cativa da audição. A reabi-
litação fonoaudiológica deve ser acessível na rede pública de saúde, especialmente nos 
idosos com disfagia, com o objetivo de prolongar a via oral pelo maior tempo possível.

RESUMO
Introdução: O conhecimento da condição clínico-funcional do idoso em sua comuni-
dade é de primordial importância para direcioná-lo na rede de atenção à saúde. Obje-
tivos: Comparar a prevalência de vulnerabilidade clínico-funcional entre idosos de um 
centro de referência em geriatria e idosos da comunidade atendidos em uma unidade 
básica de saúde de Belo Horizonte. Metodologia: Foi aplicado nos dois grupos o Índice 
de Vulnerabilidade Clínico-Funcional para Atenção Básica (IVCF-AB) constituído por 
oito seções, que contemplam aspectos como idade, autopercepção da saúde, incapaci-
dades funcionais, cognição, humor, mobilidade, comunicação e comorbidades múlti-
plas. O referido questionário apresenta três estratos para avaliação: indivíduos com 
pontuação entre 0 e 3 são considerados robustos; pontuação entre 4 e 9 pontos indica 
idosos com risco de fragilização e pontuação maior ou igual a 10 pontos, indica idoso 
frágil. Analisamos as frequências das variáveis e as associações entre elas. Resultados: 
O número de idosos avaliados foi de 350 e 187, oriundos, respectivamente, do centro 
de referência em geriatria e unidade básica de saúde. No grupo atendido na unidade 
básica de saúde, a idade média dos participantes foi de 71,4 anos, com desvio-pa-
drão de 8,3 anos. Neste grupo houve maior prevalência de idosos robustos (40,6%) 
e em risco de fragilização (36,8%). A prevalência de idosos frágeis foi de 22%. Já no 
centro de referência em geriatria, a maioria dos idosos foi classi� cada como frágil 
(68%) seguida por idosos em risco de fragilização (26%). O número de idosos robustos 
foi baixo (6%). A idade média foi de 84,5 anos, com desvio-padrão de 7,78 anos. 
Discussão e conclusão: O Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional para Atenção 
Básica mostrou-se adequado para a estrati� cação de risco dos idosos, em ambos os 
níveis de atenção. Na unidade básica de saúde é esperado uma maior prevalência de 
idosos robustos ou em risco de fragilização. Por outro lado, na atenção secundária em 
geriatria espera-se encontrar maior número de idosos que necessitam de atendimento 
diferenciado, por apresentarem maior complexidade clínica, que é o principal critério 
de encaminhamento e regulação da rede de atenção à saúde do idoso. Além disso, 
podemos a� rmar que o critério de encaminhamento para o centro de referência em 
geriatria está adequado.

PREVALÊNCIA DE VULNERABILIDADE CLÍNICO-FUNCIONAL NA 
ATENÇÃO BÁSICA E NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA AO IDOSO
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RESUMO
A incontinência urinária (IU) é uma síndrome geriátrica especialmente prevalente em 
indivíduos institucionalizados, que gera um forte impacto econômico e social, além de 
consequências físicas à saúde do idoso, como infecção urinária ou úlceras por pressão, 
entre outros agravos à saúde. O objetivo deste trabalho é veri� car os fatores associados 
à IU em idosos institucionalizados. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal 
realizado entre outubro e dezembro de 2013 e desenvolvido em 10 instituições de longa 
permanência para idosos da cidade do Natal. A IU foi aferida mediante o Minimum 
Data Set versão 3.0 e foram coletadas variáveis sociodemográ� cas, de caracterização 
da IU e relacionadas à instituição e às condições de saúde (comorbidades, medicação, 
cirurgias do assoalho pélvico, Índice de Barthel de capacidade funcional e Teste de 
Pfei� er de capacidade cognitiva). Foi realizada a análise bivariada mediante os testes 
qui-quadrado de Pearson (ou teste de Fisher) e o teste qui-quadrado de tendência 
linear, calculando a razão de prevalência. A análise múltipla foi realizada mediante 
regressão logística do tipo Stepwise Forward. Consideradou-se o nível de signi� -
cância estatística de 0,05. Resultados e discussão: Foram excluídos 6 (1,8%) indivíduos 
hospitalizados, 1 (0,3%) em fase terminal e 1 (0,3%) menor de 60 anos. A amostra foi 
composta por 321 idosos, a maioria do sexo feminino e com média de idade de 81,5 
anos. Na análise bivariada, as variáveis associadas com a IU (p valor menor que 0,05) 
foram: instituição privada, raça branca, maior escolaridade, ter � lhos, possuir plano 
de saúde, não ter ocupação no tempo livre, inatividade física, doença de Alzheimer, 
acidente cerebrovascular, incontinência fecal, restrição da mobilidade, declínio cogni-
tivo e incapacidade funcional. Já o modelo multivariado mostrou associação estatis-
ticamente signi� cativa da IU com a raça branca, inatividade física, acidente cerebro-
vascular, restrição da mobilidade e declínio cognitivo. Conclusão: A IU está associada 
principalmente a outras condições de saúde como acidente vasculocerebral e o seden-
tarimo, assim como a outras síndromes geriátricas como a imobilidade e incapacidade 
cognitiva. A maior parte desses fatores associados são modi� cáveis e, portanto, são 
importantes ações de prevenção e tratamento da IU no âmbito das instituições, que 
incluam medidas gerais, como atividades físicas e psicossociais, e especí� cas, como a 
evacuação precoce.

QUAIS OS FATORES ASSOCIADOS À INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM 
IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS?
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RESUMO
Introdução: Estratégia Saúde da Família (ESF) é a principal porta de entrada nos 
serviços de saúde. A população idosa necessita de abordagem diferenciada no acolhi-
mento para detectar o risco de perda de autonomia. Em situação de disparidade entre 
recursos e demanda, estrati� car esse risco usando ferramentas de triagem permite 
intervenção precoce, modi� cando o curso das dependências. PRISMA 7 é um ques-
tionário desenvolvido no Canadá para identi� car idosos com risco de perda mode-
rada a grave de autonomia. Composto por sete questões que admitem apenas sim ou 
não como resposta, pode ser usado por telefone, em campanhas públicas, entre outras 
situações. Objetivo: Veri� car a aplicabilidade do PRISMA 7 como instrumento de 
rastreio. Metodologia: Estudo epidemiológico, observacional, transversal, conduzido 
em um município do estado do Rio de Janeiro, coberto 100% pela ESF. O instrumento 
foi aplicado por agentes de saúde em amostra selecionada aleatoriamente entre todos 
idosos residentes no município que consentiram, excluindo àqueles com perda de 
autonomia estabelecida. Estudo aprovado por comitê de ética e Secretaria de Saúde 
do município. Resultados: Em uma população de 3.279 idosos, 1.810 responderam 
ao questionário. Foram construídos 8 grupos de zero a sete (P0 a P7), considerando o 
número de respostas positivas. Sendo P0 com ausência de risco e P7 com maior risco. 
A partir de um ponto de corte entre 3 ou 4 os seguintes resultados foram obtidos: P0 
= 2,3%, P1 = 29,9%, P2 = 33,4%, P3 = 16%, P4 = 10,6%, P5 = 5,3%, P6 = 2,3%, P7 = 
0,2%. Discussão: Analisando o uso desse instrumento observou-se que a aplicação foi 
fácil e rápida, com um tempo médio de cinco minutos. O ponto de corte identi� ca e 
seleciona automaticamente o idoso de risco para uma avaliação multidimensional e 
multidisciplinar, orientando o plano de cuidado. O questionário foi aplicado durante 
visita regular aos pacientes. As orientações para aplicação do instrumento são 
descomplicadas e estritas, facilitando a adesão dos entrevistadores e a concordância 
da população-alvo. Conclusão: Com o crescimento da população idosa é necessário 
otimizar a atenção primária. Um passo importante para organizar a porta de entrada 
seria orientar o atendimento de forma hierarquizada, de acordo com o per� l indivi-
dual de risco. Foi veri� cado que o PRISMA 7 apresentou aplicabilidade e utilidade 
necessárias para rastrear idosos em risco de perda da autonomia, na comunidade.

USO DE INSTRUMENTO DE RASTREIO DE RISCO DE PERDA DE AUTO-
NOMIA NA ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO AO IDOSO
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RESUMO
Introdução e objetivo: A hemiplegia provoca assimetria no corpo di� cultando a trans-
ferência de peso para o lado parético e sobrecarregando o lado não afetado, o que eleva 
a pressão no membro inferior, sobretudo nos pés, alterando a estabilidade e o controle 
postural. A baropodometria permite mensurar as pressões exercidas em vários pontos 
da superfície plantar e ajuda na compreensão dos mecanismos patológicos da marcha, 
auxiliando assim no direcionamento de condutas para a reeducação desta. Este estudo 
objetivou avaliar as alterações de pressão plantar após um protocolo de reabilitação 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e quanti� car a variação de pressão entre os pés 

AVALIAÇÃO DA PRESSÃO PLANTAR DE IDOSOS HEMIPLÉGICOS ANTES 
E APÓS INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA
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antes e após o protocolo. Metodologia: Onze idosos, hemiplégicos, de ambos os 
sexos, com média de idade de 56 anos, usuários dos serviços do SUS, foram avaliados 
antes e após a intervenção � sioterapêutica. Dos 11 idosos, seis tinham o hemicorpo 
direito acometido e cinco o esquerdo. Para avaliar a pressão plantar usou-se a plata-
forma LoRan de 2.304 sensores sincronizada ao sistema Biomech Studio. As regiões 
avaliadas foram: antepé, mediopé e retropé. Foi solicitado ao paciente colocar os pés 
sobre a plataforma, mantendo-se estático com os braços pendendo e o olhar em um 
ponto � xado na parede. Foram feitas 3 coletas com tempo de 60 segundos e inter-
valo de 20 segundos entre elas. Resultados e discussão: Os resultados foram anali-
sados pelo Bioestat 5.0. Para amostras paramétricas foi utilizado o Test t Student e 
para nãoparamétricas o Wilcoxon Test, considerando o nível de signi� cância p ≤ 0,05. 
Após o protocolo de reabilitação do SUS, a média da variação de pressão (hemicorpo 
acometido x hemicorpo não acometido) reduziu na região do antepé e aumentou na 
região do retropé nos idosos com hemicorpo direito afetado, e reduziu em ambas as 
regiões nos idosos com hemicorpo esquerdo afetado. A � sioterapia em hemiplégicos 
busca equilibrar a descarga de peso entre os membros. Neste estudo, a redução da 
variação de pressão mostra a e� cácia da � sioterapia. Apesar dos idosos com hemi-
corpo direito afetado terem aumentado a variação de pressão no retropé, não se cons-
tatou sobrecarga signi� cante do membro oposto, não afetado. A pressão do mediopé 
também reduziu em todos os idosos ao exame � nal. Conclusão: Após a intervenção 
� sioterapêutica os idosos apresentaram maior equidade na descarga de peso entre os 
membros, com signi� cante redução de pressão principalmente na região do antepé 
em todos os idosos.

RESUMO
Introdução e objetivo: Existem vários recursos capazes de mensurar por meio de 
números o equilíbrio do paciente, porém alguns são exames clínicos como a Escala de 
Equilíbrio de Berg, e outros, como a estabilometria, são realizados com instrumentos 
tecnológicos como a Plataforma de Força. O objetivo deste trabalho foi comparar os 
resultados encontrados em ambos os exames. Metodologia: Foram avaliados e reava-
liados 12 pacientes idosos encaminhados pelos serviços de reabilitação do SUS URE 
Demétrio Medrado e Unidade de Ensino e Assistência em Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional da UEPA. Foi aplicada a escala de equilíbrio de Berg (EEB) por um 
pro� ssional (� sioterapeuta) e realizada três coletas do equilíbrio por intermédio da 
plataforma de força (EMG System Brasil). O tempo de aquisição dos dados para cada 
coleta foi de 60 segundos, ambas antes e depois do tratamento � sioterapêutico. Resul-
tados e discussão: Os resultados da escala de Berg foram comparados e veri� cados a 
progressão ou não dos pacientes pelos valores brutos resultantes do teste. A estabilo-
metria foi analisada por meio da velocidade média do deslocamento, total de deslo-
camento e superfície de elipse, todas tabuladas em Excel 2010 e posteriormente anali-
sadas por intermédio do teste t de Student para amostras paramétricas e Wilcoxon 
teste para amostras não paramétricas, considerando p ≤ 0,05. Veri� cou se que (41,6%) 
dos idosos obtiveram melhora apenas EEB, (16,6%) tiveram melhora apenas na esta-
bilometria, (8,3%) melhoraram nas duas avaliações e (33,5%) demonstraram não ter 

COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS EM AVALIAÇÃO SUBJETIVA E QUAN-
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melhora no equilíbrio em nenhuma. Assim pode-se dizer que (58,2%) dos pacientes 
tiveram resultados divergentes na EEB e estabilometria. Assim como vários outros 
testes de avaliação do equilíbrio, a EEB é muito utilizada, principalmente para deter-
minar os fatores de risco para perda de equilíbrio e para quedas em idosos, todavia a 
pontuação obtida depende de análise qualitativa subjetiva do avaliador. Em contrapar-
tida os recursos de análise da estabilometria � cam no campo quantitativo, tendo como 
característica a precisão numérica concedida pelos equipamentos e programas, o que 
permite aos avaliadores julgar os resultados de maneira mais � dedigna. Sendo assim, 
justi� cam-se os resultados divergentes entre os dois tipos de avaliação encontrados 
neste estudo. Conclusão: A escala de equilíbrio de Berg se mostrou subjetiva quando 
comparada a estabilometria, por ser altamente examinadora dependente.

Área: Geriatria
Temário: Novas Tecnologias

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co − 

Pôster Impresso

RESUMO
Introdução: Acrescentar sal ao alimento para conferir sabor é um fator deletério para 
a hipertensão e consequentes doenças cardiovasculares. Muitos países vem adotando 
estratégias para reduzir o alto consumo de sal. Uma das orientações é a utilização de 
ervas desidratadas nos alimentos, a qual não foi testada em pesquisas prévias. Obje-
tivos: Avaliar se idosos têm maior preferência ao sal do que jovens, se hipertensos 
têm maior preferência ao sal do que normotensos e se o tempero (orégano) adicio-
nado modi� ca essa preferência. Casuística e métodos: Foram avaliados 32 idosos 
hipertensos (IH), 28 idosos normotensos (IN), 25 jovens hipertensos (JH) e 33 jovens 
normotensos (JN), de ambos os gêneros, que faziam ou não uso de bebida alcoólica. O 
estudo foi realizado em dois dias com intervalo de 15 dias. Nos dois dias, foi realizada 
análise sensorial, medida a pressão arterial (PA) e coletada a urina de 24 horas. Amos-
tras de pão francês com 3 concentrações de sal (421,2; 648,0 e 874,8 mg sódio/100 g) 
foram oferecidas aos voluntários que respondiam de qual amostra gostaram mais. 
No primeiro dia de análise, foram oferecidas apenas as diferentes amostras de pães 
e, após 15 dias, os mesmos testaram as mesmas amostras de pães, porém adicio-
nados de tempero (orégano). Os dados foram analisados pelo Mc Nemar, Fisher e 
ANCOVA. Resultados: A média de sódio na urina de 24 horas foi maior nos grupos 
de hipertensos (p < 0,05), assim como a PA sistólica (p < 0,05), comparados com os 
normotensos. Homens preferiram amostras com maior concentração de sal do que 
as mulheres (p < 0,01), independentemente da idade, nos dois dias. Consumidores 
de bebida alcoólica preferiram as amostras mais salgadas em relação aos não consu-
midores (p = 0,04) e essa diferença deixou de existir quando adicionado tempero. No 
primeiro dia de análise sensorial, 71,9% dos IH e 56% dos JH preferiram a amostra de 
pão mais salgada e apenas 25% dos IN e 24,2% dos JN (p < 0,01). Não houve diferença 
entre os grupos IH e JH. Quando incluiu-se o orégano ao pão, houve mudança de 
preferência para as amostras com menores concentrações de sal em todos os grupos. 
Somente 21,9% dos IH, 0% dos IN, 16% JH e 6,0% JN continuaram preferindo o pão 
com maior concentração de sal. Concluindo, não houve diferença na preferência ao 
sal em relação à idade. Idosos e jovens hipertensos preferem e consomem mais sal do 
que os normotensos e o pão adicionado de tempero (orégano) ajudou todos os grupos 
na escolha de alimentos menos salgados.

A INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE TEMPERO NA PREFERÊNCIA POR 
ALIMENTO COM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE SAL
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RESUMO
Introdução: Com o envelhecimento a perda gradual da aptidão física faz com que o 
idoso sofra alterações no desempenho das atividades do cotidiano, a agilidade é uma 
das capacidades que sofre alterações com o passar dos anos prejudicando a autonomia 
e qualidade de vida do idoso. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo veri� car 
a melhora da agilidade dos idosos inseridos na atividade física da medicina preventiva. 
Metodologia: Participaram da amostra 59 pacientes, sendo 38 mulheres com média 
de idade 68 anos + 6,78 e 21 homens com média de idade 70 anos + 4,86, que foram 
submetidos a atividade física monitorada por educador físico 2x/semana com duração 
de 1 h/aula por 24 semanas. Foi avaliada a agilidade por meio do teste de agilidade 
(teste Get up and go) em dois momentos distintos, início das atividades e após 24 
semanas de exercícios. Resultados: Os resultados mostraram que após 24 semanas 
de atividade física os pacientes obtiveram melhora de 18% da agilidade. Os homens 
melhoraram 34% sua agilidade e as mulheres 25%. De acordo com o protocolo Senior 
Fitness Test (STF) utilizado para realização dos testes, os homens que ao início do 
programa estavam com a classi� cação da agilidade muito fraca ao � nal foram classi� -
cados como bom o nível de agilidade. As mulheres ao início do programa estavam com 
a classi� cação muito fraca ao � nal foram classi� cadas como regular o nível de agili-
dade. Conclusão: A prática de atividade física mesmo sendo com frequência mínima 
de duas vezes na semana consiste em uma importante ferramenta para a melhora da 
agilidade na população idosa, proporcionando mais independência e uma melhor 
qualidade de vida.

ATIVIDADE FÍSICA DUAS VEZES NA SEMANA: COMPORTAMENTO DO 
TESTE GET UP AND GO EM IDOSOS
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RESUMO
Introdução: O estresse crônico tem sido associado à piora cognitiva, porém, a baixa 
escolaridade e o dé� cit cognitivo podem modi� car essa relação. Objetivos: Avaliar 
a correlação entre o desempenho em testes cognitivos e os níveis de cortisol salivar, 
em idosos sem dé� cit cognitivo ou baixa escolaridade. Metodologia: Em 2012, foram 
convidados 244 idosos (≥ 60 anos), em Belo Horizonte, com pelo menos quatro anos 
de escolaridade, sem dé� cit cognitivo, de� nido no Minimental, de maior ou igual a 
18 para os com escolaridade entre quatro e sete anos, e maior ou igual a 26 para os 
com escolaridade maior ou igual a oito anos. Os critérios de exclusão foram: a) perda 

CORRELAÇÃO ENTRE O ESTRESSE CRÔNICO E O DESEMPENHO COGNI-
TIVO EM IDOSOS SEM DÉFICIT COGNITIVO
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visual, auditiva ou de linguagem grave; b) uso regular de corticoide oral, benzodiazepí-
nicos, inibidores da colinesterase e psicotrópicos. Os testes cognitivos foram: � uência 
verbal semântica e fonêmica, teste de palavras (� xação, evocação e reconhecimento) 
do Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease e teste de trilhas B. Os 
participantes foram treinados para a coleta salivar do cortisol, no domícilio, dois dias 
antes da entrevista, às 23 horas, com o Kit Salivette® (Sarstedt). Outros dados coletados 
foram: características sociodemográ� cas, hábitos de vida, medicamentos, comor-
bidades, transtornos mentais, insônia e eventos estressantes. Resultados: 196 idosos 
participaram, média de idade 68,9 (DP = 6,4 anos), 89,8% do sexo feminino e 12,2 (DP 
= 4) anos de escolaridade. O número de palavra no teste de evocação, na regressão 
linear múltipla, aumentou no sexo feminino (β = 1,273; IC 95% = 2,121; 4,259) e com 
os anos de estudo (β = 0,075; IC 95% = 0,151; 3,844) e diminuiu com o envelhecimento 
(β = -0,036; IC 95% = -7,644; 0,004), com o aumento dos níveis de cortisol (β = -0,301; 
IC 95% = -5,940; -0,008), com a diminuição da renda familiar mensal (de β = -0,893; IC 
95% = -1,529; -0,256 a β = -1,272; IC 95% = -2,064; -0,480), com o uso de antidepres-
sivos de dupla ação (β = -1,350; IC 95% = -2,491; -0,210) e com a depressão (β = -0,505; 
IC 95% = -1,036; -0,026). A capacidade de realizar o teste de trilhas B, na regressão 
logística múltipla, diminuiu com o envelhecimento (OR = 0,94; IC 95% = 0,90; 0,99) 
e aumentou com os anos de estudo (OR = 1,16; IC 95% = 1,07; 1,27), com o aumento 
do cortisol (OR = 1,46; IC 95% = 1,01; 2,13) e da pontuação na posição social subje-
tiva (OR = 1,26; IC 95% = 1,04; 1,55). Conclusão: Níveis maiores de cortisol podem 
ter aumentado a atenção e a capacidade de realizar o teste de trilhas B, mas o estresse 
crônico diminuiu o desempenho no teste de memória.
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RESUMO
Objetivo: Por intermédio da aplicação dos escores de CHA2DS2-VASC e HASBLED 
em pacientes com FA permanente, avaliamos da indicação à efetiva prescrição dos anti-
coagulantes orais (ACO) em pacientes idosos. Materiais e métodos: Estudo transversal 
em idosos submetidos a aval clínica e aos escores em questão em âmbito ambultorial. 
Fatores de inclusão: pacientes idosos em consulta eletiva, com con� rmado diagnóstico 
de FA permanente, com FC controlada, com ou sem terapia ACO. Fatores de exclusão: 
pacientes com idade < 65 anos; portadores de FA permanente com FC descompensada 
de considerável gravidade a qual motivasse encaminhamento ao PS. Resultados: 520 
pacientes foram acompanhados prospectivamente de agosto de 2011 a maio de 2012, 
sendo 42% mulheres (218) e 58% de homens (302). A idade variou de 65 a 96 anos, com 
idade média de 82 anos. Foram encontrados 43% (223) dos pacientes em uso de ACO. 
No subgrupo que já apresentava histórico de AVC (48,8%), a ACO foi visto em 75%. 
O AAS foi encontrado em 26,9% e 7,69% em uso de clopidogrel. Entre os fármacos 
usados para controle da FC, os betabloqueadores foram os mais comumente pres-
critos (48,8%), acompanhados da amiodarona(20%) e do digital (11,1%). Os pacientes 
foram submetidos a pontuação em dois escores: um de indicação a anticoagulação oral 
(CHA2DS2-VASC) e outro de contraindicação para a anticoagulação (HASBLED). 
Em nosso estudo, a pontuação média encontrada nos dois escores (CHA2DS2-VASC 
e HASBLED) foi de 4,2 e 1,53 respectivamente. Entre os pacientes não anticoagulados, 
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FA PERMANENTE?

Autores: Rafael Fernando 
Brandão Canineu / 
Canineu, RFB / PV; 

Carolinne Atta Farias / 
Farias, CA / PV; Vanessa 

Moraes Assalim / Assalim, 
VM / PV; Wilson José 
Sales / Sales, WJ / PV; 

Luiz Alberto Grossman / 
Grossman, LA / PV; Rafael 
Souza da Silva / Silva, RS / 

Prevent Senior (PV); Celso 
Antunes Viviani / Viviani, 
CA / Prevent Senior (PV); 

Luiz Antonio Marcondes 
Homem de Mello e Castro 

/ Castro, LAMHM / 
Prevent Senior (PV)

Área: Geriatria



616

as pontuações foram de 3,8 e 1,48 respectivamente. No grupo que recebia ACO, a indi-
cação pelo escore de CHA2DS2-VASC se torna ainda maior, com valor médio de 4,6. 
Ainda nesse grupo, o escore de HASBLED teve valor médio de 1,6. Entre os pacientes 
que já tinham histórico de AVC, encontramos uma pontuação média nos dois escores 
(CHA2DS2-VASC e HASBLED) de 5,58 e 2 respectivamente. Conclusão: O escore de 
CHA2DS2-VASC é uma ferramenta importante ao médico que transmite segurança 
na conduta de iniciar a terapia de ACO. Entretanto, esse estudo traz a evidência que 
uma porcentagem importante dos pacientes ainda permanecem sem terapia efetiva, 
a despeito da indicação formal pelos guidelines, mesmo com um Escore de Risco de 
Sangramento (HASBLED) de valor baixo.

Temário: Outros
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RESUMO
Introdução: Com o aumento da população idosa no país houve um aumento da 
incidência de doenças crônico-degenerativas, que por vezes acarretam em sequelas 
limitantes. Este trabalho aborda a promoção da saúde de pacientes idosos porta-
dores de de� ciência física de unidades do Programa de Saúde da Família (PSF) de 
Petrópolis por intermédio de campanha, promovida por alunos da Faculdade de 
Medicina de Petrópolis (FMP), que transforma resíduos produzidos pela sociedade 
em equipamentos de suporte à saúde como estratégia de inclusão social e preser-
vação ambiental. Objetivos: Avaliar o impacto de medida social na qualidade de vida 
de idosos portadores de de� ciência física e seus cuidadores, aumentando o estímulo 
da sociedade e estudantes de medicina para realização de ações coletivas, humani-
tárias e de conscientização ambiental. Metodologia: Alunos da FMP iniciaram há 
dois anos a campanha de arrecadação de 80 kg de anéis de latas que, em parceria 
com a empresa FRATO, eram transformados em uma cadeira de rodas para doação 
a portadores de de� ciência física de comunidades locais. A escolha de tal paciente é 
feita pelo médico do PSF, que conhece a realidade social das famílias e acompanha o 
indivíduo com o suporte necessário. Após a doação, as famílias foram questionadas 
sobre mudanças na qualidade de vida dos mesmos. Resultados: Em dois anos 23 
pacientes foram bene� ciados, dentre estes, 19 são idosos. A partir de informações 
colhidas com pacientes ou seus cuidadores sobre o impacto da ação em suas vidas 
observou-se que não apenas os pacientes obtiveram melhora na qualidade de vida, 
mas também seus familiares ou cuidadores, com a facilitação do desempenho de 
suas tarefas físicas nos seus diversos níveis de assistência. AR, genro de MS, 78 anos, 
comemorou a conquista − “Fico feliz em receber a cadeira de rodas, pois sei dos 
problemas enfrentados pela minha sogra no dia a dia. Além da idade, a falta desse 
instrumento torna a vida extremamente limitada. Agora, ela deixou as muletas e 
pode fazer um passeio tranquilo”. Tal citação, revelou que é possível desenvolver 
maneiras que contribuam para a melhor qualidade de vida do idoso. Conclusão: 
Essa atividade representa a prática de ética, cidadania e responsabilidade social, 
por meio do compromisso comunitário e com o meio ambiente. Para tanto, a mobi-
lização de diferentes níveis da sociedade torna-se foco em favor de um objetivo 
comum: proporcionar ao idoso portador de de� ciência física uma vida com digni-
dade e respeito.

IMPACTO DE AÇÃO SOCIAL NA SAÚDE DE IDOSOS PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIA FÍSICA DE PETRÓPOLIS/RJ
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RESUMO
Introdução: A Doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa com alte-
rações importantes da memória, cuja neuropatologia se caracteriza por placas senis 
que contêm depósitos extracelulares de proteína β-amiloide, emaranhados neuro� bri-
lares localizados no citoplasma perinuclear, compostos de proteínas Tau hiperfosfori-
ladas e uma extensa perda neuronal. O polimor� smo dos genes da ApoE e das citocinas 
podem contribuir na � siopatogenia e/ou progressão da doença. Objetivo: O objetivo 
do estudo foi avaliar e comparar a frequência dos polimor� smos dos genótipos de 
indivíduos acompanhados em dois serviços de atenção à saúde do idoso no Distrito 
Federal, avaliados clinicamente por um período mínimo de dois anos. Metodologia: 
A casuística foi constituída de 630 indivíduos portadores de demência e com cognição 
normal. Investigamos os polimor� smos dos genes da ApoE, IL1-α (rs1800587), IL1-β 
(rs1143627), IL6 (rs1800795), IL8 (rs4073), IL10 (rs1800896), IL12-β (rs3212227), 
IL18 (rs1946518), TGF-β (rs1800469), TLR-4 (rs4986790) e TNF-α (rs1800629), bem 
como os níveis de ancestralidade advindos das populações parentais que constituíram o 
contingente brasileiro: europeia, africana e ameríndia. Foram comparadas as frequên-
cias dos genótipos de citocinas entre os pacientes com DA e o grupo-controle de acordo 
com o genótipo de ApoE e do grau de ascendência genética de populações parentais. 
Resultados e conclusão: Nossa pesquisa demonstrou que a associação do SNP -1.082 G 
> A de IL10 com a ocorrência da demência de Alzheimer se mostrou sensível ao nível 
de ancestralidade genética apresentada pelos indivíduos da amostra, com a proteção 
conferida pelo alelo A preservada apenas entre aqueles com maior conteúdo africano e 
menor conteúdo europeu.

POLIMORFISMOS GÊNICOS EM CITOCINAS E DOENÇA DE ALZHEIMER
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RESUMO
Tendo em vista que incidência de AIDS entre idosos, acima de 60 anos, no Rio 
Grande do Sul aumentou três vezes de 2001 até 2011, considera-se relevante traçar 
ações estratégicas, no âmbito das políticas públicas, para prevenção do crescimento 
desses valores. Dos noti� cados, nesse mesmo período, 60% são homens e 40% são 
mulheres. Uma dessas ações adotadas pela Secretaria Estadual de Saúde, a partir de 
2013, foi o desenvolvimento de folders informativos que trabalhem a reversão de 
alguns mitos encrustados em relação à sexualidade da população dessa faixa etária, 
que tem consequência do não uso de preservativo. Esses mitos – como a perda da 
ereção masculina e a falta de desejo após menopausa feminina − precisam ser reava-
liados, levando-se em consideração que, com o aumento da expectativa de vida, o 
estímulo aos bailes para idoso e a melhora da qualidade de vida, os idosos e idosas 
do Rio Grande do Sul estão tendo mais relações sexuais. Nesse sentido, eviden-
ciar a disponibilidade gratuita de preservativos masculino, preservativos feminino, 
gel lubri� cante, junto a informações sobre a sexualidade da mulher madura e do 
homem maduros, pode ser estratégica para orientar sobre formas de prevenção. 
Assim, foram escolhidos 17 municípios gaúchos como prioritários dessa ação, uma 
vez que estavam entre os maiores incidentes de Aids entre a população idosa nos 
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últimos cinco anos. O objetivo do desenvolvimento dos materiais e o uso destes 
no cotidiano dos serviços de saúde públicos, no âmbito na Atenção Básica, junto 
aos grupos de idosos e idosas, é de que não só os usuários se sensibilizem para a 
prevenção de DST/Aids como também os pro� ssionais de saúde possam se atentar 
para orientar essa faixa etária o “sexo seguro”, desmisti� cando que a população 
acima de 60 anos não seriam grupo-alvo dessa ação. A distribuição do material 
encontra-se em fase inicial, e o apoio aos municípios se dará de modo sistemático. 
Dessa forma, cabe também à gestão estadual do Rio Grande do Sul enfrentar os 
desa� os concernentes à questão discutida acima, de modo a sensibilizar os gestores 
e os pro� ssionais de saúde dos municípios para disparar e apoiar ações de prevenção 
de DST/Aids entre os idosos e idosas, fazendo com que os dados dessa incidência 
nos próximos anos diminuam.

RESUMO
Introdução: O termo fragilidade é controverso, mas usualmente é utilizado para repre-
sentar o grau de vulnerabilidade do idoso a desfechos adversos, como institucionali-
zação, dependência ou morte. O conhecimento da condição clínico e funcional do 
idoso é de primordial importância para a de� nição do plano de cuidados. Objetivo: 
Caracterizar o per� l dos idosos encaminhados pela atenção básica a um centro de 
referência em geriatria de Belo Horizonte, no ano de 2011, avaliando a prevalência 
de fragilidade e os fatores associados a ela. Métodos: Foi realizado um estudo descri-
tivo, transversal e retrospectivo dos idosos atendidos em um serviço de referência em 
geriatria, no município de Belo Horizonte, durante o ano de 2011. Foram avaliados 
881 prontuários dos atendimentos realizados em 2011. Considerou-se como frágil o 
idoso que tivesse uma das seguintes condições: 80 anos ou mais, dependência para 
atividades de vida diária básicas (ABVD) ou instrumentais (AIVD), polipatologia (≥ 
5 doenças), polifarmácia (≥ 5 medicamentos) ou subnutrição. Utilizou-se análise esta-
tística descritiva das variáveis de interesse, utilizando-se o programa SPSS versão 2.0, 
descrição das frequências e avaliação da signi� cância estatística das diferenças com 
o teste qui-quadrado. Resultados: A idade variou de 60 a 107 anos com média de 77 
anos. Os idosos com idade maior ou igual a 80 anos representaram 40,5% da amostra. 
Houve predomínio do sexo feminino (73,2%) e do ensino fundamental (66,7%). A 
prevalência de idosos frágeis foi de 92,1%. Houve associação estatisticamente signi� -
cativa (p < 0,001) entre fragilidade e as seguintes variáveis: analfabetismo, idade maior 
que 80 anos, dependência em AVD, comprometimento da cognição, polipatologia, 
polifarmácia, incontinência urinária e comprometimento da audição. Discussão e 
conclusão: A prevalência de fragilidade foi elevada, mostrando que os encaminha-
mentos realizados pela atenção básica estão adequados. A associação de fragilidade 
com idade > 80 anos, menor escolaridade, dependência funcional, polipatologia e poli-
farmácia con� rma que o critério de fragilidade adotado pelo serviço estava adequado. 
A avaliação da saúde do idoso deve, portanto, utilizar informações sobre os aspectos 
clínico-funcionais e sociofamiliares, resgatando o conceito de saúde como sendo “o 
estado de mais completo bem-estar biopsicossocial, e não, simplesmente, a ausência 
de doenças”.
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RESUMO
Introdução e objetivo: Os pacientes com doença de Alzheimer requerem cuidados 
contínuos principalmente com o avançar da doença, quando se tornam cada vez 
mais dependentes. A família é a principal fornecedora de cuidados. O cuidado pres-
tado a esses pacientes acarreta desgaste físicos, emocionais e � nanceiros, princi-
palmente para o cuidador principal. Esse cenário se agrava quando encontramos 
cuidadores também idosos. O estudo tem como objetivo compreender a vivência 
dos maridos idosos cuidadores das esposas portadoras de Alzheimer. Metodologia: 
Trata-se de trabalho com abordagem qualitativa, utilizando como método a História 
Oral Temática. A pesquisa foi realizada no Ambulatório para Cuidadores Idosos de 
uma Universidade Pública Federal no período de janeiro a dezembro de 2013. A 
amostra foi de conveniência, tendo sido incluídos no estudo os cinco homens idosos 
cuidadores principais de esposas com Alzheimer em atendimento. Utilizamos um 
roteiro de entrevista semiestruturada. Resultados e discussão: Os cuidadores tinham 
entre 77 e 92 anos, idade superior a idade relatada na literatura sobre cuidadores. 
Três relataram dividir o cuidado com familiares, um com uma cuidadora contratada 
e um relatou não dividir o cuidado. No que se refere ao tempo em que estão juntos 
todos referiram estar juntos há mais de 40 anos, sendo 47 anos o menor tempo e 
o período mais longo, 69 anos. Com a análise dos discursos foram obtidos nove 
eixos temáticos: O desconhecer da doença; Percebendo a doença; O intensi� car do 
cuidado; Convivendo com a doença; A aposentadoria e a nova função de cuidador 
; O casamento e a Responsabilidade selada e O homem e a função de cuidar. Ficou 
evidente que os entrevistados não possuíam conhecimento a respeito da doença. 
A necessidade de estar sempre junto foi relatada em todos os discursos como uma 
forma de cuidar. Foi citado o conviver com os sintomas como um fator de desgaste 
emocional. Os principais motivos que levaram esses homens a se tornarem cuida-
dores foram a aposentadoria e o elo matrimonial. Conclusão: Este estudo revelou a 
função do cuidar como nova na vida dos entrevistados e como uma tarefa ainda em 
construção. Isto que pode ser explicado pelo fato dos homens terem sido educados 
em um época em que a divisão social era marcada pelo gênero, cabendo a mulher a 
função de cuidar.
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RESUMO
O envelhecimento pode ser compreendido como um estado, ou processo natural, em 
que o corpo está passando por mudanças � siológicas, metabólicas cujas transforma-
ções, características e velocidade, são peculiares a cada indivíduo. É comprovado cien-
ti� camente que dieta balanceada e rica em vitamina E auxilia no retardo desse processo 
e é nesse contexto que o estresse oxidativo parece ser um denominador comum no 
processo de envelhecimento e nas doenças associadas. Essa vitamina antioxidante é 
importante na prevenção de diversas doenças, além de estar associada na prevenção 
e/ou redução do declínio da cognição. Diante disso, este trabalho avaliou a ingestão 
dietética de vitamina E, comparando-a à recomendação diária que é de 15 mg/dia. O 
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estudo transversal, realizado em 35 idosos do Grupo de Pesquisa em Geriatria e Geron-
tologia no Centro Integrado de Saúde, foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Potiguar, sob o Protocolo de número 06017912.9.0000.5296t, e os 
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi usado 
questionário de frequência alimentar, adaptado de Fisberg (2005) e Cozzolino (2012), 
contendo alimentos fontes de vitamina E. Os dados tabulados em planilha eletrônica 
Excel. Foi observado que 28,5% tem di� culdade de mastigação que pode compro-
meter a ingestão de alimentos fonte de vitamina E, no caso de castanhas. Um único 
indivíduo atingiu a ingesta adequada de vitamina E, que corresponde a 18,5 mg dia, 
mas esta, é na forma de cápsulas. Dos alimentos, cuja quantidade média fornece acima 
de 1 mg de vitamina E, a maioria não os consome. A porção média ingerida de germe 
de trigo que é de 30 g e fornece 4,8 mg desse micronutriente é consumida por 17% 
dos indivíduos. Alimentos que deveriam fazer parte do hábito, como abacate, que 
contém 1,4 mg de vitamina E em 100 g, é consumido por 22,8% deles. A maioria 
não consome alimentos fonte, por tabus alimentares, por serem alimentos caros ou 
ser hábito alimentar. A pesquisa demonstrou que a ingesta dietética de vitamina E 
no grupo observado é insu� ciente. Porém a questão social, cultural, regional e a falta 
de orientação nutricional, foram fatores também determinantes para a inadequação. 
Ideal seria o consumo diário de mais de um alimento fonte e de forma fracionada, para 
que seja atingida a recomendação e o nutricionista precisa manter vigilância nesse 
ciclo de vida, estimulando idosos e seus cuidadores ao consumo de alimentos ricos em 
vitamina E e outros antioxidantes.

RESUMO
Introdução: Frequentemente a depressão está associada a doenças crônicas, ocasio-
nando aumento de complicações e prejuízos econômico-sociais, redução da aderência 
ao tratamento, comprometimento da recuperação, da qualidade de vida e da morbi-
mortalidade. Objetivo: Discutir os dados relacionados a sintomas depressivos e 
doenças autorrelatadas por 2.546 idosos com idade ≥ a 65 anos. Metodologia: Os 
dados estão armazenados no banco de dados do estudo Fibra, a primeira investigação 
de caráter multicêntrico acerca da fragilidade, envolvendo idosos brasileiros; é estudo 
de base populacional, descritivo e de corte transversal. Foi realizado em 2008, em sete 
localidades: Campinas (SP), Belém (PA), Poços de Caldas (MG), Ermelino Matarazzo 
(SP), Campina Grande (PB), Parnaíba (PI) e Ivoti (RS), que faziam parte do polo da 
Unicamp. Aplicou-se a escala GDS-15, considerando escores acima de seis como ponto 
de corte para rastrear a presença de sintomas depressivos. Analisaram-se os dados 
de autorrelato de doença cardíaca e pulmonar, hipertensão, AVC, Diabetes Mellitus, 
câncer, artrite, depressão e osteoporose. Análises estatísticas foram elaboradas pelo 
programa SPSS versão 15.1. Para comparar os dados das variáveis (gênero, cidades e 
presença de sintomas depressivos), utilizou-se o teste qui-quadrado. O nível de signi-
� cância estatisticamente adotado foi p<0,05. Resultados: Do total da amostra, 66% 
eram mulheres; 38% entre 65 e 69 anos; 31% entre 70 e 74; 19% entre 75 e 79 e 12% 
acima de 80 anos. Veri� caram-se diferenças signi� cativas entre sintomas depressivos 
em idosos entre 75 e 79 anos, nas mulheres, nos cardíacos, hipertensos, com artrite, 
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depressão e osteoporose e que tiveram AVC, quando comparados os dados com os 
que não apresentavam essas doenças. Idosos das cidades de Campinas e de Belém 
apresentam maior frequência de sintomas depressivos (26 e 22% respectivamente) e 
os de Ivoti apresentam menor frequência (13%). Discussão: A depressão associada 
a doenças crônicas aumenta em quatro a cinco vezes o risco de óbito em relação à 
população que não apresenta depressão. Há estudos que identi� caram associação 
entre depressão e todas as doenças pesquisadas. Conclusão: Não foi encontrada, nesta 
pesquisa, associação entre sintomas depressivos e Diabetes Mellitus, câncer e doença 
pulmonar. Há necessidade de estudos na área de saúde, com abordagem sistêmica e 
multidisciplinar, envolvendo pacientes acometidos por essas doenças crônicas e sua 
associação com sintomas depressivos.

RESUMO
Introdução e objetivo: A atividade física é um importante constructo a ser mensu-
rado. Visando adquirir informações relevantes para elaborar metas de tratamento, 
implementar intervenções efetivas e acompanhar a evolução do paciente é que 
busca-se cada vez mais instrumentos con� áveis. Os objetivos deste estudo foram 
adaptar culturalmente e determinar a con� abilidade intra e interexaminadores do 
Active Australia Questionnaire em uma amostra de idosos brasileiros. Metodologia: 
Foi desenvolvido um estudo metodológico. A adaptação transcultural apresentou 
seis etapas. A primeira etapa consistiu na tradução do questionário da língua inglesa 
para o português do Brasil por dois tradutores independentes. Na segunda etapa, 
ocorreu uma síntese dessas duas traduções. Na terceira etapa, foi feita uma retro-
tradução da síntese feita anteriormente por duas pessoas sem formação na área da 
saúde e que possuíam o inglês como língua materna. Na quarta etapa, foi montado 
um comitê de especialistas a � m de consolidar todas as versões do questionário 
e desenvolver a versão pré-� nal do questionário para testes de campo. Na quinta 
etapa, a versão pré-� nal foi aplicada em 11 idosos, por meio de ligações telefônicas 
realizadas por dois examinadores, que eram cegados quanto ao processo de coleta 
de dados. Para análise da con� abilidade intraexaminador, foi dado um intervalo 
de 4 horas entre as ligações e para análise interexaminador, um intervalo de 6 
horas. Todas as coletas foram realizadas em um intervalo de 24 horas, respeitando a 
peculiaridade do instrumento que avalia atividade física nos últimos 7 dias. A sexta 
etapa consistiu na submissão de todos os relatórios e formulários para o desenvol-
vedor do instrumento com o objetivo de veri� car se o processo de tradução foi satis-
fatório. Para análise descritiva utilizou-se média e desvio-padrão e para con� abili-
dade dos dados utilizou-se o coe� ciente de correlação intraclasse (CCI). Resultados 
e discussão: Participaram do estudo 11 idosos com média de idade de 72,5 ± 5,3 
anos e média de escolaridade de 7,6 ± 3,9 anos. Em relação ao estado civil, a maioria 
da amostra era casada ou viúva. A con� abilidade intraexaminadores foi CCI = 0,97 
e interexaminadores CCI = 0,82. Conclusão: O instrumento mostrou-se semântica e 
linguisticamente adequado e con� ável, com con� abilidade de boa a excelente, para 
avaliar o nível de atividade física em idosos brasileiros da comunidade. Instituições 
de apoio: Capes, CNPq, Fapemig.
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RESUMO
Introdução: A presença de idosos portadores de feridas crônicas venosas tem aumen-
tado signi� cativamente na última década, se tornando um grave problema de saúde 
pública. Diariamente eles procuram os serviços de saúde em busca de curativos e 
cuidados gerais. Objetivo: O presente trabalho objetivou avaliar a presença de ferida 
venosa crônica associada à alteração de humor. Método: Estudo clínico, primário, 
descritivo, analítico. Este estudo foi realizado no ambulatório de lesão de pele e 
Unidade de Saúde após aprovação pelo Comitê de Ética sob o Parecer n° 254012. 
Foram utilizados três instrumentos para a coleta de dados da pesquisa: Questionário 
sobre os dados demográ� cos, Exame Minimental, questionário de caracterização fami-
liar, econômica e de saúde, Escala de Depressão Geriátrica Yasavage GSD-15. Foram 
utilizados para a análise estatística os seguintes testes: qui-quadrado,Kruskal-Wallis 
e correlação de Spearman. Para todos os testes estatísticos, foi considerado o nível de 
signi� cância de 5% (p < 0,05). Resultados: O gênero feminino teve um predomínio 
de 67,3% . A idade média foi de 68 anos. A maioria dos participantes eram casados 
(65,5%) com baixa escolaridade e residentes em área urbana (78,2%). O tempo médio 
de ferida crônica venosa foi de 10 anos. A presença de doença crônica foi referida por 
75,4% dos entrevistados. O resultado da aplicação da Escala de Depressão Geriátrica 
Yesavage 15 encontrou 47,3% dos idosos com depressão grave, 10,9% com depressão 
leve, e 4,8% com estado de humor normal. Veri� cou-se associações de depressão e 
estado civil ( p = 0,026) e com estado de saúde ( p = 0,006). Conclusão: Concluiu-se 
que esses idosos, portadores de feridas crônicas, apresentaram alteração de humor 
associado à presença de ferida crônica venosa.
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RESUMO
Introdução: Atualmente a doença renal crônica é considerada um problema de saúde 
púbica mundial. O interesse pelos efeitos da idade, justi� cado pelo crescimento 
recente do número de idosos que iniciam a terapia hemodiálítica, evidencia uma 
preocupação nas condições de saúde da população idosa. Sabe-se que uma alteração 
bastante comum no envelhecimento está relacionada com a composição corporal. 
Sendo a avaliação da composição corporal de suma importância para propiciar uma 
conduta nutricional adequada, contribuindo para redução das taxas de morbidade e 
mortalidade dessa população. Objetivo: Avaliar as alterações metabólicas em idosos 
renais pré e pós-hemodiálise. Metodologia: Foi realizado estudo tipo prospectivo, 
transversal e longitudinal, com pacientes com idade ≥ a 60 anos submetidos a hemo-
diálise. Foi utilizado o instrumento bioimpedância (BIA) pré e pós-hemodiálise para 
avaliação da composição corporal. Foram excluídos do trabalho aqueles pacientes 
que apresentaram marca-passo ou que não aceitaram assinar o termo de consenti-
mento livre esclarecido. Resultados: O estudo foi composto por 107 indivíduos com 
idade média de 64 anos ± 7,7 anos, com maior prevalência do sexo masculino (64%). 
Em relação os dados da bioimpedância, observamos uma diminuição signi� cativa 
da água corporal total (p: 0,000), água extracelular (p: 0,000) e sobrecarga hídrica 
(p: 0,000) pós-diálise, já os valores de água intracelular se manteve o mesmo valor 
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pós-diálise e não foi signi� cativo (p: 0,948). Tanto a porcentagem de massa gorda (p: 
0,009) como a massa magra (p: 0,011) aumentou pós-diálise, mas esse valor não foi 
signi� cativo. O ângulo de fase aumentou signi� cativamente (p: 0,000) pós-diálise; 
independente do sexo. Conclusão: Há diferenças metabólicas pré e pós-hemodiá-
lise. O ângulo de fase aumentou pós-diálise, mostrando melhor no estado meta-
bólico nutricional, podendo levar a uma diminuição da morbidade e mortalidade 
desse grupo.

RESUMO
Introdução e objetivos: A deglutição é uma função vital e alterações em seu controle 
neuromotor ou sensorial podem caracterizar a disfagia. As disfagias neurogênicas 
estão relacionadas a doenças neurológicas, como a doença de Parkinson. Estima-se 
que 50% dos indivíduos com DP apresentem desordens de deglutição. Em idosos 
saudáveis também ocorrem alterações que impactam na deglutição, conhecidas 
como presbifagia. O objetivo deste trabalho é caracterizar as alterações de deglu-
tição em dois grupos de idosos, com presbifagia e doença de Parkinson. Este estudo 
possui aprovação de Comitê de Ética em Pesquisa de sua instituição de origem. 
Metodologia: Dez pacientes, sendo cinco com DP e cinco com presbifagia, foram 
submetidos à avaliação das queixas de deglutição e ao exame de video� uoroscopia. 
Foram ofertadas as consistências néctar, mingau � no, pastoso e sólido. Os exames 
foram gravados e atribuíram-se o nível de penetração e aspiração, grau da disfagia e 
grau de estase em recessos faríngeos. Resultados e discussão: Foram avaliados sete 
indivíduos do sexo feminino e três do sexo masculino, com média de 76,4 anos. 
Alterações na fase preparatória oral da deglutição foram igualmente distribuídas 
entre os grupos e veri� cadas em 80% dos sujeitos. Na fase oral, houve alteração em 
40% dos indivíduos com presbifagia e 50% com DP. A estase em valécula ocorreu 
em 100% dos sujeitos, com grau ligeiramente superior na DP (1,6 e 1,8). Estases 
em seios piriformes e transição faringo-esofágica tiveram graus semelhantes (1), 
sendo a primeira mais frequente no grupo com DP. Em 40% dos sujeitos de ambos 
os grupos houve queixa de “sensação de alimento parado”. Foi observada penetração 
nível 2 em 20% dos sujeitos com presbifagia, para consistências líquida e pastosa. 
Já 100% dos sujeitos com DP apresentaram penetração nível 2, sendo 80% para 
líquido e 20% para pastoso e líquido. Não houve aspiração em nenhum dos grupos. 
A classi� cação da disfagia foi discreta em 80% dos indivíduos com presbifagia e em 
100% dos sujeitos com DP. Foi observada deglutição funcional em 20% dos sujeitos 
com presbifagia. Conclusão: As alterações nas fases preparatória oral, oral e faríngea 
são comuns no envelhecimento normal e na presença de DP. O grau da disfagia foi 
semelhante entre os grupos, mas os sujeitos com DP apresentam episódios de pene-
tração mais frequentes.

CARACTERIZAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE DEGLUTIÇÃO EM IDOSOS 
COM PRESBIFAGIA E DOENÇA DE PARKINSON
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RESUMO
Introdução: Estudos apontam que a qualidade muscular e a capacidade funcional 
têm relação com qualidade de vida em idosos. Objetivo: Verificar a correlação do 
tempo gasto caminhando com a qualidade muscular de membros superior e infe-
rior em idosos. Metodologia: Participaram da pesquisa 41 idosos (22 mulheres e 
19 homens) com idade igual ou superior a 65 anos. O tempo gasto caminhando 
(TGC) foi mensurado usando um monitor (acelerômetro triaxial - ActivPAL). 
Todos os voluntários usaram o acelerômetro por um período de sete dias conse-
cutivos. A massa muscular apendicular foi avaliada usando a técnica de absorcio-
metria de dupla energia (DXA), também foi avaliada a força de preensão manual 
(FPM) e a força muscular isométrica de membro inferior (FMMI) (cadeira 
extensora). A qualidade muscular do membro superior dominante (QMMS) foi 
calculada dividindo-se a força pela massa muscular do braço correspondente, e a 
qualidade muscular do membro inferior dominante (QMMI) foi calculada divi-
dindo-se a força pela massa muscular do membro inferior correspondente. Para 
análise estatística utilizou-se o teste de correlação linear de Pearson (SPSS 16.0). 
Resultados e discussão: A média de idade foi 74,6 ± 6,2 e 74,1 ± 6,6 anos, peso 66,8 
± 14,9 e 74,7 ± 16,0 kg, altura 1,51 ± 0,06 e 1,68 ± 6,6 m, IMC 29,1 ± 5,4 e 26,3 ± 
4,9 kg/m2, FPM 18,8 ± 4,1 e 30,1 ± 11,2 kg/f, FMMI 22,2 ± 10,3 e 52,2 ± 28,5 kg/f, 
QMMS 11,5 ± 3,3 e 11,6 ± 4,4 kg, QMMI 3,9 ± 1,7 e 6,7 ± 3,3kg para mulheres e 
homens, respectivamente. Os valores das correlações foram: TGC vs. QMMS, r = 
0,47; p < 0,05 e r = 0,63; p < 0,05; TGC vs. QMMI, r = 0,45; p < 0,05 e r = 0,30; 
p > 0,05) para mulheres e homens, respectivamente. Conclusões: As idosas apre-
sentaram uma correlação moderada da qualidade muscular de membro superior 
e inferior com o tempo gasto caminhando, enquanto os idosos apresentaram uma 
correlação moderada da qualidade muscular de membro superior com o tempo 
gasto caminhando.

CORRELAÇÃO DO TEMPO GASTO CAMINHANDO COM A QUALIDADE 
MUSCULAR EM IDOSOS
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RESUMO
Introdução e objetivo: A dor lombar (DL) é uma condição prevalente em idosos. 
Diversos instrumentos são propostos na literatura para avaliar o desempenho 
funcional de idosos com DL dentre eles destaca-se o questionário de Roland Morris 
(RM). O RM é um preditor de incapacidade e vem sendo amplamente utilizado em 
pesquisas cientí� cas e na prática clínica, porém, poucos estudos avaliaram quais 
fatores podem in� uenciar no desempenho nesse instrumento . Sendo assim, o 
objetivo da presente pesquisa foi veri� car a linearidade entre a intensidade da DL 
avaliada por meio da Escala Visual Analógica Numérica (EVAN) e o desempenho 
funcional no RM. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional transversal 
(ETIC 0100.0.203.00-11), subprojeto do estudo epidemiológico, multicêntrico e 
internacional denominado Back Complaints in the Elderly. A seleção da amostra 
foi por conveniência. Foram incluídos idosos com 55 anos ou mais, com lombalgia 
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aguda há seis semanas ou menos. Foram excluídos voluntários com de� ciência 
motora, visual ou auditiva ou submetido a tratamento prévio nos últimos 6 meses 
para DL. A intensidade da DL foi avaliada pela EVAN, que consiste em uma escala 
de 0 a 10 pontos, em que 0 indica ausência de dor e 10 representa dor extrema. 
O questionário Roland-Morris-Brasil, foi usado para veri� car a incapacidade 
funcional, é composto de 24 questões relacionadas às atividades de vida diária, dor 
e função. Para cada questão a� rmativa é atribuído um ponto. O escore é a soma-
tória dos valores, podendo-se obter uma pontuação mínima de 0 e uma pontuação 
máxima de 24. A correlação entre as variáveis foi veri� cada por meio do coe� ciente 
de correlação de Spearman com nível de signi� cância (α = 0,05). Resultados: A 
amostra foi composta por 308 idosos brasileiros, com média de idade de 66,2 ± 0,3 
anos, média de Índice de Massa Corporal de 32,01 ± 0,8 kg/m2. O RM e a EVAN 
apresentaram correlação signi� cativa (p < 0,001) e fraca (r = 0,38). Conclusão: O 
registro de dados funcionais permite a adoção de uma estratégia para orientar a 
prática clínica. Veri� camos que a intensidade da DL é preditora do decréscimo da 
funcionalidade em idosos.
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RESUMO
Introdução: O envelhecimento populacional é um proeminente fenômeno 
mundial e brasileiro. Observa-se, nos dias atuais, que os idosos estão chegando 
à velhice preservando alguns dentes, situação que antigamente não ocorria com 
tanta frequência. Portanto, faz-se necessário analisar os métodos de higienização 
utilizados por eles, visando à manutenção da saúde bucal. Objetivos: Primário, 
comparar e avaliar a eficácia clínica das escovas dentais elétricas (EE) − Sonic 
Power 360°®, com as escovas dentais convencionais (EC) − Deepclean 360°®, em 
remover biofilme dentário e reduzir o sangramento gengival em idosos indepen-
dentes. Secundário, avaliar a aceitação das escovas dentais pelos idosos. Materiais 
e métodos: Esta pesquisa consistiu em um estudo clínico randomizado cruzado 
cego com a participação de 40 idosos independentes maiores de 60 anos com 
pelo menos 10 dentes presentes na boca. Os participantes foram divididos em 
dois grupos: A utilizou primeiro as escovas dentais elétricas e depois as escovas 
dentais convencionais; e B utilizou primeiro as escovas dentais convencionais 
e depois as escovas dentais elétricas. Resultados: O teste de Wilcoxon mostrou 
resultados estatisticamente significantes (p valor < 0,05) na remoção do biofilme 
dentário para os dois tipos de escovas dentais testadas quando as comparações 
foram feitas entre o dia inicial e as consultas do 14º, 28º e 42º dias. A redução do 
sangramento gengival dentro dos grupos (início e fim) foi estatisticamente signi-
ficante pelo teste t de Student. Quando os participantes foram indagados sobre 
sua preferência entre as duas escovas dentais, 69,2% afirmaram que preferiam as 
escovas elétricas. Conclusão: Ambas as escovas dentais foram eficazes em remover 
o biofilme dentário no 14º, 28º e 42º dias em comparação com o dia inicial. Não 
houve diferença estatística em relação à redução do biofilme dentário, quando os 
testes foram realizados entre os grupos das escovas dentais elétricas e o das escovas 
dentais convencionais.

ESTUDO CLÍNICO RANDOMIZADO CRUZADO CEGO AVALIANDO A 
EFICÁCIA DAS ESCOVAS DENTAIS EM IDOSOS

Autores: Gildete Costa 
Drumond Bento / Bento, 
GCD / UFES; Ana Paula 

Martins Gomes / Gomes, 
APM / Universidade 

Cruzeiro do Sul; Antonio 
Augusto Gomes / Gomes, 

AA / UFES; Ana Maria 
Martins Gomes / Gomes, 

AMM / UFES
Área: Gerontologia

Temário: Clínico
Modalidade aprovada: 

Trabalho Cientí� co − 
Pôster Impresso



626

RESUMO
Introdução: O Teste de Força de Preensão Palmar é um instrumento atualmente em uso 
para o acompanhamento do estado nutricional, por ser de simples manuseio, de baixo 
custo, de leitura rápida e direta. É relevante no idoso por indicar de forma bastante 
sensível, uma depleção proteica, importante para correlacionar com outros parâme-
tros de avaliação nutricional. Objetivo: Avaliar a Força de Preensão Palmar (FPP) dos 
pacientes atendidos pelo nutricionista em um centro de atendimento a idosos. Meto-
dologia: Trata-se de um estudo de caráter analítico documental, com delineamento 
transversal e abordagem retrospectiva de janeiro de 2011 a dezembro de 2013. Os 
dados foram obtidos por meio de informações contidas nos prontuários dos pacientes 
encaminhados ao ambulatório de nutrição. A população foi composta de 215 idosos. 
Para a tomada das medidas, foi utilizado um dinamômetro da marca SAEHAN mecâ-
nico. Todos os idosos que conseguiam de alguma forma realizar a atividade, foram 
incluídos e, excluídos aqueles que não tinham condições de fazê-lo. Resultados: A 
população do presente estudo composta de idosos de ambos os sexos, foi dividida em 
81 idosos e 134 idosas, com várias patologias. A idade média foi de 73 anos para os 
homens e 75 anos para as mulheres. A FPP masculina foi de 19,02 para a mão direita 
e de 19,74 para a esquerda, com a mediana de 20 para ambas as mãos. A força da 
mão direita feminina foi de 13,28 e da esquerda 12,96 com a mediana de 14,5 para a 
mão direita e de 13,5 para a esquerda. Discussão: As medidas de força apresentadas 
demonstram que os homens mantêm uma força maior do que a das mulheres mesmo 
em condições de saúde comprometidas. Nota-se que a força das mãos masculinas 
variou de forma insigni� cante, fato que não aconteceu com a mão das mulheres que 
tiveram uma diferença entre a mão direita e a esquerda, sendo a direita a mão mais 
forte. Importante destacar que homens naturalmente têm uma FPP superior a das 
mulheres. Conclusão: O teste comprova a sensibilidade dos resultados desde que ele 
esteja associado a outros instrumentos de avaliação nutricional. Ele possui um caráter 
complementar ao diagnóstico de desnutrição, uma vez que quanto maior a FPP, menor 
o índice de desnutrição do idoso.

FORÇA DE PREENSÃO PALMAR DE IDOSOS ATENDIDOS PELO NUTRI-
CIONISTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO

Autores: Jorge De Vit 
Monti / Monti, JDV / 

SEMUS CRAI
Área: Gerontologia

Temário: Clínico
Modalidade aprovada: 

Trabalho Cientí� co − 
Pôster Impresso

RESUMO
Introdução: A dor lombar é uma condição de saúde comum e prevalente entre os 
idosos. Evidências apontam aumento da prevalência da dor lombar incapacitante 
com o aumento da idade, sendo fundamental o desenvolvimento e aplicação de inter-
venções terapêuticas e� cazes e resolutivas. Na prática clínica os exercícios terapêu-
ticos demonstram benefícios na redução da dor e melhora funcional em pacientes 
com lombalgia, além de apresentarem uma boa relação custo benefício. No entanto, 
pesquisas clínicas especí� cas para idosos ainda são restritas. Objetivo: Avaliar 
o impacto da Escola de Coluna, baseada em exercícios terapêuticos e educação 
em saúde, na intensidade de dor, incapacidade e qualidade de vida de idosos com 
lombalgia. Método: Trata-se de um estudo clínico, com medidas de resultado pré e 
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pós-intervenção. Amostra de conveniência, incluindo idosos com 60 anos ou mais, 
queixa de dor lombar, encaminhados para tratamento � sioterapêutico no Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família. O tratamento consistiu da realização de exercícios tera-
pêuticos e educação em saúde (Escola de Coluna), por um período 10 semanas e 
uma sessão por semana. As medidas de resultados foram intensidade da dor (escala 
numérica da dor), incapacidade (Rolland-Morris) e qualidade de vida (Per� l da Saúde 
de Nottingham). Estatística descritiva e o teste t pareado foram utilizados para análise 
dos dados, com nível de signi� cância de 5% (α = 0,05). Resultados: A amostra foi 
composta por 19 idosos, com média de idade de 65 ± 5,2 anos, predomínio do sexo 
feminino (78,9%), casados (47,4%) e aposentados (31,6%). Houve diferenças signi� -
cativas nas medidas pré e pós-intervenção, sendo que a intensidade de dor reduziu 
de 8,28 ± 1,7 para 4,72 ± 2,5 (p < 0,01), a incapacidade reduziu de 17,67 ± 3,7 para 
13,8 ± 3,3 (p < 0,05) e qualidade de vida aumentou de 22,1 ± 8,7 para 15,4 ± 10,4 (p 
< 0,05). Quanto à percepção do efeito global do tratamento, 72,2% da amostra rela-
taram melhora signi� cativa dos sintomas. Discussão: Os resultados desta investigação 
podem ser aplicados na prática clínica, pois demostraram efeitos positivos e signi-
� cativos da Escola de Coluna na redução dos sintomas da lombalgia em idosos na 
atenção primária de saúde. No entanto, cabe ressaltar a falta de grupo-controle como 
limitação dessa investigação. Conclusão: Exercícios terapêuticos e educação em saúde 
realizados na Escola de Coluna são e� cazes no tratamento da dor lombar em idosos. 
Apoio � nanceiro: CNPq, Capes e Fapemig.

RESUMO
Alterações de equilíbrio e de agilidade são inerentes ao processo � siológico de 
envelhecimento, podendo acarretar quedas e complicações ligadas a esse evento. 
Inúmeras estratégias são utilizadas para melhorar o equilíbrio e a agilidade, como 
programas de treinamento funcional, de exercícios físicos resistidos e, mais recen-
temente, em plataforma vibratória. O objetivo deste estudo foi investigar o efeito 
de dois tipos de treinamento sensório-motor, funcional e funcional com plataforma 
vibratória, sobre o equilíbrio e a agilidade de indivíduos idosos. Participaram deste 
estudo 30 idosos, com idade média de 72,87 anos, divididos aleatoriamente em 3 
grupos: Grupo-controle (GC); Grupo treinamento sensório-motor funcional (GF); 
e Grupo treinamento sensório-motor funcional com plataforma vibratória (GFPV). 
Os participantes foram submetidos a três avaliações: 1) Avaliação do equilíbrio está-
tico: Em apoio bipodal sobre uma plataforma de força, em duas condições visuais: 
olhos abertos e olhos fechados. 2) Avaliação do equilíbrio funcional: Por meio da 
escala de equilíbrio de Berg (EEB), composta por itens que simulam atividades da 
vida diária, totalizando o máximo de 56 pontos. 3) Avaliação da agilidade: Por meio 
do teste Timed Up and Go (TUG), em que o indivíduo deve levantar de uma cadeira, 
caminhar 3 metros a frente, virar e caminhar de volta para a cadeira e sentar. As 
variáveis dependentes submetidas à análise estatística foram: 1) Amplitude média 
de oscilação do centro de pressão; 2) Pontuação obtida na EEB; 3) Tempo de reali-
zação do TUG. Os participantes do GF e do GFPV realizaram 10 sessões de treina-
mento sensório-motor, com duração de 30 minutos. Cada sessão foi composta por 

IMPACTO DO TREINAMENTO SENSÓRIO-MOTOR NO EQUILÍBRIO E NA 
AGILIDADE DE IDOSOS

Autores: Laura Rodrigues 
Cordeiro / Cordeiro, LR / 

PUC-Minas; Jéssica Maria 
Ribeiro Bacha / Bacha, 

JMR / PUC-Minas; Terêsa 
Cristina Alvisi / Alvisi, 

TC / PUC-Minas; � atia 
Regina Bon� m / Bon� m, 

TR / PUC-Minas
Área: Gerontologia

Temário: Clínico
Modalidade aprovada: 

Trabalho Cientí� co − 
Pôster Impresso



628

10 minutos de alongamentos e aquecimento e 20 minutos de exercícios funcionais. 
Adicionalmente, o GFPV realizava 15 minutos de exercícios em plataforma vibra-
tória. Os resultados não indicaram diferença signi� cante para a amplitude média de 
oscilação do centro de pressão e para a pontuação obtida na EEB, para os grupos (p 
> 0,05) e para as avaliações (p > 0,05). Porém, foi observada diferença signi� cante no 
tempo de execução do TUG para os grupos GF e GFPV (p > 0,05), após a realização 
dos dois tipos de treinamento sensório-motor (p > 0,03). Com base nesses resul-
tados, é possível concluir que os dois tipos de treinamento sensório-motor propostos 
bene� ciam indivíduos idosos, especi� camente, propiciaram a melhora da agilidade 
desses indivíduos.

RESUMO
Introdução e objetivos: Com o envelhecimento populacional, faz-se necessária 
uma atenção especial a essa parcela da população. A atuação da fonoaudiologia 
nessa área tem avançado no sentido de desenvolver ações na atenção ao idoso, 
ampliando seus saberes e aprimorando suas estratégias de intervenção. Mas, ainda 
se faz necessário ampliar o conhecimento e para tanto, é preciso conhecer as alte-
rações e consequentes demandas fonoaudiológicas mais comuns nos idosos. Então, 
o objetivo deste estudo foi caracterizar as alterações e condutas fonoaudiológicas 
mais frequentes em relação aos idosos avaliados pela equipe de fonoaudiologia 
em um Centro de Referência, bem como estabelecer relação entre o motivo do 
encaminhamento médico e os achados fonoaudiológicos. Metodologia: Estudo 
exploratório, transversal, retrospectivo de coleta de dados de prontuários de idosos 
avaliados pela fonoaudiologia em um centro de referência no período de janeiro a 
julho de 2012. Resultados e discussão: Foram analisados 514 prontuários, desses 
186 indivíduos (36%) eram do sexo masculino e 328 (64%) do sexo feminino. 
A idade mínima foi de 60 anos e a máxima de 103 anos. Os principais motivos 
de encaminhamento médico à fonoaudiologia foram deglutição (32%), audição 
(29%), vertigem posicional paroxística benigna − VPPB (20%) e outros tipos de 
tontura (12%). Foi possível estabelecer o diagnóstico fonoaudiológico em 83% dos 
casos, sendo os mais frequentes: presença de disfagia (26%), perda auditiva (22%), 
ausência de comprometimento funcional (12%), VPPB (10%), desequilíbrio multi-
fatorial do idoso (3%) e houve ausência de diagnóstico fonoaudiológico em 17% 
dos casos. Com relação ao motivo do encaminhamento médico e ao diagnóstico 
fonoaudiológico, houve concordância em 77%. A conduta mais frequente foi a 
orientação (40%), seguida da necessidade de reabilitação fonoaudiológica (28%), 
encaminhamento ao programa de saúde auditiva (11%) e por � m ao núcleo de 
apoio à saúde da família (10%). Em 11% não foi possível estabelecer a conduta no 
momento da avaliação. Foram sugeridos encaminhamentos à otorrinolaringologia, 
odontologia e nutrição. Conclusão: O estudo proporcionou a identi� cação dos 
encaminhamentos médicos e as alterações fonoaudiológicas mais frequentes nos 
idosos, permitindo o direcionamento na quali� cação dos geriatras e gerontólogos 
por meio de ações cada vez mais interdisciplinares que correspondam aos objetivos 
da atenção integral ao idoso.

PERFIL FONOAUDIOLÓGICO DOS IDOSOS ATENDIDOS EM UM CENTRO DE 
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RESUMO
Introdução: Alguns dos idosos sob atendimento domiciliar (AD) irão precisar de 
cuidados especializados, que consiste em atividades programadas e continuadas desen-
volvidas em domicílio, e se valer da ajuda de familiares ou responsáveis que exerçam 
a função de cuidador, avaliando os pacientes que receberam acompanhamento por 
seis meses, observando a evolução do estado nutricional dos idosos em AD, em uso 
de dieta industrializada (DI), dieta artesanal (DA) ou dieta artesanal suplementada 
(DAS). Avaliação retrospectiva de 342 pacientes em TND no período de um ano (feve-
reiro de 2013 a fevereiro de 2014). Foram avaliados os dados da admissão e com seis 
meses de AD, englobando todos os pacientes crônicos atendidos em domicílio.Todos 
os pacientes foram admitidos com indicação de TND após período de hospitalização. 
A primeira avaliação era feita na admissão ao domicílio e era mantido acompanha-
mento mensal pela nutricionista. O estado nutricional do idoso foi avaliado por meio 
da estimativa de peso e altura (Chumela, 1998) com auxílio de � ta métrica inelástica 
e medida da circunferência do braço (CB) prega cutânea triciptal (PCT) com adipô-
metro clínico. O tipo de TND era de� nido na primeira visita, de acordo com a indi-
cação clínica do nutricionista avaliador. A presença de UPP era veri� cada a cada visita 
nutricional e sua evolução. Resultados: Foram avaliados 342 pacientes, com idade 
73,03 ± 11,85,37, com uma prevalência de 18,1%. O risco nutricional e/ou desnutrição 
foi identi� cado, em média, em 56,5%do grupo de portadores de UPP e em 29,6% do 
grupo em que estava ausente, com diferença estatística (p = 0,000). Considerando 
a utilização de gastrostomia (GTT) a prevalência de desnutrição foi de 36,2%, sem 
diferença estatística (p = 0,438). A UPP surgiu, em média, em 23,3% dos pacientes 
com GTT e em 14,3%, daqueles que não estavam sendo alimentados por essa via (p 
= 0,033). Conclusão: A UPP é mais prevalente em idosos portadores de risco nutri-
cional/desnutrição e mais associada a utilização de GTT como via de alimentação. 
O grupo que utilizou DI ou DAS apresentou recuperação e/ou manutenção do EN o 
que contribuiu para a cicatrização e prevenção do desenvolvimento de UPP, quando 
comparado ao grupo DA. A DA deve ser reservada para pacientes com EN preservado 
e na ausência de UPP, ou quando o não uso de GTT, sendo que deverá ser utilizada 
com extremo cuidado e monitorização

PREVALÊNCIA DE DESNUTRIÇÃO EM IDOSOS CRÔNICOS ACOMPA-
NHADOS POR UM PROGRAMA DE AD X UPP E GTT
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RESUMO
A capacidade aeróbica está associada aos níveis habituais de atividade física e ao 
desempenho físico do indivíduo. Idosos com baixo VO2 pico podem perceber as 
atividades de vida diária como exaustivas e se tornarem dependentes. Além disso, 
baixo VO2 pico é um fator de risco para vários desfechos adversos em pacientes 
com insu� ciência cardíaca crônica, embora potencialmente modi� cável por meio do 
treinamento físico. Instrumentos que avaliam objetivamente a capacidade aeróbica 
apresentam risco, custo elevado e exigem maior disponibilidade dos participantes e 
pesquisadores. Os questionários são considerados uma forma subjetiva de avaliação, 

VALIDAÇÃO DO VETERANS SPECIFIC ACTIVITY QUESTIONNAIRE 
COMO MEDIDA DA CAPACIDADE AERÓBICA EM IDOSOS COMUNITÁRIOS
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estando sujeitos a vieses decorrentes do autorrelato, no entanto, sua aplicação é 
prática e de baixo custo. O Veterans Speci� c Activity Questionnaire (VSAQ) consiste 
em uma lista de atividades apresentadas em ordem progressiva de acordo com seu 
MET (do inglês, metabolic equivalent of task), podendo ser utilizado para estimar a 
aptidão aeróbia do indivíduo ou para otimizar protocolos individuais para teste de 
esforço, e assim alcançar a resposta máxima ao exercício em um período de 8 a 12 
minutos, como recomendado pela American Heart Association. Objetivo: Correla-
cionar a capacidade aeróbica avaliada pelo Veterans Speci� c Activity Questionnaire 
(VSAQ) e pelo Incremental Shuttle Walk Test (ISWT). Método: Foi conduzido um 
estudo transversal, com uma amostra aleatória, composta por idosos comunitários 
(≥ 65 anos). A capacidade aeróbica foi avaliada por meio do VSAQ, aplicado em 
forma de entrevista por um avaliador treinado e por meio do ISWT. Os participantes 
realizaram o ISWT duas vezes, sendo a primeira para familiarização com o teste e a 
segunda com o analisador de gases K4 (COSMED) para determinar o maior equi-
valente metabólico (MET) alcançado durante o teste. A correlação de Spearman foi 
usada para avaliar a associação entre o MET obtido no VSAQ e o MET obtido por 
meio do teste de caminhada. Resultados: Foram avaliados 30 idosos (75,23 ± 6,06 
anos), 15 homens e 15 mulheres, com e sem doenças crônicas. Os valores obtidos 
no VSAQ (7,37 ± 2,64 METs) apresentaram uma correlação positiva e moderada 
(rs = 0,62, p < 0,001) com os METs obtidos por meio do ISWT (4,61 ± 1,28 METs). 
Conclusão: Nossos resultados indicam que o VSAQ é um instrumento válido para 
estimar a capacidade aeróbica de idosos comunitários.

RESUMO
Introdução: O investimento para compor equipes de saúde do idoso deve iniciar ainda 
na graduação. Dentre as alterações promovidas pelo envelhecimento, está a redução da 
capacidade funcional do sistema cardiovascular, do que decorre a necessidade de uma 
assistência especializada. Objetivo: Relato de experiência extencionista por discentes 
de graduação com idosos com morbidade cardiovascular assistidos por equipe multi-
pro� ssional em unidade gerontogeriátrica. Metodologia: Projeto iniciado em 2013 
visando prestar assistência ao idoso com morbidade cardiovascular, efetuando ativi-
dades de triagem, consulta individual, o� cinas temáticas de orientação, avaliação, 
diagnóstico e tratamento das doenças cardiovasculares, objetivando a melhoria 
do estado atual de saúde do idoso. Composto por psicólogo, cardiologista, clínica 
médica, alunos(as) de enfermagem e medicina e outros pro� ssionais. Após a capaci-
tação, os alunos foram treinados para a aplicação de escalas de avaliação funcional e 
antropométrica, veri� cação de sinais vitais e o eletrocardiograma. O paciente, pré-a-
gendado, era encaminhado aos alunos, que sob supervisão realizavam a pré-consulta, 
registrando em protocolo, aproximando-os ao idoso, veri� cando na prática a teoria, 
formalizando hipóteses diagnósticas. O aluno, após a triagem, acompanhava o idoso 
ao cardiologista, confrontando/con� rmando suas hipóteses, discutindo o caso. Parti-
ciparam ainda das atividades didáticas com a equipe. Resultados: No período de 
março a dezembro de 2013 foram realizadas 209 consultas (semanais) a 88 idosos 
com idade entre 62 a 98 anos, distribuídos em: 43% de 60 a 69, 41% de 70 a 79 e 
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10% com 80 e mais anos, 18% do gênero masculino e 82% feminino. As morbidades 
apresentadas foram: 83% hipertensão, 28% diabetes, 49% dislipidemia. Quanto à 
comorbidade, 43% apresentaram mais de uma patologia, sendo 43% hipertensos e 
dislipidêmicos, 27% hipertensos e diabéticos, 19% diabéticos e dislipidêmicos e 22% 
hipertensos, diabéticos e dislipidêmicos. Do total, 25% apresentaram índice de massa 
corporal alterado e 74% referiram atividade física regular. Considerações: O projeto 
foi percebido como cenário propício a complementação da formação acadêmica, arti-
culando teoria a prática, capacitando alunos e pro� ssionais com base nos conheci-
mentos gerontogeriátricos, norteado por princípios éticos e humanísticos. Ampliando 
a “visão” sobre o paciente idoso, ressaltando-se a atuação de outros pro� ssionais no 
diagnóstico e tratamento.
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RESUMO
Anemia é definida, segundo a Organização Mundial de Saúde, como a concen-
tração de hemoglobina < 12 g/dL para mulheres e < 13 g/dL para homens. Vários 
estudos demonstraram que a anemia é um fator de risco independente para o 
aumento da morbidade, da mortalidade, para a diminuição da qualidade de vida e 
para o declínio da capacidade funcional. Objetivo: Avaliar e verificar a associação 
entre a capacidade funcional e a presença de anemia em idosos da comunidade. 
Metodologia: Trata- se de um estudo transversal. Foram avaliados 71 pacientes 
de um ambulatório de gerontologia no período de outubro a dezembro de 2013. 
O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição. Para avaliar a capa-
cidade funcional foram realizados teste de equilíbrio DGI, TUG, teste de cami-
nhada de 4,6 metros e a força de preensão manual foi avaliada pelo dinamômetro 
de Jamar. Todos os pacientes se submeteram a coleta de sangue para realização 
de hemograma. Foram realizadas análises descritivas e testes para comparação 
entre grupos como o teste de Fisher e Kruskal Wallis. O intervalo de confiança 
foi de 95%. Resultado: Dos 71 idosos avaliados, apenas oito apresentaram níveis 
de hemoglobina abaixo do ponto de corte; 73,2% eram mulheres, idade média 
de 71,7 +/- 7,2 anos. Com relação à prática de atividade física somente 26,8% 
realizavam e mais da metade, 50,7%, relataram quedas no último ano. Dentre os 
idosos caidores, 30% relataram medo de novas quedas. A média do desempenho 
no TUG foi de 9,7 +/- 2,3 segundos e o tempo médio gasto no teste de velocidade 
de marcha de 5,5 +/- 3,6 m/segundo. No teste de força manual a média foi de 22,8 
+/- 9 kg/f. Já no teste de equilíbrio DGI a média foi de 20,9 +/- 3,1. Esses valores 
estão de acordo com o esperado para idosos independentes que vivem na comu-
nidade. Na análise de comparação entre os níveis de hemoglobina e o teste TUG, 
não houve diferença estatisticamente significativa p = 0,53 Fisher. Ao se analisar 
o desempenho dos idosos nos demais testes como DGI, teste de caminhada e 
força muscular manual, também não foi verificado resultado estatisticamente 
significativo, p = 0,5 p = 0,6 p = 0,39, respectivamente. Conclusão: Embora a lite-
ratura relate associação entre anemia e capacidade funcional, não foram encon-
tradas associações entre anemia e incapacidade funcional. Possivelmente devido 
a amostra ser formada por idosos independentes e ao pequeno número de indiví-
duos anêmicos presentes no estudo.

ANEMIA E CAPACIDADE FUNCIONAL EM IDOSOS DA COMUNIDADE
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RESUMO
Introdução e objetivos: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) apresenta alta preva-
lência na população idosa e difícil manejo clínico, relacionada a eventos cardiovas-
culares adversos e mortalidade. Como a maioria das doenças crônicas, apresenta 
diversos fatores de risco, dentre estes, os de hábitos de vida não saudáveis, conside-
rados preveníveis e modi� cáveis. O objetivo deste trabalho foi avaliar a associação 
entre a HAS autorreferida e hábitos de vida não saudáveis (tabagismo, consumo nocivo 
de álcool e sedentarismo) em idosos da comunidade. Materiais e métodos: Estudo de 
desenho transversal, constituindo parte do projeto Rede FIBRA (Estudo da Fragilidade 
em Idosos Brasileiros). Os participantes (n = 2.318) com 65 anos ou mais, de ambos os 
sexos, foram selecionados por amostragem probabilística de residentes da área urbana 
dos municípios de Ermelino Matarazzo, Campinas, Poços de Caldas, Ivoti, Campina 
Grande, Parnaíba e Belém. As variáveis de hábitos de vida foram coletadas por meio de 
autorrelato. Foram considerados tabagistas os que responderam positivamente sobre 
o hábito de fumar na atualidade e/ou no passado. Considerou-se consumo nocivo de 
álcool o indivíduo que apresentasse o consumo de quatro ou mais doses diárias em 
três ou mais vezes por semana. O sedentarismo foi baseado no tempo de atividade 
física semanal e calculada em taxa de equivalente metabólico (MET´s). Resultados: 
A amostra foi constituída de 62,2% de idosos hipertensos vs. 37,8% de não hiper-
tensos. Dos hipertensos, 55,1% eram homens e 65,9% mulheres. A análise comparativa 
dos hábitos de vida não saudáveis associadas à HAS, demonstrou diferença estatisti-
camente signi� cativa para as variáveis tabagismo e sedentarismo. Observou-se uma 
maior frequência de fumantes (57,7%) (p < 0,001) e sedentários (64,4%) (p = 0,014) 
hipertensos, em relação aos idosos não hipertensos. Não foi encontrada diferença esta-
tisticamente signi� cativa entre as variáveis consumo de álcool e a HAS. Conclusão: 
Esses dados elucidam a necessidade de adoção de medidas que incentivem a prevenção 
ou cessação do tabagismo e a prática regular de atividade física, dentro do contexto do 
planejamento de políticas públicas de promoção à saúde no envelhecimento.

ASSOCIAÇÃO ENTRE HIPERTENSÃO ARTERIAL AUTORREFERIDA E HÁBITOS 
DE VIDA NÃO SAUDÁVEIS EM IDOSOS
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RESUMO
Introdução: Com o aumento da expectativa de vida no Brasil, dados epidemioló-
gicos em saúde bucal evidenciam a necessidade do maior acompanhamento dos 
indicadores de saúde bucal de pessoas idosas. Objetivo: Avaliar a condição de saúde 
bucal, autopercepção em saúde bucal e o acesso aos serviços de atenção à saúde 
bucal de pessoas idosas, que residiam em estado de corresidência. Métodos: Trata-se 
de um estudo epidemiológico transversal realizado com indivíduos com 65 anos ou 
mais, residentes na área adstrita a uma Unidade de Saúde da Família do município 
de Jequié/BA. Realizou-se o exame clínico da cavidade bucal com espelho bucal 
plano e sonda periodontal modelo OMS, seguindo os códigos e critérios da Orga-
nização Mundial de Saúde. Os dados foram digitados e analisados nos programas 
Epibuco e Microso�  Excel 2010. Resultados: Participaram da pesquisa 162 pessoas 
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idosas dentre os quais foi evidenciado que 93,89% dos elementos dentais foram 
perdidos por cárie: 75,93 e 65,43% dos idosos usam ou necessitam de algum tipo 
de prótese dentária, respectivamente: 51,7% são desdentados totais e 64,8% apre-
sentaram autopercepção da sua saúde oral considerada alta ou moderada. Quanto 
ao acesso, 96,91% foram ao dentista pelo menos uma vez na vida, porém, 54,32% 
informaram que a última consulta foi há três anos ou mais. Conclusão: A condição 
de saúde bucal dos idosos que vivem em estado de corresidência é precária. O alto 
grau de edentulismo, associado a uma autopercepção equivocada da saúde bucal e 
a falta de procura aos serviços odontológicos, são fatores agravantes da condição de 
saúde bucal dessa população.

RESUMO
Introdução e objetivo: A doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenera-
tiva com maior prevalência nos idosos sendo caracterizada por tremores, bradici-
nesia, rigidez e instabilidade da postura e da marcha. Os indivíduos com DP sofrem 
prejuízos funcionais, emocionais e sociais com impacto negativo na qualidade de 
vida. Essas alterações biopsicossociais podem variar de acordo com o estágio da 
doença. O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto da doença de Parkinson na 
funcionalidade e qualidade de vida de idosos de acordo com a severidade da doença. 
Metodologia: Estudo descritivo de corte transversal. A amostra foi constituída 
por pacientes do ambulatório de um Centro Geriátrico no período de fevereiro a 
maio de 2013. Foram incluídos idosos com diagnóstico clínico de DP, de ambos 
os sexos, sem alteração cognitiva. Foram excluídos idosos com patologias ortopé-
dicas ou outras patologias neurodegenerativas que comprometessem a funcionali-
dade e cognição. Foram coletados dados clínicos e sociodemográ� cos, aplicado o 
Miniexame do Estado Mental para avaliação cognitiva, escala de Estágios e Inca-
pacidade de Hoehn and Yahr (modi� cada) para avaliação da severidade da doença, 
Índice de Barthel modi� cado para avaliação funcional e o Questionário de Doença 
de Parkinson (PDQ-39) para avaliação da qualidade de vida. As variáveis do estudo 
foram analisadas pela estatística descritiva. Resultados e discussão: Foram entrevis-
tados 22 idosos sendo excluídos cinco devido ao comprometimento cognitivo. A 
maioria era do gênero masculino (64,7%) com idade média de 76 anos (desvio-pa-
drão 8,15 anos), primeiro grau completo de escolaridade (64,7%), não realizava 
� sioterapia (65%). Todos tomavam medicações para a DP. Dos 17 idosos partici-
pantes, 12 possuíam severidade leve com a maioria apresentando ligeira depen-
dência (66,66%) e média total dos escores dos domínios da PDQ-39 de 34,76%. 
Cinco idosos possuíam severidade moderada com a maioria apresentando ligeira 
dependência (80%) e média total dos escores dos domínios da PDQ-39 de 36,22%. 
Apesar dos idosos apresentarem diferentes graus de severidade, não foi observado 
diferença no comprometimento funcional e na percepção da qualidade de vida. O 
número reduzido da amostra pode ter contribuído nos resultados. Conclusão: Este 
estudo demonstrou que, na população estudada, o impacto funcional e na quali-
dade de vida foi semelhante nos idosos com grau de severidade leve e moderado da 
Doença de Parkinson.
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RESUMO
Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é um distúrbio crônico que compromete o meta-
bolismo de glicose e de outros substratos produtores de energia. O DM gera compli-
cações neuropáticas e vasculares. Em 2000, foi estimado que 171 milhões de pessoas 
possuíam DM e as projeções apontam que 366 milhões de pessoas terão DM em 2030. 
O DM é a principal causa de cegueira, amputações não traumáticas dos membros 
inferiores e insu� ciência renal terminal. Objetivo: Avaliar o risco de Diabetes Mellitus 
tipo II, por meio do instrumento Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISK). Metodo-
logia: O estudo é descritivo, transversal e quantitativo. Foram avaliados 155 sujeitos de 
ambos os sexos, com idade média de 61 ± 13,4. Utilizou-se o instrumento de rastreio 
FINDRISK para veri� car o risco dos voluntários desenvolverem DM tipo II em até 10 
anos. O FINDRISK pontua o risco de desenvolver DM tipo II em 10 anos de acordo 
com os valores: menor que 7 pontos (baixo risco), de 7 a 11 pontos (risco ligeiramente 
elevado), de 12 a 14 pontos (risco moderado), de 15 a 20 pontos (risco alto) e maior 
que 20 pontos (risco muito alto). Resultados e discussão: A menor pontuação obtida 
por meio da aplicação do FINDRISK foi 0 e a maior 28, sendo que 13% dos partici-
pantes apresentaram baixo risco de desenvolver DM tipo II, 36% apresentaram risco 
ligeiramente elevado, 20% apresentaram risco moderado, 23% apresentaram risco alto 
e 8% apresentaram risco muito alto. Observa-se que a porcentagem de risco baixo para 
desenvolver DM tipo II é pequena comparada à porcentagem de risco ligeiramente 
elevado. Ao somar as porcentagens de risco moderado, alto e muito alto obtém-se 51%, 
ou seja, a metade dos participantes possui risco signi� cativo de desenvolver DM tipo 
II em 10 anos. Conclusão: Desta forma, os custos com saúde estão relacionados princi-
palmente com uma alta frequência de complicações agudas e crônicas, que são causas 
de hospitalização, incapacitações, perda de produtividade de vida e morte prematura, 
por isso, políticas públicas, ações e programas de manutenção de saúde devem ser 
criados e fortalecidos, a � m de prevenir e diagnosticar DM.
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RESUMO
Introdução: Menor gasto energético tem sido associado com fragilidade em idosos 
da comunidade, entretanto, ainda são escassos estudos sobre a associação de gasto 
energético com desfechos mórbidos em idosos hospitalizados. Hipotetisamos 
que a baixa capacidade de gastar energia (BCGE) está associada à morte e perda 
funcional em idosos, independente das doenças cardiovasculares. Objetivo: Avaliar 

BAIXA CAPACIDADE DE GASTAR ENERGIA COMO PREDITORA DE MORTE 
EM IDOSOS HOSPITALIZADOS
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BCGE como um preditor de morte em idosos hospitalizados. Metodologia: Coorte 
fechada de idosos de um ano para desfechos de fragilidade de enfermaria de cardio-
logia. Variáveis avaliadas no início: sóciodemográ� cas; Hb/Ht , leucócitos, PCR, 
creatinina; BCGE foi de� nida na presença de uma ou ambas variáveis: exaustão 
(avaliado pelo CIS-D) e maior tempo de refeição (MTR) > 40 minutos. Doenças 
cardiovasculares: insu� ciência cardíaca, � brilação atrial, infarto do miocárdio, 
angina pectoris, hipertensão arterial, isolada e em 3 ou mais (DCV3+). Os desfe-
chos foram avaliados a cada seis meses, por chamada telefônica. Análises realizadas 
por: Teste de qui-quadrado e Curva de Kaplan Méier. Resultados e discussão: 128 
pacientes concluíram o seguimento, sendo 51,6% mulheres e a média de idade foi 
73,63 anos. Destes 52,5% eram exaustos, 35,2% tinham MTR e 30% eram anêmicos. 
Dentre os pacientes que morreram, 88,2% tinham positividade ora pra exaustão, 
ora MTR (p=0,48) e 28%, em ambas as variáveis. Os pacientes exaustos eram mais 
novos (71,96 anos) comparados aos idosos com MTR (74 anos). Dos pacientes com 
MTR 66% deles eram exaustos, e destes, 48% apresentavam MTR. Na análise de 
sobrevida as variáveis signi� cativas foram: gênero feminino (HR 2,66;IC 1,04-6,80 p 
= 0,041); anemia (HR 2,39; IC 1,03-5,53 p = 0,40); MTR (HR 3,94; IC 1,32-11,79 p = 
0,14); exaustão (HR 3,62; IC 1,19-11,00 p = 0,23). A interação entre exaustão e MTR 
resulta em (HR 5,84; IC 2,02-16,91 p = 0,001). Após ajuste para variáveis signi� ca-
tivas tanto MTR isolado (HR 3,61; IC 1,13-11,58 p=0,03) como, da interação entre 
elas, (HR 5,28; IC 1,67-16,72 p = 0,005) mantiveram-se signi� cativos. A incapaci-
dade de gastar energia pode estar associada a um prejuízo importante na resiliência, 
o que pode justi� car sua associação com mortalidade independente das doenças 
de base. A identi� cação do gasto energético nesses pacientes pode ser fundamental 
para avaliação dos riscos e das possíveis terapêutica. Conclusão: Nossos resultados 
indicam que a BCGE é um preditor de morte em idosos com DCV independente da 
doença de base e dos parâmetros � siológicos.
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RESUMO
Introdução: A Caderneta Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (CNSPI) foi instituída 
pelo Ministério da Saúde por meio da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 
Sua � nalidade é monitorar a saúde do idoso, vincular o idoso à equipe de saúde 
e estimular o cuidado com a própria saúde. É distribuída aos municípios e não 
está vinculada a nenhum sistema de informação do Sistema Único de Saúde o que 
impede o registro e resgate de seus dados. Foi elaborado um sistema de informação 
que permitisse identi� car o per� l da população idosa e o planejamento e execução 
de ações direcionadas a promoção da saúde e a prevenção de agravos. Objetivo: 
Relatar a experiência do uso do sistema de informação aplicado como piloto nas 
unidades básicas de saúde da região sul do município de São Paulo. Metodologia: 
Foi elaborada uma planilha em Excel contendo dados de identi� cação do usuário 
e indicadores de vulnerabilidade e fragilidade. Resultados e discussão: Cadastrados 
83.391 idosos − 32%do total de idosos residentes na região, 59% mulheres, 61% entre 
60 e 69 anos, 10% moram sozinhos, 6,5% foram internados e 6,6% sofreram queda ao 
menos uma vez em 12 meses. 63% são hipertensos, 23% diabéticos e 20% hipertensos 

CADERNETA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA: INSTRUMENTO 
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e diabéticos sendo que, desses, 46,5% usam “polifarmácia” e 10% sofreram queda e/
ou internação no período. Entre os idosos que sofreram queda, 50% usa “polifar-
mácia” e 32,5% relatou alteração de memória percebida e 23% informou ao menos 
uma internação no ano. O cadastro nominal permite localizar o idoso e planejar seu 
acompanhamento individual e, também, identi� car o per� l da população idosa do 
território, servindo como base para o planejamento de ações nas unidades básicas 
e demais instâncias. Conclusão: A implantação desse cadastro como piloto foi um 
grande desa� o. Envolveu um processo de mudança no atendimento aos idosos, 
aproximando as equipes desses usuários. Mostrou-se de grande importância como 
instrumento de gestão, permitindo a avaliação da população idosa local, a identi� -
cação das necessidades do território e o planejamento de ações especí� cas. Os dados 
coletados possibilitaram a identi� cação dos idosos com indícios de fragilidade e já 
puderam ser usados no planejamento anual de ações especí� cas para a população 
idosa local permitindo, assim, a continuidade da assistência e fortalecimento do 
vínculo usuário-equipe de saúde e garantindo a melhora da qualidade no atendi-
mento ao idoso na atenção básica e a consolidação da Política Nacional da Saúde da 
Pessoa Idosa no SUS.

Municipal de São Paulo; 
Luzimar Cosme / Cosme, 

L / Secretaria Municipal de 
São Paulo; Sonia Raquel W. 

Coelho / Coelho, SRWC 
/ Secretaria Municipal de 

Saúde de São Paulo; Sérgio 
Márcio Pacheco Paschoal / 
Paschoal, SMP / Secretaria 
Municipal de Saúde de São 

Paulo
Área: Gerontologia

Temário: Epidemiologia
Modalidade aprovada: 

Trabalho Cientí� co − 
Pôster Impresso

RESUMO
Introdução: As Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) são alter-
nativas emergentes de cuidados não familiares. Objetivo: Esta pesquisa analisou o 
per� l sociodemográ� co, de saúde e a capacidade funcional de idosos em situação 
de acolhimento institucional em Belém/Pará. Metodologia: Trata-se de um estudo 
descritivo, transversal, quantitativo. Participaram 73 idosos de duas instituições 
públicas, avaliados pelo Miniexame do Estado Mental (MEEM), Índice de Katz e de 
Lawton e nos casos de presença de declínio cognitivo, pela escala de Avaliação da 
Incapacidade funcional para Demência (DAD). Resultados e discussão: Observou-
se o predomínio do sexo feminino (53%) e de idosos solteiros, com idade de 60 a 99 
anos, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) foi a doença mais prevalente (45,3%). 
No grupo sem declínio cognitivo, em relação à capacidade funcional, constatou-
se o predomínio de idosos independentes (85,7%) para as Atividades Básicas de 
Vida Diária (ABVD) e dependentes moderados para as Atividades Instrumentais 
de Vida Diária (AIVD) e no grupo com comprometimento cognitivo, constatou-
se menor predomínio de independentes para ABVD e alta prevalência de depen-
dência severa para as AIVD. Conclusão: O estudo permitiu traçar um per� l recente 
dos idosos residentes em ILPI públicas em Belém, os dados indicam semelhanças 
ao restante do país quanto ao maior número de mulheres e a maior prevalência 
de doenças crônico-degenerativas que cooperam para a incapacidade funcional. 
Salienta-se a necessidade da adoção de medidas preventivas para a manutenção da 
capacidade funcional, por intermédio da operacionalização de políticas públicas e 
da atuação multipro� ssional.

CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSOS ACOLHIDOS EM INSTITUIÇÕES 
PÚBLICAS DE LONGA PERMANÊNCIA EM BELÉM-PA

Autores: Tatiane Bahia 
do Vale Silva / Silva, TBV 

/ UFPA; Celina Maria 
Colino Magalhães / 

Magalhães, CMC / UFPA; 
Daniela Cristina Carvalho 

de Abreu / Abreu, DCC 
/ USP-FMRP; Suelen da 

Costa Chaves / Chaves, SC 
/ UFPA; Tomáz Benjamin 

Costa de Almeida / 
Almeida, TBC 

Área: Gerontologia
Temário: Epidemiologia

Modalidade aprovada: 
Trabalho Cientí� co − 

Pôster Impresso



637

RESUMO
Introdução: Indivíduos com doença de Parkinson têm se bene� ciado com a prática de 
exercícios que trabalham funções tanto motoras quanto cognitivas. Para tanto, traçar 
um per� l socioepidemiológico é importante para estudos futuros. Objetivos: caracte-
rizar socioepidemiologicamente idosos com doença de Parkinson submetidos a dois 
programas distintos de exercícios. Metodologia: Ensaio clínico controlado, duplo-cego, 
incluindo 29 idosos com diagnóstico clínico de doença de Parkinson, randomizados 
em grupo experimental (exercícios com realidade virtual) e em grupo-controle (exer-
cícios sem realidade virtual). Foi utilizado um questionário socioepidemiológico para 
investigar variáveis como idade, sexo, nível de escolaridade, tempo de diagnóstico, 
níveis cognitivo e funcional. Valores percentuais e médias com desvio-padrão foram 
apresentados, sendo que a análise estatística foi realizada pelo pacote SPSS 20.0. Resul-
tados e discussão: Foi observado predomínio de homens (58,62%; p = 0,113), com faixa 
etária de 69,83 ± 5,73 anos (p = 0,031), possuindo o 2° grau completo (48,28%; p = 
0,988) e tempo de diagnóstico da doença superior a um ano (72,42%; p = 0,815). Além 
dessas, a média na escala Hoehn e Yahr foi de 2,24 ± 1,06 pontos (p = 0,636), e média 
na avaliação cognitiva de 23,59 ± 2,88 (p = 0,822), baseada pela Montreal Cognitive 
Assessment (MoCA). Foi possível encontrar uma amostra semelhante a outros estudos, 
que englobasse uma maior quantidade de indivíduos do sexo masculino, com elevado 
tempo de diagnóstico da doença, corroborando quanto à situação funcional e com 
presença de alterações cognitivas. Conclusão: Essas informações se constituíram em 
dados importantes no acompanhamento a pacientes que compuseram a amostra em 
dois protocolos distintos de exercícios, com e sem o uso da realidade virtual.

CARACTERIZAÇÃO DE IDOSOS COM DOENÇA DE PARKINSON SUBME-
TIDOS A DOIS PROGRAMAS DISTINTOS DE EXERCÍCIOS
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RESUMO
Introdução: A obesidade sarcopênica tem se destacado no campo cientí� co princi-
palmente por seus desfechos negativos na saúde dos idosos. A obesidade sarcopênica 
pode ser de� nida pela con� uência da perda da massa e força musculares em indiví-
duos obesos. Objetivo: Veri� car a possível associação da obesidade sarcopênica com 
dependência para as atividades básicas de vida diária, quedas e variáveis demográ-
� cas. Metodologia: Trata-se de um estudo seccional denominado FIBRA III/RJ (Fragi-
lidade em Idosos Brasileiros), realizado com 402 idosos, acima de 65 anos, de ambos 
os sexos, e residentes na zona norte do Rio de Janeiro, entre o período de 2012 a 2013. 
Foram submetidos a entrevista domiciliar, para avaliação de variáveis socioeconô-
micas, demográ� cas, e realizadas avaliação funcional e de morbidade. Foram coletados 
também dados antropométricos. Com base no European Work Group on Sarcopenia 
in Older People, foram selecionados três critérios para o diagnóstico de sarcopenia: 
massa muscular, força muscular e velocidade da marcha. A massa muscular foi esti-
mada pela equação de Baumgartner e de� nido como reduzida naqueles do primeiro 
quintil. Para avaliar a velocidade da marcha, os idosos caminharam a distância de 4,6 
metros; a avaliação da força de preensão palmar pelo do dinamômetro Jamar; e para 

FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À OBESIDADE SARCOPÊNICA EM 
IDOSOS RESIDENTES NA ZONA NORTE DO RJ
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avaliação das atividades básicas de vida diária foi utilizada a escala de Katz. Para o 
diagnóstico da obesidade os indivíduos foram classi� cados de acordo com os pontos 
de coorte recomendados pela Organização Pan-Americana de Saúde – IMC > 30 kg/
m2. Foram calculadas frequências simples e as análises bivariadas no SPSS 19 com seus 
intervalos de con� ança de 95%. Resultados: Foram avaliados 402 idosos, com predo-
minância do sexo feminino (70,4%). A prevalência de obesidade sarcopênica foi de 
4,5% e na análise bivariada notou-se risco de 2,76 (IC = 0,59-12,7) para obesidade 
sarcopênica nos idosos que tiveram quedas, possuem dependência para realização das 
atividades básicas de vida diária (OR= 4,21-IC = 1,55-11,46), estatisticamente signi� -
cante. Notou-se também um risco entre os idosos com idade entre 75 e 84 anos (OR = 
2,62-IC = 0,53-12,99), porém sem signi� cância estatística. Discussão e conclusões: A 
proporção de obesidade sarcopênica é similar aos estudos nacionais. Houve associação 
positiva entre obesidade sarcopênica e dependência para as atividades básicas de vida 
diária, quedas, sexo feminino e que estavam na faixa etária entre 75 e 84 anos.

RESUMO
Introdução: A natureza causal bidirecional e complexa entre síndrome de fragili-
dade e depressão permanece desconhecida. A presença de sintomas depressivos 
pode se constituir como fator de risco para esta síndrome e, por outro lado, repre-
sentar manifestação precoce de fragilidade. Isso denota a necessidade de inves-
tigação dessa relação em diferentes contextos. Objetivos: Comparar o status de 
fragilidade (frágeis, pré-frágeis e não frágeis) dos idosos hospitalizados de acordo 
com o indicativo de depressão (ID), e; veri� car a chance de risco de ID e da incapa-
cidade funcional para as atividades de vida diária entre os idosos frágeis. Métodos: 
Investigação integrante do Estudo de Fragilidade em Idosos (EFRAGI), com deli-
neamento observacional, analítico e transversal, conduzido no período de abril 
a dezembro de 2013, com 188 idosos internados nos setores de clínica médica e 
cirúrgica do Hospital de Clínicas de Uberaba/MG. Foram utilizados instrumento 
estruturado para a caracterização dos dados sociodemogra� cos e econômicos; 
Escalas de Depressão Geriátrica Abreviada, Katz, Lawton e Fenótipo de Fragilidade 
de Fried. Utilizou-se análise descritiva, teste qui-quadrado e regressão logística (p < 
0,05) por meio do So� ware Statiscal Package for Social Sciences (SPSS), versão 17.0. 
Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFTM 
sob Parecer nº 2.511. Resultados: Em ambos os grupos, o maior percentual era do 
sexo masculino (60,1%), faixa etária entre 60 a70 anos (62,8%), casados (64,9%), 
com 1 a4 anos de estudo (54,8%) e renda individual mensal de um salário mínimo 
(60,2%). A prevalência da condição de fragilidade correspondeu a 26,6%, enquanto 
que a pré-fragilidade foi de 53,7%. Veri� cou-se maior proporção de idosos frágeis 
com ID (48%) comparado aos demais (p = 0,001). Idosos frágeis apresentaram 4,6 
e 2,8 vezes mais chances, respectivamente, para indicativo de depressão (p = 0,027) 
e dependência nas atividades instrumentais de vida diária (p = 0,001). Conclusão: 
Idosos frágeis hospitalizados apresentaram elevado percentual de ID, associado a 
maior razão de chances para ID e dependência nas AIVD. *Financiamento: CNPq 
e Fapemig.
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RESUMO
Aumentar os anos de vida saudável é desa� o dos sistemas de saúde. Para idosos a hospi-
talização representa riscos para a saúde, além de altos custos para o sistema de saúde 
pelo que é fundamental evitá-las. Neste trabalho analisa-se a relevância do indicador 
“Internações por Condições Sensíveis de Atenção Primária” (ICSAP) como medida de 
desempenho do sistema de saúde na busca de melhora da qualidade de vida dos idosos. 
Este trabalho estuda a evolução temporal das Internações por Condições Sensíveis à 
Atenção Primária (ICSAP) na década de 2000, sua estrutura e magnitude segundo 
causas, entre idosos do Estado do Rio de Janeiro, assim como veri� car a existência de 
correlação entre as ICSAP e o acesso à atenção primária. Métodos: Estudo transversal 
com base em dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) e do 
Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). Calculou-se proporção e taxa de 
ICSAP global e segundo diagnóstico mais prevalentes. Estimou-se também a cobertura 
da Estratégia de Saúde da Família (ESF) na população idosa e o número de consultas 
médicas realizadas por idosos na atenção primária. Para analisar o impacto desses 
indicadores nas ICSAP, foi realizado teste de correlação linear. Resultados: Encontrou-
se acentuada redução das ICSAP para todas as causas e grupos etários. Insu� ciências 
cardíacas, doenças cerebrovasculares e pulmonares obstrutivas crônicas acumulam 
50% das internações sensíveis. Idosos com mais de 69 anos têm maior risco de ser inter-
nado por alguma dessas causas. Observou-se maior risco masculino de internação. Foi 
encontrada correlação negativa entre as ICSAP e os indicadores de acesso à atenção 
primária. Conclusões: O avanço da reorganização da atenção primária em saúde no 
Rio de Janeiro vem provocando impactos signi� cativos na morbidade hospitalar da 
população idosa residente. O estudo das ICSAP se mostra um importante instrumento 
para gestão, na medida em que identi� ca as principais causas sensíveis à intervenção 
dos serviços de saúde, sinalizando, assim, quais ações são mais efetivas para a dimi-
nuição das internações e que, consequentemente, contribuem para o aumento da quali-
dade de vida dos idosos.
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RESUMO
Introdução: A partir do século XX observa-se um crescente processo de envelheci-
mento populacional em todo mundo, como resultado do aumento na expectativa de 
vida das populações. A realidade do idoso da fronteira oeste do sul do Brasil, onde 
Uruguaiana se inclui, é ainda é pouco conhecida, tendo em vista sua complexidade 
populacional. Objetivo: Elaborar um diagnóstico do per� l epidemiológico e de saúde 
dos indivíduos com mais de 60 anos do município de Uruguaiana/RS, visando a sua 
caracterização para elaboração de proposta de estratégias de prevenção de doenças 
e promoção de saúde voltados para a realidade local. Metodologia: Entrevistas com 
idosos com idade maior ou igual a 60 anos, voluntários para participação no projeto, 
com a liberação por parte do responsável quando necessário, e assinatura de um termo 
de consentimento livre e esclarecido. Os idosos realizaram exames antropométricos 
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e de pressão arterial, coleta de sangue periférico, as dosagens de per� l lipídico, glicê-
mico e hemograma. Após os dados foram tabulados em planilha eletrônica e anali-
sado estatisticamente no So� ware SPSS v 20.0. Resultados e discussão: Participaram 
do estudo 283 idosos, sendo a maioria composta por mulheres, com idade média geral 
de 73,4 ± 8,0 anos, não havendo diferenças entre as idades médias de homens (74,7 ± 
8,0 anos) e de mulheres (73,2 ± 8,0 anos). A maioria dos idosos eram viúvos, aposen-
tados, com renda até um salário mínimo, relatou morar em casa própria e ser apenas 
alfabetizado, não sabendo indicar anos de estudo. Observou-se elevada frequência de 
anêmicos. Sabe-se que o quadro anêmico pode ser comum pela faixa etária, porém é 
preocupante uma vez que, a anemia causa fadiga, dores musculares, falta de apetite 
e depressão. Já quanto ao peso se encontrou dentro do desejável. Quanto à cognição, 
67% dos idosos apresentaram alteração no Miniexame do Estado Mental, mas não 
foram considerados deprimidos pela escala GDS. A baixa cognição pode estar rela-
cionada com os resultados observados no GDS. Quanto ao risco cardiovascular inves-
tigado pela escala de Framingham e pelo teste GP, foi considerado baixo. Conclusão: 
Os idosos do pampa gaúcho (Uruguaiana/RS) apresentam-se em per� l demográ� co 
diferenciado, havendo um raro equilíbrio entre as médias das idades observadas entre 
homens e mulheres. Os programas de prevenção de doença e promoção de saúde 
devem visar doenças como anemia e estimular a prática de atividades de estimulem 
a cognição.
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RESUMO
Introdução: Os agravos por causas externas, entre eles, acidentes e violência represen-
taram no panorama nacional em 2009, a sexta posição entre os óbitos de idosos no 
Brasil, totalizando 21.453 mortes, das quais 1.929 foram devidas a agressões (homi-
cídios). O objetivo deste estudo foi identi� car a prevalência de agravos por causas 
externas em idosos internados em um hospital público de referência em Belém/Pa 
no ano de 2012. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal descritivo e retros-
pectivo. Para a obtenção de dados foi construído um instrumento de pesquisa estru-
turado, contemplando características sociodemográ� cas e dados da internação por 
agravos externos e suas implicações. Os dados obtidos para o estudo foram de caráter 
secundário, retirados dos prontuários individuais dos idosos da amostra. A amostra do 
estudo correspondeu a (n = 327) idosos cujas causas de internação foram provocadas 
pela violência/acidente no ano de 2012. A análise dos dados foi feita pelo So� ware SPSS 
versão 18.0, em que se descreveram apenas as proporções de ocorrência. O projeto foi 
aprovado pelo comitê de ética em pesquisa pelo Parecer de número 369.389, assim 
como foi obtida autorização pela instituição em que se coletaram os dados. Resultados 
e discussão: O sexo masculino foi mais prevalente (52,9%), com média de idade de 
74(DP ± 10,25) anos. A maioria dos idosos foi proveniente da região metropolitana 
de Belém (61,8%). A causa mais frequente da internação foi ocasionada por acidente 
(94%), seguido de violência (6%). O tempo de internação foi superior a 11 dias em 
40,7%. O tipo de acidente mais prevalente foram às quedas (86,9%). A parte do corpo 
mais afetada foram os membros inferiores (56,3%). O tipo de lesão sofrida preva-
leceu à fratura (83,5%), causadas por vários tipos de quedas, em que a maioria foi da 
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própria altura (48,6%), aqui se destacando também a queda de rede. Na maioria dos 
casos não houve complicações e nem sequelas, porém, acredita-se que pelo período 
de internação os idosos e pelo tipo de trauma observado no estudo houve impacto 
na sua funcionalidade. Conclusões: Os resultados deste estudo nos apontam o quanto 
os idosos são suscetíveis a agravos por causas externas, sobretudo quedas e entre os 
homens idosos, e nos remete a repensar a prática da avaliação dos principais riscos 
e sua prevenção, entre eles, o equilíbrio, uso de medicamentos, aspectos sensoriais, 
marcha e barreiras ambientais.

RESUMO
Introdução: A marcha do hemiparético é um dos principais problemas relacionados 
à perda seletiva do controle do tronco e membros, acarretando velocidade e cadência 
menores do que na marcha normal. Os exercícios de Carrière usam a bola suíça como 
um instrumento facilitador da prática de vários submovimentos da marcha. Mas há 
poucas evidências na literatura sobre o uso da bola suíça no tratamento da marcha dos 
hemiparéticos. Objetivo: Veri� car a evolução da cadência e a velocidade da marcha 
de hemiparéticos idosos tratados com a bola suíça. Metodologia: Relato de dois casos 
(de 65 e 64 anos) com 20 sessões para cada paciente, de fevereiro a maio de 2010, na 
Clínica Escola da FIR. Aprovação do CEP do Hospital Agamenon Magalhães, Recife 
(Protocolo nº 437/09). Aos sujeitos foram aplicadas: avaliação neurofuncional e escala 
de Dynamic Gait Index (DGI) no início e no � nal do tratamento (usada para quanti-
� car a marcha). Os exercícios foram: pêndulo, rock’n roll, perpétuo, cowboy, manobra 
de valsa, gaivota, balança, ula ula, salamandra, trote e desestabilização de um membro 
inferior. Resultados: Houve melhora nos escores totais da escala DGI. A evolução das 
cadências foi, respectivamente: de 1,2 passos/s para 1,5; e 1,2 para 1,4; e das veloci-
dades: manutenção de 0,6 m/s; e aumento de 0,6 para 0,85. Discussão: Exercícios de 
Carrière exigem feedback vestibular e proprioceptivo para haver respostas adaptativas 
adequadas, controle e força muscular no tronco e membros inferiores (MMII). No item 
2 da escala DGI foi observada melhora na velocidade de marcha em ambos sujeitos, 
o que pode decorrer do exercício “perpétuo”, cujos objetivos visam melhorar simetria 
e coordenação dos movimentos na marcha, equilíbrio e habilidade para dissociar os 
MMII e movê-los alternadamente. No item 4 a voluntária 1 mostrou melhora nos 
movimentos rotacionais na vertical com a cabeça, cujo exercício de “cowboy” pode ter 
contribuído à marcha independente. No item 5 a voluntária 1 obteve diminuição do 
tempo de girar, o que pode decorrer da miscelânea dos exercícios. Conclusão: Nesses 
idosos houve melhora na cadência e velocidade da marcha, pois mesmo a neuroplasti-
cidade descrescendo com a idade, ainda permanecem níveis su� cientes para produzir 
em geral uma reabilitação satisfatória. O processo de reabilitação deve ser o mais 
precoce possível e a reabilitação estimulada por anos. Os exercícios melhoraram o 
padrão da marcha. Mas, dado a exígua amostra, faz-se necessário estudos com maior 
poder analítico.
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RESUMO
Introdução: Embora o Índice de Massa Corporal (IMC) seja um bom indicador de 
adiposidade em adultos, há controvérsias quanto a sua interpretação em idosos. Obje-
tivos: Investigar, em um grupo de idosos se a adiposidade e a massa magra corres-
pondem às diferentes classi� cações do IMC e a correspondência entre ingestão de 
energia e proteínas com o IMC. Casuística e métodos: Amostra de conveniência com 
demanda espontânea em sala de espera (voluntários acima de 65 anos) de um Centro 
de Saúde Escola; os idosos foram avaliados quanto ao IMC (a partir das medidas de 
peso e altura), massa muscular − ME, massa magra −MM (ME+osso) e adiposidade 
− G (por DEXA, dual energy X-ray absormetry). A ingestão de energia e proteínas foi 
investigada por um recordatório alimentar de 24 horas. Os idosos foram agrupados de 
acordo com classi� cação do IMC: baixo peso − BP (< 23 kg/m2), eutro� a − E (23-28 
kg/m2) ou sobrepeso − SP (> 28 kg/m2), e esse grupos foram comparados quanto às 
variáveis de composição corporal e dietéticas por ANOVA e teste de Fisher. Resultados 
e discussão: Foram avaliados 70 idosos (76% mulheres, idade de 76,4 ± 7,0 anos). 
Quanto ao IMC, 41% foram classi� cados como E; 22% como BP; e 37% como SP. 
Houve diferença signi� cativa entre os grupos no que diz respeito a G (BP = 13 kg ± 
4; E = 33 kg ± 8; SP = 34 kg ± 8; p = 0,00), ME (BP = 33 kg, E = 35 kg, SP = 42 kg; p 
= 0,00) e MM (BP = 34 kg, E = 36 kg, SP = 44 kg; p =0,00). O grupo BP apresentou o 
maior consumo calórico relativo ao peso corporal (BP = 35 kcal/kg, E = 28 kcal/kg, SP 
= 19 kcal/kg; p = 0,00), assim como o consumo de proteínas relativo ao peso corporal 
(BP = 1,4 g/kg, E = 1,2 g/kg, SP = 0,8 g/kg; p = 0,00). Conclusões: Os resultados do 
presente estudo mostram que o IMC em idosos pode indicar tanto a gordura corporal 
quanto a massa magra, ou seja, indica a massa corporal como um todo. Por sua vez, 
a ingestão alimentar mostra resultados con� itantes com o IMC, o que possivelmente 
pode ser indicador de erros de relato por parte dos idosos. Mais estudos são necessá-
rios nesse sentido.
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RESUMO
Introdução: O momento demográ� co atual aponta para um crescimento acentuado 
de pessoas com 65 anos ou mais. Em Portugal esse segmento populacional de acordo 
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com os censos 2012 já atinge 20% da população e os números só tendem a crescer. Esse 
processo de envelhecimento da população portuguesa deve-se ao facto do aumento 
da expetativa de vida, a diminuição da taxa de natalidade e os avanços tecnológicos 
na área da saúde. No entanto, este quadro de envelhecimento populacional tende 
a repercutir-se no aparecimento de doenças crônicas e/ou degenerativas, típicas de 
idades avançadas, que com o passar do tempo pode incapacitar ou afetar de forma 
prolongada funções psicológicas, � siológicas e/ou anatómicas seu portador. De 
acordo com alguns os estudos, a prestação de cuidados às pessoas idosas e/ou inca-
pacitadas emergem do núcleo familiar, do núcleo de amigos, vizinhos, membros de 
grupos religiosos ou outras pessoas da comunidade. São voluntários, sem formação 
pro� ssional especí� ca e não remunerados. Na literatura gerontológica são deno-
minados de cuidadores informais. A Unidade de Saúde Familiar (USF) em Ovar, 
distrito de Aveiro, centro de Portugal contatou com uma Universidade do Centro 
de Portugal, no sentido de realizar uma parceria no apoio aos cuidadores informais. 
Na fase inicial, foi aplicada a escala COPE-CUIDE junto aos cuidadores informais 
de pessoas idosas. Objetivo: Apresentar o grau de satisfação e de descontentamento 
dos cuidadores na prestação de cuidados de saúde à pessoa idosa inscritos na USF. 
Metodologia: O estudo é de cariz quantitativo e a análise dos dados foi realizada 
com o apoio do programa estatístico SPSS 20.0. Os dados foram analisados por meio 
da estatística descritiva. Resultados e discussão: Os resultados apontam que dos 44 
(100%) cuidadores informais inqueridos, 29,5% têm entre 56 e 61 anos, o sexo femi-
nino prevalece com 95,5%; o estado civil, 77,3% são casados; 64% cuidam mais de 60 
horas; 59,1% consideram que prestar cuidados é uma atividade muito exigente e 41% 
sentem-se prisioneiros da sua tarefa de cuidar. Conclusão: Os cuidadores informais 
de pessoas idosas da USF em OVAR são em sua maioria do sexo feminino, consi-
deram que o cuidar tem efeito negativo no seu bem-estar físico e emocional eviden-
ciando sintomas psicossomáticos, apresentam carência de apoio emocional sistemá-
tico na prestação de cuidados, mas, no entanto, têm satisfação pessoal na prestação 
de cuidados.
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RESUMO
Introdução: A percepção corporal corresponde ao conjunto de representações 
neuro� siológicas e espaciais, permitindo ao indivíduo reconhecer o corpo e seus 
segmentos no tempo e no espaço. Com o envelhecimento, surgem os estereótipos 
provenientes do declínio físico, que corroboram com o declínio da autoestima e da 
distorção da imagem corporal. A adesão dos idosos à prática de atividade física, 
como a dança de salão, está relacionada à melhora do aspecto físico, da autoes-
tima, satisfação pessoal e bem-estar. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a 
in� uência da dança de salão na percepção corporal de idosos. Metodologia: Foram 
avaliados quinze praticantes de ambos os gêneros iniciantes na dança de salão 
na faixa etária de 60 a 75 anos no período de 14 semanas, referente ao tempo de 
duração do módulo inicial. Para a avaliação da percepção corporal foi utilizado o 
instrumento Image Marking Procedure proposto por Askevold (1975) e adaptado por 
� urm (2007), que avalia a percepção da altura da cabeça e da largura dos ombros, 

DANÇA DE SALÃO INFLUENCIANDO NA PERCEPÇÃO CORPORAL DE 
IDOSOS

Autores: Renatta Simões 
Nogueira / Nogueira, RS 

/ Universidade São Judas; 
Marcelo de Almeida Buriti 

/ Buriti, MA / USJT
Área: Gerontologia

Temário: Outros
Modalidade aprovada: 

Trabalho Cientí� co − 
Pôster Impresso



644

cintura e quadril. Para análise das medidas obtidas com este instrumento foi apli-
cado o Índice de Percepção Corporal proposto por Pereira e colaboradores (2010). 
Resultados e discussão: A análise dos resultados do IPC dos segmentos corporais 
para a altura da cabeça mostrou-se bem próxima de 100%, não se observando dife-
rença estatisticamente signi� cante. Entretanto, para os demais segmentos corpo-
rais, notou-se diferença estatisticamente signi� cante, no qual o segmento largura 
do ombro passou de 134,95 ± 28,52 para 105,64 ± 14,26, o segmento largura de 
157,99 ± 45,45 para 117,19 ± 11,82 e, o segmento largura do quadril de 154,59 ± 
29,66 para 112,04 ± 10,57 antes e após a prática de dança de salão, respectivamente. 
Em relação ao índice de percepção corporal geral, os participantes antes da prática 
apresentaram-se hiperesquemáticos (percepção corporal maior do que a real) com 
média de 137,78 ± 24,41 e, após a prática de DS mostraram-se com o índice de 
percepção corporal adequado, cuja média foi de 109,09 ± 5,69, observando-se dife-
rença estatisticamente signi� cante. Conclusão: Conclui-se que após a prática das 
14 semanas de dança de salão, houve melhora signi� cante nos índices de percepção 
corporal geral e dos segmentos corporais passando de hipo ou hiperesquemáticos 
para adequados, corroborando para o melhor reconhecimento do corpo e do espaço 
ocupados por eles, permanecendo a possibilidade de uma melhora mais signi� cante 
com um tempo maior de prática.

RESUMO
Introdução e objetivos: Cresce a prevalência das demências na população, em que 
1,6% possuem 65 a 69 anos e 38,9% são idosos acima de 84 anos. O comprometi-
mento adquirido da memória e de pelo menos outra função cognitiva: linguagem, 
gnosias, praxias ou funções executivas trazem repercussões à vida social e pessoal 
do indivíduo, levando-os a limitações para as atividades instrumentais e de vida 
diária. Nesse contexto, insere-se o papel do cuidador familiar em assumir as respon-
sabilidades cotidianas, o que pode culminar em um estado de tensão/estresse. Para 
tal, objetivou-se veri� car a incidência do diagnóstico de enfermagem − tensão do 
papel de cuidador em cuidadores familiares de idosos demenciados e identi� car as 
características de� nidoras e os fatores relacionados prevalentes nesses cuidadores e 
no contexto do cuidado. Método: Estudo quantitativo com abordagem qualitativa e 
de caráter exploratório descritivo. Participaram 40 cuidadores familiares de idosos 
com diagnóstico de demência, cadastrados e acompanhados em um ambulatório de 
geriatria do Rio de Janeiro – Brasil. A coleta dos dados ocorreu entre julho e agosto de 
2013, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa sob o n° 16495013.7.0000.5259. 
Realizou-se análise de conteúdo para as entrevistas e análise estatística referente ao 
Questionário de Avaliação da Sobrecarga do Cuidador Informal (QASCI). Resul-
tados e discussão: A incidência do diagnóstico de enfermagem − tensão do papel 
de cuidador em cuidadores de idosos com demência foi de 90%, destacando-se as 
mulheres. Isso pode estar relacionado ao papel que a própria sociedade incumbe à 
mulher como organizadora da família e o homem como responsável pelas � nanças. 
As características de� nidoras e os fatores relacionados que prevaleceram foram de 
diversas dimensões: física, emocional, socioeconômica e interpessoal. Os determi-
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nantes para a tensão foram: comportamento do idoso, cuidados prestados, acúmulo 
de atividades, falta de ajuda, recurso � nanceiro insu� ciente, falta de conhecimento, 
falta de convívio social, pouco lazer, dependência, vê-lo doente, tempo insu� ciente 
para cuidar e preocupação. Conclusão: Constata-se negação ou di� culdade pelos 
cuidadores familiares em reconhecer o que os predispõem à tensão. Os determi-
nantes são multidimensionais e esse enfrentamento ou tensão partem da percepção 
de cada um, fazendo-se necessário a identi� cação, o diagnóstico precoce e inter-
venção do enfermeiro.

RESUMO
Introdução: A qualidade de vida é considerada como algo subjetivo, pois envolve 
aspectos tidos como importante para uma pessoa e irrelevante para outra. No 
ambiente de trabalho, o pro� ssional deve estar de acordo com o que a organização 
deseja e ao mesmo tempo procurar satisfazer seus interesses e anseios. Prestar uma 
assistência diferenciada e quali� cada ao idoso com doença renal crônica em hemodiá-
lise é considerado, em muitas vezes, algo desgastante, requerendo mais empenho dos 
pro� ssionais que atendem a esse público. Nos países em desenvolvimento, como é o 
caso do Brasil, em que há pouco investimento na área da saúde, diversas instituições 
são levadas a funcionar de maneira precária e sobrecarregada, o que tende a alterar a 
qualidade de vida dos pro� ssionais, favorecendo um atendimento muitas vezes de� -
ciente. Objetivo: Avaliar a qualidade de vida no trabalho (QVT) dos pro� ssionais de 
saúde que assistem aos idosos renais crônicos em tratamento hemodialítico. Metodo-
logia: Trata-se de um estudo descritivo e transversal, desenvolvido em um Centro de 
Diálise do interior paulista, no período de outubro a dezembro de 2013. A amostra foi 
composta por 20 pro� ssionais de saúde, que foram entrevistados com a aplicação de 
um instrumento de caracterização sociodemográ� ca e o instrumento de avaliação da 
qualidade de vida no trabalho − QWLQ-78. Todos os preceitos éticos foram respei-
tados. Resultados e discussão: A amostra foi composta por 20 participantes, todos do 
sexo feminino, com idade média de 37,36 anos, a maioria solteira (25%). A jornada de 
trabalho semanal média foi de 42,26 horas, sendo que 15% dos participantes também 
trabalhavam em outra instituição. A média de QVT total obtida pelos respondentes 
foi de 3,38 (± 0,41), variando de 2,67 a 4,33. O escore médio obtido nos domínios foi 
de 3,23 (± 0,46) para físico/saúde, 3,45 (± 0,51) para psicológico, 3,80 (± 0,43) para 
pessoal e 3,03 (± 0,44) para pro� ssional. Cabe informar que a pontuação do instru-
mento pode variar de 1 a 5, sendo que quanto maior a pontuação, melhor a QVT. 
Veri� ca-se que os valores obtidos no estudo foram semelhantes aos alcançados pelo 
autor do instrumento original. Conclusão: Conclui-se que a QVT dos pro� ssionais 
de saúde obteve valores satisfatórios e em conformidade com a literatura cientí� ca. 
A necessidade de atenção à qualidade de vida e saúde do pro� ssional formal em seus 
diversos âmbitos é de extrema importância, sendo necessários mais estudos a respeito 
dessa temática.
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RESUMO
Introdução: Trabalhos recentes, empregando técnicas de monitoração da atividade 
física espontânea, sugerem que o padrão de acúmulo de gordura e sua relação com a 
massa magra podem estar, em idosos, relacionados com o padrão de acúmulo das horas 
de repouso, em relação à atividade física e sua intensidade. Menor fragmentação do 
período de repouso seria relacionada a maior massa gorda. O presente estudo avaliou a 
correlação entre a composição corporal, atividade física espontânea, força e qualidade 
muscular em idosos. Metodologia: Idosos foram selecionados em programas de saúde 
da comunidade e por meio de notícias veiculadas por televisão e rádio. Foram avaliados: 
a composição corporal por meio de radioabsorcimetria de feixes duplos (DXA), ativi-
dade física habitual por actigra� a de nova geração (ActivPAL, PAL Technologies, UK) 
força e potência muscular, por dinamometria. Foram calculados média e desviopadrão, 
coe� ciente de correlação de Pearson, e realizada análise de componentes principais, 
após a divisão dos grupos em quartis. Resultados: 49 idosos foram divididos em quatro 
subgrupos: mulheres eutró� cas (n = 10, 70,5 ± 4,0 anos), mulheres obesas (n = 15, 72,0 
± 5,2 anos), homens eutró� cos (n= 13, 71,3 ± 4,2 anos) e homens obesos (n = 11, 71,2 
± 4,9 anos). No grupo dos homens obesos, observou-se correlação moderada negativa 
entre a força muscular do membro inferior dominante e a porcentagem de gordura 
corporal total (r = -0,78; p < 0,01) e correlação moderada negativa entre a qualidade 
muscular e a porcentagem de gordura corporal total (r = -0,66; p < 0,05). Na análise 
de componentes principais, as mulheres que se apresentaram com baixo e moderado 
percentual de gordura corporal foram as que mais fragmentaram o tempo sedentário, 
acumulando vários períodos sedentários curtos ao longo do dia. Já as mulheres com 
alto e muito alto percentual de gordura corporal total fragmentaram menos o tempo 
sedentário, apresentaram maior número de passos diários e acumularam mais gordura 
no membro inferior dominante. Conclusões: Os resultados sugerem que, nos homens, 
a gordura corporal é associada a menor força e a pior qualidade muscular e con� rmam 
a hipótese de que a composição corporal está associada com diferentes padrões de 
atividade física espontânea em idosos, fator que poderá assumir grande relevância para 
a prescrição de atividade física para idosos.
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RESUMO
Introdução: O idoso com demência desenvolve uma relação extrema de dependência 
com seu cuidador. Essa necessidade de cuidado contínuo representa uma demanda 
para a família. Acredita-se que a integração da família nos cuidados ao idoso com 
demência é muito importante tanto para o idoso quanto para quem cuida. E isso é 
possível quando o pro� ssional de saúde, neste caso o enfermeiro, utiliza bases teóricas, 
como a exemplo da Teoria de Betty Neuman, para direcionar sua assistência e favorecer 
a construção de novos instrumentos a favor de um cuidado integral. Para Neuman a 
enfermagem o cliente como um sistema aberto. Cada indivíduo é visto com 5 variá-
veis que interagem sinergeticamente na relação com o outro e reciprocamente com o 
ambiente (� siológicas, psicológicas, de desenvolvimento, sociocultural e espiritual). Ela 
traçou três níveis de atuação: prevenção primária, secundária e terciária. Sua � nalidade 
é manter o bem-estar ou proteger a reconstituição do sistema. Objetivo: Descrever uma 
proposta de assistência ao cuidador familiar realizada em um programa de enfermagem 
na atenção à saúde do idoso vinculada a uma Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Resultados: Foi possível observar que houve uma melhor adaptação e compreensão 
dos familiares cuidadores diante do processo de saúde/doença do idoso com demência, 
menor nível de sobrecarga dos cuidadores, como também, menor índice de altera-
ções � siológicas e alterações de humor, diminuindo o estresse do cuidador. Para isso 
as ações realizadas, foram: consulta de enfermagem ao cuidador, aplicação de escalas 
para rastreamento de depressão e sobrecarga, realização de o� cinas de informação 
aos cuidadores de idosos sobre as alterações do processo demencial e da terapêutica 
recomendada; orientação aos cuidadores de idosos com demência sobre os cuidados 
diários no domicílio; promoção da saúde do cuidador e do idoso com demência frente 
às necessidades nos cuidados diários, e apresentação das medidas e recursos possíveis 
para que haja uma estimulação cognitiva desse idoso no próprio ambiente familiar. 
Conclusão: A enfermagem atuou ajudando o indivíduo a utilizar suas possibilidades de 
resposta aos estressores, propondo ações e metas para manter a linha � exível de defesa 
do familiar.
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RESUMO
Investigamos o percurso para o encaminhamento de idosos à Instituição de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI), visando compreender as razões dessa tomada 
de decisão, e, conhecendo melhor esse público, pudemos debater sobre ações de 
amparo a essas pessoas. O cenário é a única ILPI de uma cidade mineira de 85 
mil habitantes, � lantrópica, com capacidade para 80 idosos. Com respaldo teórico-
metodológico da Teoria Ator-rede, acompanhamos os atores envolvidos (família, 
idoso e instituição) e, por meio de uma abordagem simétrica, também demos voz 
à ação dos nãohumanos (tudo o que, não sendo humano, exerce ação sobre os 
mesmos), como leis e o regulamento institucional. Observamos as entrevistas de 
triagem feitas pela instituição – quando se acolhe a demanda e as orientações sobre 
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os procedimentos são informadas – totalizando 35 casos, entre maio de 2013 a 
fevereiro de 2014. Embora a procura pelo setor feminino seja maior, veri� camos 
que, em geral, a di� culdade � nanceira, o adoecimento (como demências e sequelas 
relacionadas ao AVE), além da sobrecarga do familiar cuidador foram os principais 
motivos alegados. A análise do material evidencia que a maioria dos idosos e fami-
liares desconhece o papel da instituição como moradia, atribuindo a ela apenas os 
cuidados referentes à saúde, não reconhecendo-a como espaço de convivência e 
socialização. Os idosos em condições de expressar suas impressões revelaram um 
forte apego às suas casas, como espaço de intimidade, materializado por objetos 
e rotinas, nos fazendo pensar nos impasses de uma inserção pessoal, capaz de 
despertar aceitação e bem-estar, em meio à rotina institucional, coletiva e desper-
sonalizada. Quanto ao regulamento da instituição, a não inclusão de alguns idosos 
no preenchimento das vagas ou na lista de espera girou em torno da impossibili-
dade de abrigar mais idosos nos graus II e III de dependência, dados os critérios 
de normatização das ILPIs no Brasil; além da realização de empréstimos bancários, 
feito por terceiros, em nome dos idosos. Em tais casos, é comum a instituição ser 
pressionada pelos familiares por uma vaga, mesmo que isso implique na precari-
zação das condições de atendimento e em uma eventual superlotação. Concluímos 
o quanto os familiares foram agentes da decisão e, se por um lado é algo que se 
sobrepõe ao desejo do idoso, por outro evidencia a total ausência de outras alter-
nativas de amparo, além de denunciar a difícil condição daqueles que não são inse-
ridos nesse modelo assistencial.

RESUMO
O estresse emocional é uma reação complexa e global do organismo, envolvendo 
componentes físicos, psicológicos, mentais e hormonais, que se desenvolvem em 
fases. O quadro sintomatológico do estresse pode variar entre os indivíduos. Esse 
evento pode ter um sentido positivo ou negativo. Se os fatores estressantes persis-
tirem em intensidade ou frequência, há uma quebra na resistência do indivíduo que 
pode levar a um processo de adoecimento. Objetivos: avaliar a sintomatologia do 
estresse em idosos frequentadores de um ambulatório especializado em geriatria 
e gerontologia. Métodos: Foram avaliados 49 idosos frequentadores do Instituto 
Paulista de Geriatria e Gerontologia – José Ermírio de Moraes. Os idosos foram 
submetidos aos seguintes testes: Miniexame do Estado Mental (MEEM), Escala 
Geriátrica de Depressão (GDS) e Inventário de Sintomas de Stress para Adultos 
(ISSL). Resultados: 63,26% dos idosos apresentaram sintomas de estresse. Destes, 
6,45% estavam na fase de alerta, 19,35% na fase de resistência, 22,58% na fase de 
quase exaustão e 51,61% na fase de exaustão. A prevalência de sintomas físicos foi de 
16,13%, sintomas psicológicos 25,81% e 58,06% relataram sintomas físicos e psico-
lógicos. Conclusão: Os resultados do estudo demonstram que mais da metade dos 
idosos entrevistados apresentam importantes sintomas de estresse, com predomi-
nância de sintomatologia mista (física e psicológica). Esses dados demonstram a 
necessidade de estruturação de estratégias de prevenção e promoção de ações que 
possam minimizar os efeitos deletérios do estresse e consequentemente melhoria na 
qualidade de vida dessa população.
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RESUMO
Introdução: A autoavaliação de saúde está associada à morbidade, incapacidade e saúde 
mental. Nos idosos é importante investigar qual é a magnitude dessa relação, quando 
incluídas variáveis demográ� cas, socioeconômicas e de bem-estar subjetivo. Objetivo: 
Avaliar a autoavaliação de saúde negativa com indicadores de saúde conforme autor-
relato, bem-estar subjetivo e variáveis socioeconômicas e demográ� cas em idosos. 
Método: Trata-se de estudo transversal de base populacional, com amostra por conglo-
merados que utilizou dados de inquérito de saúde realizado em Campinas/SP, em 2008. 
Foram estimadas prevalência e calculadas razões de prevalências ajustadas por meio 
de regressão múltipla de Poisson. A variável dependente foi a autoavaliação de saúde e 
as variáveis independentes foram: idade, sexo, escolaridade, renda, doenças crônicas, 
problemas de saúde, limitação funcional para cada doença ou problema de saúde que 
cada idoso relatava ter, escore derivado do Self Reporting Questionnaire 20 (SRQ-20) 
para saúde mental, sentimento de felicidade e vitalidade. Resultados: Veri� cou-se, na 
primeira etapa, maior prevalência de autoavaliação de saúde como ruim/muito ruim 
nos indivíduos que nunca estudaram, aqueles com menor escolaridade e com renda 
per capita inferior a um salário mínimo. Na segunda etapa do modelo, aqueles com 
pontuação igual ou maior a 5 no indicador de saúde física apresentaram maior preva-
lência de autoavaliação negativa de saúde. Na terceira etapa os que pontuaram 5 ou 
mais no SRQ-20 e na quarta etapa os indivíduos que não referiram sentimento de feli-
cidade todo o tempo, apresentaram maior prevalência de autoavaliações negativas de 
saúde. Conclusão: O estudo permite constatar efeitos independentes sobre a autoa-
valiação da saúde em relação às condições materiais de vida, a saúde física, a saúde 
mental e o bem-estar. Os achados mostram que mesmo na presença de congruência 
entre a autoavaliação global da saúde e os autorrelatos sobre doenças, sinais e sintomas, 
incapacidade e limitações, a saúde mental e o sentimento de felicidade são variáveis 
importantes na relação com a autoavaliação da saúde nos idosos; e revela quanto da 
associação da autoavaliação de saúde com a saúde física, relaciona-se à saúde mental, e 
quanto das relações com esses dois domínios intermediam a relação da autoavaliação 
de saúde com o sentimento de bem-estar.

DIMENSÕES DA AUTOAVALIAÇÃO NEGATIVA DE SAÚDE EM IDOSOS

Autores: Flávia Silva 
Arbex Borim / Borim, 
FSA / Unicamp; Anita 

Liberalesso Neri / Neri, AL 
/ Unicamp; Priscila Maria 

Stolses Bergamo Francisco 
/ Francisco, PMSB / 

Unicamp; Marilisa Berti de 
Azevedo Barros / Barros, 

MBA / Unicamp
Área: Epidemiologia

Temário: Epidemiologia
Modalidade aprovada: 

Trabalho Cientí� co − 
Pôster Impresso


