
Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia 
Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia 

brazilian

Official Journal of the Brazilian Society of Geriatrics and Gerontology

ISSN 1981-8289
V O L U M E  3  •  N U M B E R  1  •  J A N / F E V / M A R  2 0 0 9

editorial ............................................................................................................................................................................. 1

original articles

Unattended death causes amongst elderly population in developing countries: the case of Brazil (1996-2005)................. 2
Daylin Rodriguez Javique, Laura Wong, Paulo Henrique Jurza, Rodrigo Caetano Arantes

Evaluation of the kyphosis and maximal respiratory pressures in sedentary and active aged women .............................. 10
Lara Marina Almeida e Fonseca, Virgínia de Figueiredo Barata, Maria de Lourdes da Silva

Factors associated with burden and depression on caregivers of Alzheimer’s disease ...................................................... 15
Marília da Nova Cruz, Danielle Rodrigues Lecheta, Patrick Alexander Wachholz

The elderly and the beach: revealing meanings................................................................................................................... 24
Ana Luíza Teixeira de Oliveira, Beltrina Côrte

reviews

Parkinson disease: functional modifications and potential application of Pilates method ................................................. 33
Maria do Carmo Correia de Lima, Adriana Macedo de Miranda, Paula Prestrelo Costa Martins, Etiene Oliveira da Silva Fittipaldi

Sexuality and quality of life in old age ................................................................................................................................. 41
Débora Cândido de Oliveira, Carolina Santin Cótica

meetings

instructions for authors

OS 8670 Geriatria 3_1.indd   1OS 8670 Geriatria 3_1.indd   1OS 8670 Geriatria 3_1.indd   1OS 8670 Geriatria 3_1.indd   1OS 8670 Geriatria 3_1.indd   1OS 8670 Geriatria 3_1.indd   1OS 8670 Geriatria 3_1.indd   1OS 8670 Geriatria 3_1.indd   1OS 8670 Geriatria 3_1.indd   1OS 8670 Geriatria 3_1.indd   1OS 8670 Geriatria 3_1.indd   1OS 8670 Geriatria 3_1.indd   1OS 8670 Geriatria 3_1.indd   1OS 8670 Geriatria 3_1.indd   1 27/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:3927/08/2009   23:27:39



OS 8670 Geriatria 3_1.indd   2 27/08/2009   23:27:40



OS 8670 Geriatria 3_1.indd   3 27/08/2009   23:27:41



Saúde e dignidade na  
idade avançada

A Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia (SBGG) 

foi fundada em 16 de maio 
de 1961, na cidade do Rio de 

Janeiro, pelo idealismo de um 
grupo de profissionais cuja visão 

e sensibilidade constituíram 
um marco diferencial no campo 

da ciência de então, pois 
perceberam que em um futuro 

muito próximo, o Brasil não seria 
mais um país tão jovem e, por 
isso, precisava de preparar-se 
técnica e cientificamente para 
enfrentar o desafio de garantir 
qualidade de vida aos idosos.

www.SBGG.org.br



Geriatria & GerontoloGia

Conselho Editorial Nacional

João Carlos Barbosa Machado
Belo Horizonte, Brasil

João Marcos Domingues Dias
Belo Horizonte, Brasil

João Toniolo Neto
São Paulo, Brasil

Johannes Doll
Porto Alegre, Brasil

José Elias Soares Pinheiro 
Rio de Janeiro, Brasil

Júlio César Moriguti
Ribeirão Preto, Brasil

Kátia Magdala Lima Barreto
Recife, Brasil

Laura Mello Machado
Rio de Janeiro, Brasil

Leani Souza Máximo Pereira
Belo Horizonte, Brasil

Ligia Py
Rio de Janeiro, Brasil

Luiz Roberto Ramos
São Paulo, Brasil

Maira Tonidandel Barbosa
Belo Horizonte, Brasil

Marcella Guimarães Assis Tirado
Belo Horizonte, Brasil

Maria Fernanda Furtado de Lima e Costa
Belo Horizonte, Brasil

Maurício Gomes Pereira
Brasília, Brasil

Maurício Wajngarten
São Paulo, Brasil

Milton Luiz Gorzoni
São Paulo, Brasil

Newton Luiz Terra
Porto Alegre, Brasil

Paulo Rogério Wasserstein Hekman
Porto Alegre, Brasil

Renato Maia Guimarães
Brasília, Brasil

Renato Moraes Fabbri
São Paulo, Brasil

Ricardo Komatsu
Marília, Brasil

Roberto Dischinger Miranda
São Paulo, Brasil

Rômulo Luiz de Castro Meira
Salvador, Brasil

Sérgio Márcio Pacheco Paschoal
São Paulo, Brasil

Silvia Maria Azevedo dos Santos
Florianópolis, Brasil

Sônia Lima Medeiros
São Paulo, Brasil

Tereza Loffredo Bilton
São Paulo, Brasil

Toshio Chiba
São Paulo, Brasil

Túlia Fernanda Meira Garcia
Fortaleza, Brasil

Ulisses Gabriel Vasconcelos Cunha 
Belo Horizonte, Brasil

Vânia Beatriz Merlotti Herédia
Porto Alegre, Brasil

Wilson Jacob Filho
São Paulo, Brasil

Adriana de Melo Gomes
Recife, Brasil

Adriano Cézar Balthazar da Silveira Gordilho
Salvador, Brasil

Ana Amélia Camarano
Rio de Janeiro, Brasil

Anita Liberalesso Néri
Campinas, Brasil

Carlos Montes Paixão Júnior
Rio de Janeiro, Brasil

Cláudia Burlá
Rio de Janeiro, Brasil

Clineu Mello Almada 
São Paulo, Brasil

Edgar Nunes de Moraes 
Belo Horizonte, Brasil

Eduardo Ferriolli
Ribeirão Preto, Brasil

Eliane Jost Blessmann
Porto Alegre, Brasil

Elisa Franco de Assis Costa
Goiânia, Brasil

Elizabete Viana de Freitas
Rio de Janeiro, Brasil

Emílio Hideyuki Moriguchi
Porto Alegre, Brasil

Emílio Jeckel Neto
Porto Alegre, Brasil

Flávio Chaimowicz
Belo Horizonte, Brasil

Guita Grib Debert
Campinas, Brasil

Ivete Berkenbrock
Curitiba, Brasil

Rua Cap. Francisco Pedro, 1255 – Bairro Rodolfo Teófilo – 60430-370 – Fortaleza – CE 
e-mail: revistasbgg@terra.com.br

Base Editorial

Indexada no LaTINdex (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Cienfícas de america Latina, el Caribe, espa~na y Portugal).~na y Portugal).~

Conselho Editorial internacional

Andrea Caprara 
Roma, Itália

Ângelo Boss 
Baltimore, Estados Unidos

Antony Bayer 
Cardiff, Reino Unido

Bruno Vellas
Toulouse, França

David V. Espino
San Antonio, Estados Unidos

Jay Luxenberg 
San Francisco, Estados Unidos

Jeanne Wei 
Little Rock, Estados Unidos

Masatoshi Takeda
Osaka, Japão

Paulo Henrique M. Chaves
Baltimore, Estados Unidos

Roberto Kaplan 
Buenos Aires, Argentina

Sergio Ariño Blasco 
Barcelona, Espanha

Editor-Chefe
João Macêdo Coelho Filho – Fortaleza, Brasil

Editores Associados
Luiz Eugênio Garcez Leme – São Paulo, Brasil

Marcos Aparecido Sarria Cabrera – Londrina, Brasil
Myrian Spínola Najas – São Paulo, Brasil

Rosângela Correa Dias – Belo Horizonte, Brasil

Editores Executivos
João Senger – Novo Hamburgo, Brasil

Karla Cristina Giacomin – Belo Horizonte, Brasil
Maria do Carmo Lencastre Lins – Recife, Brasil
Mônica Rodrigues Perracini – São Paulo, Brasil

Saúde e dignidade na  

A Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia (SBGG) 

foi fundada em 16 de maio 
de 1961, na cidade do Rio de 

Janeiro, pelo idealismo de um 
grupo de profissionais cuja visão 

e sensibilidade constituíram 
um marco diferencial no campo 

da ciência de então, pois 
perceberam que em um futuro 

muito próximo, o Brasil não seria 
mais um país tão jovem e, por 
isso, precisava de preparar-se 
técnica e cientificamente para 
enfrentar o desafio de garantir 
qualidade de vida aos idosos.

www.SBGG.org.br

3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM3/10/09   11:05:19 AM OS 8670 Geriatria 3_1.indd   5OS 8670 Geriatria 3_1.indd   5OS 8670 Geriatria 3_1.indd   5 27/08/2009   23:27:4127/08/2009   23:27:4127/08/2009   23:27:4127/08/2009   23:27:4127/08/2009   23:27:4127/08/2009   23:27:4127/08/2009   23:27:4127/08/2009   23:27:4127/08/2009   23:27:41



Presidente
João Carlos Barbosa Machado (MG)

1º Vice-Presidente
Maria do Carmo Lencastre Lins (PE)

2º Vice-Presidente
(Presidente do Departamento de Gerontologia)
Myrian Spínola Najas (SP)

Secretária Geral
Silvia Regina Mendes Pereira (RJ)

Secretária Adjunta
Mônica Rodrigues Perracini (SP)

Tesoureiro
João Senger (RS)

Diretor Científico
Karla Cristina Giacomin (MG)

Diretor de Defesa Profissional
Claudia Burlá (RJ)

Diretoria nacional Da SBGG

Conselho Consultivo
Maira Tonidandel Barbosa (MG)
Rodolfo Augusto Alves Pedrão (PR)
Laura Mello Machado (RJ)

Membros Natos do Conselho Consultivo 
Adriano César Gordilho (BA) 
Antônio Jordão Neto (SP) 
Elisa Franco de Assis Costa (GO)
Elizabete Viana de Freitas (RJ) 
Flávio Aluízio Xavier Cançado (MG) 
Laura Mello Machado (RJ) 
Margarida Santos (PE) 
Maria Aulixiadora Cursino Ferrari (SP) 
Paulo César Affonso Ferreira (RJ) 
Renato Maia Guimarães (DF) 
Sônia Maria Rocha (RJ) 
Tereza Bilton (SP)
Zally Pinto Vasconcelos Queiroz (SP) 

Representantes no Conselho da Associação Internacional de 
Geriatria e Gerontologia (IAGG)
Marianela Flores de Heckman (RS)
Elisa Franco de Assis Costa (GO)
Adriano Gordilho (BA)
Elizabete Viana de Freitas (RJ)

DIRETORIAS REGIONAIS DA SBGG

BAHIA (2008/2010)
Presidente: Christiane Machado
2º Vice-Presidente: Maria das Graças Sena
Diretor Científico: Adriano Gordilho

CEARÁ (2008/2010)
Presidente: Luiz Airesneide Aires Leal 
2º Vice-Presidente: Túlia Fernanda Meira Garcia
Diretor Científico: Charlys Barbosa Nogueira

DISTRITO FEDERAL (2008/2010)
Presidente: Sabri Lakhdari
Diretor Científico: Luciana Paganini Piazolla

ESPÍRITO SANTO (2007/2009)
Presidente: Waleska Binda Wruck
2º Vice-Presidente: Elaine R. da Mata Baptista
Diretor Científico: Luis Gustavo Genelhu

GOIÁS (2008/2010)
Presidente: Graziela C. M. de Moura 
2º Vice-Presidente: Viviane Lemos
Diretor Científico: Juliana Junqueira

MATO GROSSO (2008/2010)
Presidente: Andréia Casarotto
1º Vice-Presidente: Amanda Carolina R. Pinto
Diretor Científico: José Almir Adena

MATO GROSSO DO SUL (2008/2010)
Presidente: Eustáquio Marques Ferreira 
2º Vice-Presidente: Leiner Maura Vieira de Mello
Diretor Científico: José Roberto Pelegrino 

MINAS GERAIS (2008/2009)
Presidente: Maria Ângela Pinheiro
2º Vice-Presidente: Adriana Netto Parentoni
Diretor Científico: Rodrigo Ribeiro dos Santos

PARÁ (2007/2009)
Presidente: João Sérgio F. do Nascimento 
2º Vice-Presidente: Maria Isabel P. de O. Santos
Diretor Científico: Nezilour Lobato Rodrigues

PARAÍBA (2008/2010)
Presidente: João Borges Virgolino 
2º Vice-Presidente: Benedita Edina Cabral 
Diretor Científico: João Marcos Moura

PARANÁ (2008/2010)
Presidente: Rodolfo Augusto Alves Pedrão
2º Vice-Presidente: Benedito Guilherme F. Farias
Diretor Científico: Marcos Aparecido S. Cabrera

PERNAMBUCO (2008/2010)
Presidente: Alexandre de Mattos Gomes
2º Vice-Presidente: Etiene Fittipaldi
Diretor Científico: Adriana de Melo Gomes

RIO DE JANEIRO (2008/2010)
Presidente: Carlos Montes Paixão Junior
2º Vice-Presidente: Eloísa Adler Scharfstein
Diretor Científico: Rodrigo Bernardo Serafim

RIO GRANDE DO SUL (2008/2010)
Presidente: Paulo Roberto Cardoso Consoni
2º Vice-Presidente: Eliane Blessman
Diretor Científico: João Senger

SANTA CATARINA (2008/2010)
Presidente: André Junqueira Xavier
2º Vice-Presidente: Jordelina Schier
Diretor Científico: Saada Ávila Chidiac

SÃO PAULO (2007/2009)
Presidente: Toshio Chiba
2º Vice-Presidente: Naira de Fátima Dutra Lemos
Diretor Científico: Maysa Seabra Cendoroglo

SERGIPE (2006/2008)
Presidente: Antônio Claudio S. das Neves
2º Vice-Presidente: Noêmia Lima Silva
Diretor Científico: Ligia Maria do N. Melo

Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia 

OS 8670 Geriatria 3_1.indd   6 27/08/2009   23:27:41



eDitorial

Com esta edição de Geriatria & Gerontologia pode-se observar o desenvolvimento da produção do 
conhecimento científico na área do envelhecimento em todas as regiões do Brasil. São discutidos, 
com profundidade, temas que vão desde a notificação de mortalidade até a compreensão da se-
xualidade na velhice. Os autores representam diversas áreas profissionais, valorizando, de maneira 
qualificada, a concepção interdisciplinar da Geriatria e da Gerontologia. 

Neste número, temos a oportunidade de conhecer a situação de registro de mortalidade sem 
assistência da população idosa no Brasil. O artigo traz o perfil de causa de morte mal definida 
entre idosos em todos os estados da Federação e mostra a diminuição de registro de causas mal 
definidas no período de 1996 a 2005. Porém, ainda há grande heterogeneidade entre as taxas de 
mortes por causas mal definidas, variando de 1,5% na região Centro-Oeste até 15,1% nas regiões 
Norte e Nordeste.

Mais uma vez a literatura científica ressalta a importância da atividade física para a saúde de 
pessoas idosas. Fonseca, Barata e Silva observaram, com o estudo feito com mulheres idosas, que as 
que eram ativas apresentavam menor grau de cifose e maior força muscular expiratória. 

A doença de Alzheimer tem ocupado posição prioritária nas pesquisas da área do envelheci-
mento humano. Identificamos avanços no entendimento da fisiopatologia e no manejo farmaco-
lógico. No entanto, há um aspecto que merece preocupação maior dos pesquisadores, qual seja, 
a condição psíquica dos cuidadores de pacientes com diagnóstico de Alzheimer. Cruz, Lecheta e 
Wachholz abordam bem essa questão em artigo original, no qual analisaram os fatores associados 
à sobrecarga e aos sintomas depressivos dos cuidadores.

Em pesquisa qualitativa, Oliveira e Côrte exploram elemento importante, e não habitualmente 
levado em consideração, que é o ambiente onde se dá a prática de atividade física por pessoas ido-
sas. A praia, foco deste artigo, foi identificada, dada a sua condição de espaço livre e bem estrutu-
rado, como fundamental para a satisfação dos idosos por ocasião da prática de atividade física. Esse 
achado reforça a importância do planejamento de ambientes públicos que favoreçam iniciativas de 
promoção de saúde. 

A abordagem das alterações motoras e funcionais do paciente com doença de Parkinson ne-
cessita de proposições que realmente melhorem a condição de vida desses indivíduos. O artigo de 
Lima et al. faz atualização dos potenciais benefícios do método Pilates para pacientes com doença 
de Parkinson e aponta perspectivas de aprofundamento de novos estudos científicos nessa área. 
Um outro artigo de atualização, Sexualidade e qualidade de vida na idade avançada, reforça a pos-
sibilidade de os idosos vivenciarem a sexualidade de maneira plena e livre, chamando atenção para 
os benefícios em sua qualidade de vida e autoestima.

Os editOres
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artiGo oriGinal

Mortes sem assistência entre os 
idosos: o caso do Brasil (1996-2005)

Unattended death causes amongst elderly population in 
developing countries: the case of Brazil (1996-2005)

Daylin Rodriguez Javique1, Laura Wong1,  
Paulo Henrique Jurza1, Rodrigo Caetano Arantes1

1Centro de 
desenvolvimento 
e Planejamento 
Regional (Cedeplar) da 
Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG).

Recebido em 4/6/2009
aceito em 30/6/2009

ReSUMO
objetivos: Este trabalho tem por objetivo investigar a distribuição dos óbitos por causas mal definidas para idosos 
no Brasil, entre 1996 e 2005, tendo como foco principal a proporção de mortes de idosos sem assistência no Brasil, 
que mostra resultados significativos para países em desenvolvimento. Métodos: Os dados pesquisados são prove-
nientes do Datasus (SIM – Sistema de Informações sobre Mortalidade). As causas de morte mal definidas de idosos 
estão incluídas no capítulo XVIII – Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório não 
classificados em outra parte, oriundos da CID-10 (Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 
à Saúde). Este capítulo mostra a categoria R98, identificada como morte sem assistência. Trabalhou-se com esses 
dados padronizando-se taxas para o grupo etário de 60 anos e mais. Os dados foram analisados por unidades fede-
rativas do Brasil. resultados: Os resultados sugerem que, no geral, o Brasil tem tido queda nos valores das taxas 
de morte sem assistência médica, mas algumas unidades da Federação têm tendências para aumento desses valo-
res. conclusão: Os dados de mortalidade do Brasil precisam ser melhorados, tendo em vista a grande quantidade 
de subnotificações de registros. Em razão da diminuição das taxas de mortes por causas mal definidas de idosos 
no Brasil e de algumas unidades federativas apresentarem tendências para o aumento dessas taxas para idosos, 
sugere-se que questões de políticas do acesso desses idosos à saúde pública devem ser revistas. É importante que 
gestores de políticas públicas voltem sua atenção para a ocorrência desse evento.

Palavras-chave: Idosos, envelhecimento, mortalidade por causas mal definidas.

aBSTRaCT
objectives: This paper has as a goal to investigate the distribution of ill defined deaths ton elderly population, in 
1996-2005 period, in Brazil. It has as a main focus the proportion of unattended deaths, that shows significative 
results in developing countries. Methods: The researched data come from the Mortality System of Datasus. The 
ill defined deaths are included in the 10th revision of ICD, in the chapter XVIII – Symptoms and abnormal findings 
not classified in another part. This chapter shows the R98 category, the unattended deaths, and it has been used 
to calculate indicators, standardized to the age structure of the elderly population of the year 2000. The data were 
analyzed grouped by Federation Units. results: The results suggest that, in general, in Brazil this unattended 
deaths cases notification are falling, but there some Federation Units that presents elevations in those indicators. 
conclusion: The mortality data in Brazil must to be improved, since great number of under notification. The fact is 
that, in Brazil, in general, the unattended deaths cases in the elderly populations are falling, and some Federation 
Units have rising trends, suggests that policies to provide access to elder people to the public health system have 
to be revised. It is important to public health managers to pay attention in the occurrence of this event. 

Keywords: Elderly, aging, mortality from ill-defined causes.

Endereço para correspondência: Rodrigo Caetano Arantes • CEDEPLAR-UFMG. Av. Antônio Carlos, 6627, sala 3131. 
Belo Horizonte, MG – 31270-901 • Tel.: (31) 3409-7100, ramal 78 • E-mail: rodrigo@cedeplar.ufmg.br  
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3Mortes sem assistência entre idosos

Os óbitos por causas mal definidas são aque-
les ocorridos sem assistência médica suficiente para 
identificar a causa de morte quando o cadáver che-
ga à unidade de saúde e até mesmo por omissões de 
informações de quem emitiu o certificado de óbito3. 
Quando não se tem informação sobre a causa bási-
ca de morte e é descartada qualquer hipótese sobre 
causa violenta, tem-se o atestado de causa indetermi-
nada ou mal definida. Os óbitos ocorridos em hospi-
tais apresentam menor chance de serem classificados 
como óbitos por causa mal definida4. 

No Brasil essa proporção de morte por causas mal 
definidas, como em todos os países em desenvolvi-
mento, mostra valores mais altos em regiões menos 
favorecidas economicamente. De acordo com Costa e 
Marcopito5, devem ser levados em consideração, em 
estudos de mortalidade de países em desenvolvimen-
to, casos de subnotificação de registros.

Estudo realizado com dados do Brasil indica que 
cerca de 7,1% dos óbitos tiveram a causa básica atri-
buída à morte sem assistência, analogamente às causas 
mal definidas. As regiões com as maiores proporções 
foram Nordeste (18,9%) e Norte (13,5%), regiões 
menos favorecidas economicamente. As menores pro-
porções foram verificadas no Centro-Oeste (1,6%), 
Sudeste (2,2%) e Sul (2,8%), regiões mais favorecidas 
economicamente. Entre os óbitos por causas mal defi-
nidas, 53,3% correspondem a óbitos sem assistência.  
A região Nordeste, novamente, apresentou valores 
acima de 70% por óbitos qualificados como sem as-
sistência médica. Nos demais estados esse valor tam-
bém se apresentou alto, com exceção dos estados do 
Rio de Janeiro e do Distrito Federal6. 

Entre 1996 e 2005, o Rio de Janeiro foi o esta-
do brasileiro onde houve maior quantidade de causas 
de morte mal definidas de idosos, visto que para esse 
mesmo estado a proporção de óbitos por causas mal 
definidas ocorridos em hospitais foi quase o dobro 
das demais capitais4. 

Segundo a Rede Interagencial de Informações para 
a Saúde (RIPSA)7, que articula entidades envolvidas 
na produção e na análise de dados de saúde e pro-
move informações úteis sobre as condições sanitárias 
do Brasil e suas tendências, a proporção de mortes 
por causas mal definidas sinaliza a disponibilidade de 
infraestrutura para saúde e de condições para o diag-
nóstico de doenças e a capacitação profissional para 
preenchimento das declarações de óbito. Esse indi-
cador tende a ser subestimado em locais com baixa 
cobertura do Sistema de Informações de Mortalidade 
(SIM), que quase sempre apresentam condições de 

introDUÇÃo

Os estudos sobre a tendência de causas de morte são 
importantes e, dentro deste contexto, o estudo da 
mortalidade por causas mal definidas aparece como 
elemento de grande relevância para a mensuração 
quantitativa dessa variável, pois avalia o estado de 
saúde da população e o acesso aos serviços de saúde 
no País. Ao ter conhecimento das principais causas 
de morte de uma região, torna-se fácil dirimir polí-
ticas públicas para prevenção de doenças que mais 
incidem na população e diminuir as taxas de morta-
lidades gerais. 

O comportamento dessa variável demográfica 
pode ser visto de diferentes perspectivas. Os critérios 
gerais de mortalidade são homogêneos em todas as 
sociedades, e todos concordam com a ideia de que a 
diminuição da mortalidade e o aumento da expecta-
tiva de vida são metas almejadas.

As características antes mencionadas são percebi-
das com maior grandiosidade em países em desen-
volvimento. Depois de revisar algumas tendências 
mundiais, considerou-se que o Brasil, tendo em vista 
que dentro da América Latina faz parte dos países que 
possui altos índices de taxas de mortalidade, poderia 
ser bom exemplo para a análise do tema, porque ele, 
como muitos outros países, tem almejado baixar suas 
taxas de mortalidade por causas mal definidas.

É notório em todos os estudos demográficos que 
o Brasil, conjuntamente com outros países em de-
senvolvimento, vem passando por transição demo-
gráfica. A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
da Criança e da Mulher (PNDS-2006) evidenciou a 
queda da fecundidade no Brasil, que está por volta 
de 1,8 filho por mulher1. A queda da fecundidade 
tem como resultado o estreitamento da base da pi-
râmide etária e, por conseguinte, o envelhecimento 
da estrutura etária da população. Esse evidente enve-
lhecimento da estrutura etária, no Brasil, justifica a 
importância de estudos demográficos que foquem o 
envelhecimento. 

A investigação das proporções de mortes por 
causas mal definidas, especificamente para idosos, 
mostra-se importante, pois os estudos realizados, de 
maneira geral, enfocam todas as idades. Essa propor-
ção vem caindo no Brasil e, em 2001, chegou a 14% 
das mortes para todas as idades. Esse índice é consi-
derado alto, visto que nos países desenvolvidos está 
em torno de 1%2.
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assistência insatisfatórias, prejudicando a identifica-
ção das causas de morte.

A queda das mortes por causas mal definidas é 
uma das principais medidas a serem tomadas para 
a melhoria das estatísticas de mortalidade do Brasil. 
Contudo, com a estrutura descentralizada atual de 
saúde, o papel para essa redução cabe aos municípios, 
onde podem ser melhorados tanto o atendimento e a 
cobertura quanto a identificação e o preenchimento 
da declaração de óbito6.

A probabilidade de morrer de causas mal definidas 
cresce com a idade8. O grupo analisado nos dados é 
de idosos do Brasil, sendo as mortes sem assistência 
médica o foco da presente pesquisa. A maioria dos 
óbitos de idosos classificados como por causa mal de-
finida se dá em casa9.

As mortes por causas mal definidas em idosos são 
consequências de processos senis, por causa da debi-
lidade fisiológica por alguma doença e, em geral, são 
denominadas mortes naturais, contudo esse termo não 
é usado em certificados de óbitos, sendo classificados 
como óbitos por causas mal definidas. A proporção 
de mortes por processos senis aumenta com a idade.  
No Chile, 50% das mortes por causas mal definidas 
eram assim classificadas porque o médico não tinha 
o acompanhamento do diagnóstico do idoso e, desse 
modo, era emitido o certificado de óbito por desco-
nhecimento da causa de morte10. 

Em estudo realizado com centenários, observou-
se que a maioria das mortes nesse grupo etário era 
devida a essa debilidade da idade associada a alguma 
doença, sendo comum a realização de autópsias para 
saber a doença determinante da morte8. 

As mortes sem assistência, embora em declínio 
no Brasil, são as em número mais elevado entre os 
países das Américas, abaixo apenas de países como 
El Salvador, Paraguai e Haiti, e são, de acordo com 
Jaspers-Faijer e Orellana10, típicas de faixas etárias 
mais elevadas.

Estudos que verifiquem as mortes por causas mal 
definidas são de grande importância, pois a averigua-
ção da queda dessas mortes é fator que leva à melho-
ria das estatísticas de mortalidade para o Brasil. 

Com o problema de notificação de mortes por cau-
sas mal definidas ou sem assistência, Botha e Bradshaw11 
chamaram o sistema de estatísticas de mortalidade da 
África do Sul de “buraco negro”, por não conseguirem 
a identificação correta dos óbitos, levando a efeitos de-
letérios. Esses efeitos também são observados no SIM 

do Brasil, em que a categoria de mortes por causas mal 
definidas e, mais especificamente, a notificação por 
óbitos sem assistência ainda têm nível elevado. 

O contexto sociogeográfico do Brasil

O Brasil aparece com importância no cenário mundial 
somente nos anos recentes, mas é um país de desigual-
dades. Em geral, a pobreza ocupa notavelmente o Nor-
te e o Nordeste do País, enquanto o oposto é verdade 
para o Sul e Sudeste. Pode-se observar que o Produto 
Interno Bruto (PIB) per capita do Brasil se distribui 
de maneiras díspares pelo território e que o PIB das 
regiões Norte/Nordeste são quase um terço daqueles 
das regiões Sul/Sudeste, como observado no quadro 1.

De acordo com o quadro 1, dado o tamanho do 
Brasil, é interessante notar que as menores popula-
ções – Norte e Centro-Oeste –, que possuem vastas 
áreas de floresta equatorial, têm números expressivos 
de população, muitas vezes maiores que muitos países 
da Europa, tendo neste motivo a explicação para desi-
gualdades do acesso à saúde da população.

As maiores concentrações populacionais estão lo-
calizadas no Sudeste e no Nordeste, ambos com mais 
de 50 milhões de habitantes; se fossem considerados 
países, o Sudeste ficaria apenas atrás do México (na 
América Latina), enquanto o Nordeste seria similar à 
Itália ou à Inglaterra.

No aspecto do envelhecimento populacional, 
pode-se observar que a taxa de fecundidade total, de 
1980 a 2000, mostra níveis elevados no início, em 
áreas pobres e níveis moderados, em áreas mais bem 
favorecidas. Mas ao fim do período analisado, embo-
ra tenham caído para níveis próximos de 2,0, o Nor-
deste, impressionantemente, caiu de 6,5 para 2,5 em 
apenas 20 anos. Esse acontecimento é um dos fatores 
que levam ao envelhecimento mais acelerado das po-
pulações desses estados.

A expectativa de vida também elevou seus patama-
res em 20 anos, com a mortalidade mostrando ten-
dências de queda, com intensidade semelhante. Mais 
uma vez, impressiona o Nordeste, com o incremento 
de 30% na expectativa de vida, em 20 anos.

Quanto às mortes sem assistência, no período de 
1996 a 2005, pode-se notar que, apesar de todas as 
regiões terem apresentado quedas expressivas nas ta-
xas de mortes sem assistência médica, o Norte e o 
Nordeste ainda continuam notificando 15% de óbi-
tos que não tiveram o acompanhamento de um mé-
dico para saber a causa mortis.
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agregações, foi utilizado o Access®, ambos da Micro-
soft Corporation.

Foi selecionada a população de idosos (no caso 
do Brasil, maiores de 60 anos13) para o numerador 
e os óbitos sem assistência médica de idosos para o 
denominador, para os anos de 1996 a 2005. As ta-
xas encontradas foram padronizadas utilizando como 
população padrão a estrutura etária da população re-
sidente nos respectivos estados em 2000. Essa conta-
gem foi feita para as unidades federativas do Brasil.

Apesar de se dispor de dados a partir de 1978, a 
escolha do ano inicial de 1996 se deu porque a déci-
ma revisão da ClD foi adotada para a codificação de 
óbitos no Brasil em 1996. De posse das taxas para 
cada unidade federativa, foi calculada a inclinação de 
uma reta e selecionadas as retas em que a inclinação 
era positiva, com duas casas decimais.

A escolha do cálculo de inclinação das retas se deu 
por regressão linear, já que uma série temporal de dez 
anos pode ter flutuações, por causa de diferenças de no-
tificação, e trabalhar com tendência é o mais indicado.

reSUltaDoS

Ao se analisar uma faixa etária específica, a de idosos, 
observaram-se algumas unidades federativas com ten-
dência contrária à geral.

Ao se padronizar todas as taxas de mortes sem assis-
tência médica pela estrutura etária de 2000 (compreen-

Em suma, embora o Brasil tenha uma das maiores 
economias do mundo, ele abriga população de grande 
diversidade social e econômica. Também, a transição 
demográfica que atingiu o País teve sua velocidade 
mais acelerada em algumas regiões e, mais notada-
mente, no Nordeste. 

O objetivo deste estudo foi investigar a proporção 
de causas de mortes mal definidas de idosos no Bra-
sil, especificamente os óbitos sem assistência médica, 
tendo em vista os índices alarmantes desse dado para 
as diversas idades e, nos estudos em geral, não se foca-
lizar esse dado especificamente para idosos.

MÉtoDoS

Os dados para a investigação das causas mal definidas 
são provenientes do SIM, do Datasus, que é o órgão 
responsável do Ministério da Saúde por coletar e or-
ganizar sistematicamente os óbitos do Brasil12. 

As causas mal definidas de morte compreendem as 
incluídas no “Capítulo XVIII – Sintomas, sinais e acha-
dos anormais de exames clínicos e de laboratório não 
classificados em outra parte”, da Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde, décima revisão (CID-10), capítulo esse no qual a 
categoria R98 identifica a “morte sem assistência”.

Para todas as operações de cálculo foi utilizado o 
Excell® e, para o relacionamento de tabelas, seleções e 

Quadro 1. Brasil e grandes regiões. População total, taxa de fecundidade total, expectativa de vida e produto interno 
bruto para anos selecionados e períodos

região População total  
(a) (2007)

tFt (*) 
(b)

expectativa 
de vida (b)

Mortes sem 
assistência a 

idosos (%) (**)

PiB (2003)
 (dólares) (c)

anos de 
estudo  
(2004)

(d)absoluta 
(milhões)

relativa 
(%)

1980 2000 1980 2000 1996 2005 Per capita 
(USD)

Índice  
de Gini

Brasil 189.335.2 100,0 4,1 2,2 56,2 70,5 12,4 6,0 3.478 0,84 6,7 

Nordeste 52.193,9 27,6 6,0 2,5 53,1 68,6 34,7 15,1 1.722 0,80 5,6

Norte 15.342,5 8,1 5,7 2,9 63,2 69,9 25,3 15,1 2.205 0,81 6,1

Centro-Oeste 13.516,2 7,1 4,1 2,1 63,9 71,0 7,6 1,5 3.711 0,79 7,0

Sul 27.641,4 14,6 3,4 2,1 65,7 72,6 7,4 2,3 4.399 0,73 7,0

Sudeste 80.641,2 42,6 3,2 2,0 63,2 71,0 4,2 2,3 4.503 0,87 7,3

Fontes: (a) Datasus (http://w3.datasus.gov.br/datasus/datasus.php (acesso em 2008 Sept 13); (b) IBGE (2006) (Tendências demográficas – uma análise dos 
resultados da amostra do censo demográfico 2000); (c) IBGE (2006) (Produto interno bruto dos municípios, 1999-2003. Contas nacionais n 16, p. 93); (d) IBGE 
(2004) (Pessoas com 10 anos ou mais de idade). 

Notas: (*) TFT se refere à taxa de fecundidade total; (**) Os valores se referem ao percentual de óbitos de idosos que foram notificados como mortes sem 
assistência.
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Quadro 2. Taxas padronizadas de mortes sem assistência médica no período de 1996 a 2005. Unidades da Federação 
do Brasil (padronizado pela estrutura etária de 2000, grupos etários 60 a 69, 70 a 79 e 80+)

Unidade da Federação 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Beta

Rondônia 5,84 5,08 4,23 6,06 2,82 2,09 2,64 2,40 2,28 1,09 –0,49

Acre 11,92 13,47 15,68 12,64 11,84 11,14 7,44 7,24 8,15 1,95 –1,12

Amazonas 4,20 3,87 4,51 6,03 6,39 6,38 7,30 7,43 6,54 5,92 0,32

Roraima 0,70 3,28 0,21 0,10 1,22 0,73 0,71 0,83 0,67 0,76 –0,08

Pará 8,29 8,18 8,96 9,18 7,29 7,27 6,89 7,42 7,74 6,63 –0,20

Amapá 0,00 0,00 0,12 0,30 0,26 0,74 0,38 0,51 1,20 0,37 0,09

Tocantins 8,82 9,59 9,66 8,75 6,31 5,63 2,69 0,92 0,75 0,91 –1,19

Maranhão 7,13 7,74 8,84 8,12 8,04 10,12 11,31 11,66 11,42 4,78 0,18

Piauí 8,55 8,83 9,40 9,25 9,75 9,85 8,74 9,59 8,65 8,44 –0,02

Ceará 8,74 8,18 5,64 5,14 3,32 3,55 5,49 5,37 4,28 2,64 –0,50

Rio Grande do Norte 4,44 11,08 12,20 12,44 10,16 10,75 10,35 9,08 7,57 2,49 –0,38

Paraíba 19,65 19,38 19,55 19,20 14,81 15,22 13,99 11,94 9,72 5,03 –1,53

Pernambuco 10,68 9,86 9,49 12,71 10,14 8,94 8,42 8,05 7,40 4,14 –0,59

Alagoas 18,26 18,33 17,96 16,41 11,53 11,69 11,27 10,35 9,90 4,28 –1,44

Sergipe 14,56 14,08 14,37 14,50 13,94 12,26 9,41 8,37 3,08 2,52 –1,41

Bahia 10,78 10,25 10,22 10,88 8,44 8,16 8,63 8,89 8,25 8,10 –0,31

Minas Gerais 4,31 4,27 4,07 2,59 2,19 1,94 2,03 2,23 2,16 1,83 –0,29

Espírito Santo 8,09 7,59 8,99 8,89 6,49 4,86 3,51 1,81 1,60 1,37 –0,95

Rio de Janeiro 0,26 0,22 0,23 0,19 0,14 0,12 0,11 0,08 0,06 0,04 –0,03

São Paulo 0,94 0,95 1,06 1,08 0,92 0,87 0,90 0,85 0,92 0,87 –0,02

Paraná 3,60 2,81 2,72 2,30 1,43 1,20 1,03 1,01 1,03 0,96 –0,30

Santa Catarina 6,42 5,77 6,25 5,45 4,42 3,97 3,76 3,22 2,75 2,22 –0,48

Rio Grande do Sul 1,99 1,76 2,00 1,69 1,16 0,98 1,08 0,88 0,57 0,36 –0,19

Mato Grosso do Sul 1,48 1,46 1,48 1,41 1,06 0,59 0,27 0,21 0,07 0,09 –0,20

Mato Grosso 2,43 1,80 2,36 1,82 1,50 0,83 0,69 0,38 0,70 0,37 –0,24

Goiás 4,30 3,84 3,43 3,32 1,95 1,51 1,45 1,34 1,23 1,03 –0,39

Distrito Federal 0,05 0,01 0,02 0,10 0,10 0,01 0,03 0,13 0,02 0,02 0,00

Fonte: Datasus. Sistema de Informações de Mortalidade (SIM). Ministério da Saúde, Brasil; 2008. 
Nota: As taxas se referem ao número de óbitos por mil.

dendo três grupos etários: 60 a 69, 70 a 79 e 80 e mais), 
nota-se que após o cálculo de uma reta que passa pela 
média de todos os pontos (regressão linear), obtêm-se 
três estados com inclinação (Beta) positiva de suas ten-
dências: Amazonas que teve suas notificações em eleva-
ção constante até o ano 2003 (Beta de 0,32) e que pode 
ter tido redução momentânea de 2004 em diante (não 
se pode afirmar se a queda é constante); Amapá que teve 
seu Beta de 0,09 e o Maranhão que apresentou Beta de 
0,18, como pode ser visto no quadro 2.

Não obstante a tendência de queda ser geral, é no-
tório que as retas de tendência que apresentam valores 

negativos mostram valores muito baixos de inclina-
ção, indicando que a queda ainda é lenta, mas que, 
para as unidades federativas: Paraíba, Alagoas, Sergi-
pe, Tocantins e Acre, as notificações de mortes sem 
assistência médica apontaram quedas pronunciadas 
(todos Betas maiores que a unidade).

Na análise do gráfico 1, observam-se os estados 
que tiveram tendências positivas nas notificações de 
mortes sem assistência médica, no período analisado 
(1996 a 2005). Todos os outros estados apresentaram, 
para o período analisado, tendência de diminuição de 
notificação por mortes sem assistência médica.
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Fonte: datasus. Sistema de Informação de Mortalidade (SIM). 
Ministério da Saúde, Brasil; 2008. 

Notas: 1ª) apenas estados com tendência positiva de notificação; 2ª) 
as taxas se referem ao número de óbitos por mil.

Gráfico 1. Taxas padronizadas de mortes sem assistência 
médica no período de 1996 a 2005. Unidades da Federação 
do Brasil (padronizado pela estrutura etária 2000, grupos 
etários 60 a 69, 70 a 79 e 80+).

Linear (Maranhão)

Linear (amazonas)

Linear (amapá)

amazonas

amapá

Maranhão

Fonte: datasus (2008) – Sistema de Informação de Mortalidade (SIM). 

Notas: 1ª) apenas estados com tendência negativa maior que a 
unidade de notificação. No exemplo foi mostrada apenas a linha de 
tendência do estado de alagoas; 2ª) as taxas se referem ao número 
de óbitos por mil. 

Gráfico 2. Taxas padronizadas de mortes sem assistência 
médica, no período de 1996 a 2005. Unidades da Federação 
do Brasil (padronizado pela estrutura etária 2000, grupos 
etários 60 a 69, 70 a 79 e 80+).

acre

Tocantins

Paraíba

alagoas

Sergipe

Linear (alagoas)

Para as unidades federativas que tiveram as quedas 
mais pronunciadas no período (Gráfico 2), observa-
se que a queda foi muito pronunciada. Isso leva ao 
questionamento se alguns estados vão contra esse 
movimento por possuírem tendência generalizada de 

aumento das notificações de mortes sem assistência 
médica, qualidade não satisfatória dos dados ou rede 
de assistência em saúde ineficaz. 

No quadro 3, pode-se observar que as mortes sem 
assistência não são dependentes do sexo.
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Quadro 3. Taxas de mortes sem assistência médica para as grandes regiões do Brasil para a idade de 60 anos e mais, 
desagregadas por sexo, no período de 1996 a 2005

ano Masculino
n

Feminino
n

Masculino
ne

Feminino
ne

Masculino
Se

Feminino
Se

Masculino
S

Feminino
S

Masculino
co

Feminino co Masculino
Brasil

Feminino
Brasil

1996 25,55 24,97 34,37 34,94 4,33 3,97 7,44 7,37 7,84 7,23 12,35 12,40

1997 24,83 23,60 34,12 34,57 4,32 4,04 6,64 6,45 6,46 6,20 12,27 12,23

1998 25,19 23,77 31,71 32,08 4,40 4,09 6,43 6,57 6,12 5,56 11,86 11,78

1999 24,12 23,86 32,47 32,80 3,56 3,21 5,71 5,68 5,26 5,47 11,49 11,43

2000 22,41 22,22 29,41 29,52 3,44 3,04 4,69 4,58 4,56 3,66 10,51 10,29

2001 20,46 20,61 27,62 27,70 3,01 2,67 4,12 3,99 2,87 2,74 9,92 9,71

2002 19,62 19,11 27,00 26,68 2,95 2,56 3,85 3,87 2,45 2,20 9,74 9,39

2003 18,87 18,53 25,70 25,19 2,71 2,43 3,24 3,39 2,05 1,98 9,13 8,88

2004 18,08 17,97 22,25 22,02 2,66 2,40 2,74 2,64 1,91 1,69 8,08 7,86

2005 15,43 14,58 15,07 15,24 2,49 2,20 2,30 2,22 1,48 1,52 6,07 5,90

Fonte: Datasus (2008) – Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) – Ministério da Saúde, Brasil (2008). 
Notas: N = Norte; NE = Nordeste; SE = Sudeste; S = Sul; CO = Centro-Oeste. 
As taxas se referem ao número de óbitos por mil.
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DiScUSSÃo

A análise das tendências das taxas de mortes sem as-
sistência no Brasil, de 1996 a 2005, corrobora com 
dados obtidos pela Organização Pan-Americana de 
Saúde (Opas), que notifica a diminuição da notifica-
ção de óbitos por causas mal definidas. Neste estudo 
verificou-se que essa diminuição está ocorrendo desde 
o início do período analisado14.

Os estados das regiões Norte e Nordeste do Brasil 
possuem valores elevados das notificações de mortes 
sem assistência, e pode-se verificar claramente a ten-
dência à queda dessas notificações. Observa-se ten-
dência geral de redução anual das taxas de mortes sem 
assistência médica, indicando melhoria qualitativa 
das estatísticas de mortalidade no Brasil. Contudo, 
nas regiões Nordeste e Norte, como visto, essas ta-
xas se mantêm elevadas, pois a maior parte dos óbi-
tos por causas mal definidas diz respeito a óbitos sem 
assistência médica, o que sugere rede de assistência 
deficitária, corroborando com dados da RIPSA7.  
O estado do Amapá apresentava em meados de 1990 
índices muito baixos de notificação de mortes sem 
assistência, o que pode sugerir que, nos anos iniciais 
da presente análise, os óbitos que seriam notificados 
como sem assistência, provavelmente, foram notifica-
dos erroneamente sob outros códigos da CID-10. 

Os achados em relação ao sexo não condizem com 
os encontrados por Armstrong et al.15, que em estu-
do realizado nos Estados Unidos, concluíram que as 
mortes por causas mal definidas, no caso, sem assis-
tência médica, são certificadas em maior quantidade 
para homens do que para mulheres. No presente estu-
do, de acordo com o quadro 3, pode-se verificar que 
esse efeito não ocorre para o Brasil, nas faixas etárias 
analisadas (maiores de 60 anos). 

É importante destacar que as causas de morte mal 
definidas ou sem assistência médica ocupam lugar de 
destaque nos idosos de 80 anos ou mais, conjunta-
mente com as causas de morte mais frequentes, como 
doenças cardiovasculares e câncer16. 

Tendo em vista a maior incidência das notificações 
de óbitos por causas mal definidas registradas em ido-
sos, que, em geral, morrem sem assistência nas regiões 
menos favorecidas economicamente (ou seja, idosos 
que possuem piores condições de saúde, e que, nor-
malmente, apresentam baixos níveis de escolaridade e 
baixa renda), pôde-se verificar, em alguns estudos, que 
os idosos têm menor acesso aos serviços de saúde17,18.

A qualidade dos dados no Brasil não favorece in-
vestigações precisas pela alta quantidade de registros 
subnotificados, por essa razão são perdidas informa-
ções importantes. Os altos índices de mortes classi-
ficados por causas mal definidas, em geral, por falta 
de assistência médica, ocorridas no Brasil, torna isso 
evidente.

Por um lado isso pode estar ocorrendo por proble-
mas de acesso aos serviços de assistência médica e pro-
blemas econômicos e de exclusão social, no seguimento 
da história clínica do idoso até o momento de sua mor-
te. Por outro lado, a baixa escolaridade nessas regiões 
pode coincidir com o fato de esses idosos utilizarem re-
médios caseiros e não os serviços básicos de saúde, sen-
do, portanto, difícil determinar a causa da morte.

Por fim, ressalta-se que o Brasil, no geral, tem ten-
dência de diminuição da proporção de mortes por 
causas mal definidas em idosos e que alguns estados 
apresentam tendências no aumento, o que sugere que 
questões de políticas do acesso desses idosos à saúde 
pública devem ser revistas, sendo importante que ges-
tores de políticas públicas voltem sua atenção para a 
ocorrência desse evento.
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ReSUMO
objetivo: Avaliar e comparar o grau de cifose e da força muscular respiratória em mulheres idosas ativas e se-
dentárias. Métodos: A amostra contou com 30 idosas ativas e sedentárias, com idade entre 60 e 70 anos. Foram 
realizadas medidas das pressões respiratórias máximas e do grau de cifose. Para a comparação com os valores de 
pressões respiratórias máximas previstas, foram utilizadas as fórmulas de Black e Hyatt (1969). A análise estatís-
tica utilizou o teste t de Student, com índice de significância estabelecido em p < 0,05. resultados: Participaram 
do estudo 30 idosas, sendo 15 ativas e 15 sedentárias. A média dos valores de cifose nas ativas foi de 44,4 ± 3,7o e 
nas participantes sedentárias foi de 56,0 ± 7,2o (p < 0,05). Em relação às pressões respiratórias de ativas e seden-
tárias, houve diferença estatística entre a pressão expiratória máxima do grupo ativo (43 ± 14,37 cmH2O) e o grupo 
sedentário (30,80 ± 12,60 cmH2O). Foi verificado que os valores da pressão inspiratória máxima alcançada no grupo 
ativo e pressões inspiratórias e expiratórias alcançadas no grupo sedentário foram estatisticamente menores que 
os valores previstos pela equação de Black e Hyatt. conclusões: A cifose foi menor e a força muscular expiratória 
maior entre as participantes ativas. A fórmula proposta para predição de valores de pressão inspiratória máxima 
e pressão expiratória máxima parece não se aplicar à população estudada. 

Palavras-chave: Idosas, cifose, pressões respiratórias máximas.

aBSTRaCT
objective: To evaluate and to compare the kyphosis degree and the respiratory pressure in physically active in 
sedentary elderly women. Methods: The sample included 30 elderly women, being 15 active and 15 sedentary, 
aged between 60 and 70 years. Measures of the maximum respiratory pressures were accomplished (MIP and 
MEP) and of the kyphosis degree. For the comparison with the values of maximum respiratory foreseen pressures, 
the formulas of Black and Hyatt (1969) were used. The statistical analysis used the test t of Student, with index of 
significance established in p < 0.05 or 5%. results: The average of the kyphosis values in the active was of 44,4 
± 3,7o and in the sedentary participants was of 56,0 ± 7,2o (p < 0.05). Regarding the respiratory pressures there 
was significant difference among MEP of the active group (43 ± 14,37 cmH2O) and the sedentary (30,80 ± 12,60 
cmH2O). It was verified that the values of MEP in the active group, and MIP and MEP in the sedentary group were 
statistically lower than those estimated by equation of Black and Hyatt (1969). conclusions: The kyphosis was 
smaller and the maximal expiratory pressure was larger among the active participants. The formula proposed for 
prediction of values of MIP and MEP seems doesn’t apply to the educated population. 

Keywords: Elderly, kyphosis, maximal respiratory pressures.
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O sedentarismo induz a perdas na maioria dos sis-
temas orgânicos, compromete as habilidades motoras 
e a saúde e aumenta o risco de morbidade e mor-
talidade decorrente do desenvolvimento de doenças 
crônicas13-15. A imobilidade afeta o sistema respirató-
rio, diminuindo os movimentos respiratórios e preju-
dicando a ventilação16.

O presente trabalho se justifica pela necessidade 
de mais estudos sobre a associação entre o grau de 
cifose torácica e a força muscular respiratória, po-
dendo contribuir para a elaboração de programas de 
exercícios visando à manutenção da força muscular 
respiratória e à prevenção da evolução da cifose em 
mulheres idosas.

O objetivo deste estudo foi avaliar e comparar o 
grau de cifose e da força muscular respiratória em 
mulheres idosas ativas e sedentárias, bem como con-
frontar as pressões respiratórias máximas alcançadas 
com as pressões respiratórias máximas previstas.

MÉtoDoS

A pesquisa seguiu modelo de estudo transversal e foi 
realizada no município de Patrocínio, MG. O estu-
do teve a participação de 30 idosas, não institucio-
nalizadas, saudáveis, com idade entre 60 e 70 anos 
e foram selecionadas por intermédio de busca ativa 
na comunidade. Foram feitos dois grupos – grupo 
ativo: composto por 15 idosas que praticavam ativi-
dade física por pelo menos três vezes na semana por 
40 minutos ou mais, durante seis meses; e grupo 
sedentário: 15 idosas que não praticavam atividade 
física regular por pelo menos três vezes na semana, 
mas que eram independentes para suas atividades da 
vida diária. O nível de atividade física do grupo ati-
vo foi confirmado pelo responsável pelo programa.

 Os critérios de exclusão foram: presença de sinto-
mas e sinais de problemas respiratórios, tabagismo e 
doenças relacionadas à coluna vertebral.

As idosas foram informadas, escrita e verbalmen-
te, sobre o estudo e foram incluídas após a assinatura 
do termo de consentimento informado. 

Antes da avaliação foram realizadas sessões de in-
formação sobre a natureza e os objetivos do estudo e, 
posteriormente, foi marcado o dia para a avaliação. 
Este estudo teve início após a aprovação pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa do Centro Universitário do Cer-
rado – Patrocínio (Unicerp). 

introDUÇÃo

O aumento da proporção de idosos na população 
mundial é realidade que movimenta diversos setores 
governamentais, atingindo tanto países desenvolvidos 
quanto em desenvolvimento1.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística2, a população no Brasil deve alcançar mais de 
25 milhões de pessoas em 2020, a maioria composta 
por mulheres. 

O envelhecimento torna a coluna menos flexível 
como um todo, em consequência das alterações nos 
discos3,4. O disco se reduz acentuando as curvas da 
coluna e contribuindo para o aumento da cifose to-
rácica5.

O aumento da cifose torácica faz com que eventual 
sobrecarga leve à solicitação dos músculos respirató-
rios exageradamente e reduza a ativação dos músculos 
primários da respiração, que se encontram em franca 
desvantagem biomecânica ou com perda muscular 
em decorrência do envelhecimento6.

Com o avançar da idade, alterações fisiológicas 
ocorrem em todo o corpo, sendo também evidencia-
das no sistema respiratório7. As alterações nos múscu-
los decorrentes do envelhecimento atingem o seu pico 
aos 70 anos8.

O envelhecimento reduz a complacência da caixa 
torácica com consequente redução das forças de tra-
ção da parede torácica, o que contribui para a redução 
nos valores da pressão inspiratória máxima (PImáx) e 
da pressão expiratória máxima (PEmáx). Essas pres-
sões avaliam a força da musculatura respiratória5.

A força muscular respiratória é definida como 
pressão mínima e máxima, mensurada ao nível da 
boca, atribuída a esforço muscular necessário para 
produzir a mudança de pressão. Durante a respiração 
forçada, o fluxo máximo a ser atingido a cada volume 
depende, em grande parte, do esforço empreendido 
pelos músculos inspiratórios9,10. 

A atividade física é um meio de prevenir proble-
mas posturais e consequentemente a perda de força 
dos músculos respiratórios. Os exercícios físicos pre-
ventivos têm por objetivos manter a independência 
do idoso e maximizar o desempenho funcional11.

Com o exercício, observa-se maior capacidade dos 
músculos inspiratórios gerarem força e sustentarem de-
terminado nível de pressão inspiratória após o treina-
mento12.
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A medida da PImáx e da PEmáx foi realizada com 
a pessoa sentada, utilizando peça bucal e pinça nasal.  
A PImáx foi mensurada a partir do volume residual 
(VR) e a PEmáx a partir da capacidade pulmonar total 
(CPT). As manobras foram repetidas três vezes, com 
intervalos de cerca de um minuto, sendo considerado 
o maior valor17.

Para avaliação do grau de cifose, foi utilizado o 
instrumento denominado inclinômetro da marca 
Cardiomed, que permite medir e avaliar a amplitude 
do movimento de várias articulações e os movimentos 
permitidos por elas. Seu mecanismo apresenta dispo-
sitivo que ajusta em zero grau, e a leitura é determi-
nada no final da amplitude do movimento mediante 
força gravitacional. 

A mensuração do grau de cifose foi realizada com 
as participantes em posição ortostática, de acordo 
com o protocolo proposto por Ensrud et al.18. O apa-
relho inclinômetro foi colocado sobre o processo es-
pinhoso de C7 e verificado o grau de cifose dado pelo 
aparelho. Logo depois, colocou-se o aparelho em T11 
e também verificou-se o grau dado. A cifose total foi 
calculada pela soma dos valores das regiões superior e 
inferior da coluna torácica.

Para comparação com as pressões respiratórias 
máximas previstas, foram utilizadas as fórmulas de 
Black e Hyatt19:

PImáx = 122 – 0,79 × idade (anos)

PEmáx = 210 – 1,14 × idade (anos)

A análise estatística empregou o teste t de Student 
para verificar a presença ou não de diferença estatis-
ticamente significativa no grau de cifose e na força 
muscular respiratória entre as idosas ativas e sedentá-
rias e para comparar as pressões respiratórias máximas 
alcançadas com as pressões respiratórias máximas pre-
vistas de acordo com a fórmula de Black e Hyatt19.

reSUltaDoS

Foram selecionadas 68 idosas que se dispuseram a parti-
cipar voluntariamente do presente estudo. Assim sendo, 
após os critérios de exclusão, foi constituída a amostra 
composta por 30 mulheres idosas com idade média 
de 65,23 ± 3,61 anos (60 a 74 anos), sendo 15 ativas e  
15 sedentárias.

No grupo ativo a idade média foi de 65,07 ± 2,96 
anos e no grupo sedentário a idade média foi de 65,40 

± 4,26 anos. Em relação à prática de atividade física, 
40% das idosas faziam há seis meses, 40% há mais de 
1 ano e 20% delas praticavam atividade física há mais 
de 2 anos.

Na avaliação do grau de cifose entre as idosas, 
verificou-se que as idosas ativas apresentavam cifose 
média de 44,4 ± 3,7o e as idosas sedentárias, 56,0 ± 
7,2o, sendo essa diferença estatisticamente significati-
va (Figura 1).

Figura 1. Comparação do grau de cifose entre as idosas 
ativas e sedentárias.

tabela 1. Comparação dos valores de PImáx (cmH2O) e 
Pemáx (cmH2O) em idosas ativas e sedentárias

Grupo ativo Grupo 
sedentário

nível de 
significância

Média DP Média DP

PImáx 60,3 43,9 36,7 17,7 p > 0,05

PEmáx 43,0 14,4 30,8 12,6 p < 0,05

DP: desvio-padrão; PImáx: pressão inspiratória máxima; PEmáx: pressão 
expiratória máxima.
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Na avaliação da PEmáx, verificou-se que houve di-
ferença estatisticamente significativa entre os grupos 
(p = 0,02), visto que o grupo ativo apresentou PEmáx 
maior que o grupo sedentário (43 ± 14,37 cmH2O × 
30,80 ± 12,60 cmH2O). A avaliação da PImáx não 
demonstrou diferença significativa entre os grupos  
(p = 0,06) (Tabela 1). 

Foram calculados os valores previstos de PImáx 
e PEmáx segundo a equação proposta por Black e 
Hyatt19. Verificou-se que os valores de PEmáx al-
cançada no grupo ativo e PImáx e PEmáx alcan-
çadas no grupo sedentário foram estatisticamente 
menores que os valores previstos pela referida 
equação. Os valores de PImáx alcançada e PImáx 
prevista no grupo ativo não foram diferentes esta-
tisticamente (Tabela 2). 
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tabela 2. Comparação dos valores de PImáx (cmH2O) e Pemáx (cmH2O) alcançadas e previstas pela equação de Black 
e Hyatt19 (1969), nos grupos ativo e sedentário

Pimáx alcançada Pimáx prevista p Pemáx alcançada Pemáx prevista p

Ativas 60,3 ± 43,9 70,8 ± 1,5 > 0,05  43,0 ± 14,4 135,5 ± 1,6 < 0,05

Sedentárias 36,7 ± 17,7 70,6 ± 2,2 < 0,05 30,8 ± 12,6 135,3 ± 2,3 < 0,05

PImáx: pressão inspiratória máxima; PEmáx: pressão expiratória máxima.

DiScUSSÃo

No presente estudo foi possível comprovar que as 
idosas praticantes de atividade física regular apre-
sentam menor grau de cifose. No estudo proposto 
por Granito et al.20 participaram 16 mulheres com 
idade entre 65 e 75 anos e foram avaliados os graus 
de cifose das participantes antes e após programa de 
atividade física. Foram observadas diferenças signi-
ficativas no grau de cifose, sendo este de 58,19o ± 
14,83o na avaliação e de 55o ± 13,26o na reavalia-
ção. De acordo com Eagan et al.21, que avaliaram e 
compararam o grau de cifose em mulheres ativas e 
sedentárias na faixa etária de 60 a 78 anos, o grau de 
cifose foi de 53,0 ± 8,5o e não houve diferença signi-
ficativa entre os grupos. Porém, no referido trabalho, 
o nível de atividade física foi avaliado apenas pelo 
autorrelato das participantes e no presente estudo as 
participantes foram avaliadas no local em que pra-
ticavam atividade física, sendo o nível de atividade 
física confirmado pelo responsável pelo programa. 
O grau de cifose das participantes do referido traba-
lho pode ser comparado ao grau de cifose encontra-
do nas participantes sedentárias do presente estudo 
(53,0 e 56,0o, respectivamente). Há na literatura 
poucos estudos que avaliaram especificamente os 
benefícios da atividade física regular sobre o grau de 
cifose de pessoas idosas.

Em relação à PEmáx, as idosas ativas obtiveram 
valores maiores do que as sedentárias. Isso pode ser 
explicado pelo tipo de atividade realizada. Por exem-
plo, a hidroginástica trabalha com maior intensidade 
os músculos do tronco e abdominais, favorecendo, 
consequentemente, a expiração forçada. De acordo 
com Pardy et al.22, a pressão hidrostática tende a fazer 
com que o tórax inspirado retorne à sua posição ini-
cial de repouso. Além disso, essa mesma propriedade 
que exerce pressão circular nos corpos imersos tende 
a auxiliar a musculatura expiratória.

Após a quantificação da força dos músculos respi-
ratórios, verificou-se que quanto à PImáx não se no-

tou diferença considerável entre ativas e sedentárias. 
Uma explicação para tal fato seria o tipo de atividade 
física realizada, a qual poderia não ter sido específica 
para treinamento de músculos inspiratórios.

Os valores de PEmáx alcançada entre as parti-
cipantes ativas e sedentárias e os valores de PImáx 
alcançada entre as participantes sedentárias foram 
menores que os valores previstos, segundo a fórmu-
la proposta por Black e Hyatt19. O estudo de Black 
e Hyatt19 contou com a participação de 120 indiví-
duos, sendo 60 de cada sexo, com idade entre 20 e 
80 anos, os quais não tinham nenhum sintoma res-
piratório, nenhuma alteração física anormal de tórax 
e nenhuma evidência de disfunção neuromuscular e, 
também, não foram separados indivíduos tabagistas 
de não tabagistas, população diferente da incluída no 
presente estudo, o que pode justificar as diferenças 
encontradas.

A natureza transversal deste estudo não permite 
avaliar a relação causa-efeito entre a prática de ati-
vidade física e a prevenção da evolução da cifose e 
da fraqueza muscular respiratória. As participantes 
foram voluntárias e, por ser uma amostra pequena, 
ainda deve ser determinado se os resultados deste es-
tudo se aplicam a número maior de idosos.
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ReSUMO
objetivo: Investigar os fatores associados à sobrecarga e à depressão nos cuidadores de idosos com doença 
de Alzheimer em uma Unidade de Atenção ao Idoso, no município de Curitiba, PR. Métodos: Estudo transversal 
descritivo e analítico. Foram entrevistados cuidadores informais primários de idosos com o diagnóstico confirma-
do de doença de Alzheimer. As informações foram coletadas mediante aplicação de escalas autopreenchíveis 
e protocolo de coleta de dados. A presença de sintomas depressivos no cuidador foi avaliada por meio da es-
cala de depressão CES-D e a sobrecarga no cuidador foi avaliada pela escala The Zarit Burden Interview (ZBI). 
resultados: Oitenta cuidadores participaram do estudo, a maioria mulheres (81%), com idade média de 53,3 anos.  
O valor médio de sobrecarga foi de 35,2 ± 3,3, enquanto o valor médio de sintomas depressivos foi de 16,8 ± 2,3. 
As principais variáveis associadas à sobrecarga e à presença de sintomas depressivos no cuidador foram: o gênero 
do cuidador (p < 0,01), a qualidade da relação pré-mórbida (p < 0,01), a prática de atividades físicas (p < 0,05), 
a realização de atividades sociais (p < 0,05) e o uso pessoal de psicotrópicos (p < 0,01). conclusão: A partir da 
evidência da associação destas variáveis com a presença de maior sobrecarga e sintomas depressivos nos cuida-
dores, sugere-se a criação de ações em níveis público e privado que ofereçam melhor suporte biopsicossocial, com 
enfoque sobre as condições anteriormente mencionadas.

Palavras-chave: Doença de Alzheimer, cuidadores, sobrecarga, depressão.

aBSTRaCT
objective: To examine the factors associated with burden and depression on caregivers of Alzheimer’s Disease 
patients at a Health Center of Elderly Care, in the city of Curitiba, PR. Methods: Cross sectional study. Informal and 
primary caregivers of patients with confirmed diagnosis of Alzheimer’s Disease were assessed. The information 
was collected with scales and a data assessment questionnaire filled by the caregivers. The CES-D scale was used 
to evaluate the presence of depressive symptoms on caregivers and The Zarit Burden Interview (ZBI) to measure 
burden. results: Eighty caregivers participated in the study, most of the sample were women (81%) and the aver-
age age was 53.3 years old. The mean burden score was 35.2 ± 3.3 and the mean score of depressive symptoms 
was 16.8 ± 2.3. The variables statistically associated with burden and the presence of depressive symptoms were: 
caregiver gender (p < 0.01), the quality of premorbid relationship (p < 0.01), the practice of physical activities  
(p < 0.05) and social activities (p < 0.05) and use of psychotropic medications (p < 0.01). conclusion: From the 
evidence of these associations, it’s suggested the development of actions in public and private environment which 
could offer better bio-psico-social suport, with bigger approach to the variables in question. 

Keywords: Alzheimer’s disease, caregivers, burden, depression.
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introDUÇÃo

Pesquisas sugerem que a maior parte dos cuidados 
prestados aos portadores da doença de Alzheimer 
(DA) é realizada por familiares próximos1. Para o 
cuidador primário, o principal responsável pelos 
cuidados com o paciente em um domicílio, a tarefa 
tem sido descrita como “desgastante”; estima-se que, 
em média, 60 horas semanais são despendidas com 
as responsabilidades de cuidador1. 

Diante das progressivas perdas cognitivas e funcio-
nais, os idosos portadores de síndromes demenciais 
tornam-se avidamente dependentes da assistência de 
terceiros para o exercício das funções mais básicas 
de subsistência. Sob essa demanda, emerge sensação 
crescente de responsabilidade pelo ato de cuidar, o 
que frequentemente precipita percepções de signifi-
cativa sobrecarga ao cuidador. 

O termo sobrecarga é frequentemente utilizado na 
literatura para descrever os aspectos negativos relacio-
nados ao ato de cuidar de um familiar dependente1,3,4, 
porém a detecção dessa condição é complexa. Segundo 
Burns et al.4, os “sintomas” e os “sinais” da sobrecarga 
no cuidador podem se manifestar nas mais diferentes 
formas, afetando as esferas física, psicológica, social e 
financeira, de modo mais ou menos explícito ou, por 
vezes, subliminar. 

Além da percepção de sobrecarga associada ao 
cuidado de idosos com DA altamente dependentes, 
estudos evidenciam que esses cuidadores apresentam 
duas a três vezes mais risco de desenvolver episódios 
depressivos quando comparados a indivíduos não 
cuidadores2,5,8. 

As consequências e sequelas da sobrecarga e da 
depressão nos cuidadores podem ser nefastas, pois 
a qualidade do cuidado prestado depende da inte-
gridade física e psicológica do cuidador. De acordo 
com Anderson-Hanley3, cuidadores com maiores 
graus de sobrecarga e sintomas depressivos têm mais 
chances, por exemplo, de optar precocemente por 
institucionalizar seus familiares. 

Além disso, a expressão inconsciente da sobre-
carga no ato de cuidar pode precipitar mais distúr-
bios de comportamento no paciente9, favorecer o 
desenvolvimento de comportamentos aversivos na 
alimentação10,11 e aumentar o risco de negligência e 
maus-tratos.

A literatura sobre cuidadores de idosos com DA 
é extensa, porém poucos estudos têm se dedicado a 
investigar o elenco de fatores e variáveis (inerentes 

ao contexto do cuidado ou ao idoso dependente, por 
exemplo) que precipitam ou se associam ao desenvol-
vimento de sobrecarga e depressão.

Este estudo tem por objetivo descrever os princi-
pais fatores associados à percepção de sobrecarga e à 
presença de sintomas depressivos em cuidadores de 
idosos com DA em uma Unidade de Atenção ao Ido-
so, no município de Curitiba, PR.

MÉtoDoS

O presente estudo é observacional do tipo transver-
sal, com características descritivas e analíticas. Foram 
avaliados cuidadores informais e primários de idosos 
com diagnóstico de DA. 

O estudo foi realizado em uma unidade de re-
ferência para a assistência ao paciente portador de 
DA na região metropolitana de Curitiba. Consoante 
relatórios de controle interno da coordenação geral 
da unidade, até a segunda quinzena de novembro de 
2007 existiam 1.865 pacientes cadastrados no pro-
grama, visto que 1.162 destes com o diagnóstico de 
DA provável, confirmado e em tratamento com me-
dicação específica. 

A seleção da amostra utilizou-se dos princípios de 
amostragem por conveniência, tendo sido convidados 
a participar todos os cuidadores que compareceram à 
unidade no período compreendido entre 7 de janeiro 
e 29 de fevereiro de 2008. Mediante a aplicação de 
testes estatísticos, utilizando-se α = 0,05 e β (poder) 
de 0,80, e com base na população informada de 1.162 
idosos, foi estimada que seria necessária casuística de 
60 a 80 cuidadores para atingir representatividade da 
população total de cuidadores da unidade.

Foram incluídos no estudo os cuidadores primá-
rios e informais de idosos com o diagnóstico mé-
dico firmado de DA provável (NINCDS-ADRA) 
com idade igual ou superior a 18 anos, que acei-
taram participar do estudo mediante a adesão pela 
assinatura do termo de consentimento informado 
livre e esclarecido (TCLE). Foram excluídos os cui-
dadores que cuidavam de pacientes com idade in-
ferior a 60 anos ou cujos idosos por eles assistidos 
apresentassem histórico de alcoolismo ou abuso  
de substâncias.

Os cuidadores foram abordados individualmen-
te por um dos pesquisadores na sala de espera da 
Unidade de Saúde. Os que aceitaram participar do 
estudo, após o preenchimento do TCLE, foram con-
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vidados a responder o roteiro de entrevista estrutu-
rada, individualmente, por meio da aplicação de um 
questionário sociodemográfico e três instrumentos 
autoaplicáveis, dispondo da supervisão dos pesquisa-
dores para o esclarecimento de eventuais dúvidas ou 
dificuldades. Quando os cuidadores declaravam-se 
analfabetos, estes eram auxiliados pelos pesquisado-
res, a fim de poder incluir essas pessoas no estudo. 

Para avaliar a presença de sintomas depressivos nos 
cuidadores foi utilizada a escala de depressão do Cen-
tro de Estudos Epidemiológicos (CES-D). A escala de 
rastreamento populacional para depressão do CES-D 
é instrumento autoaplicável de 20 itens, desenvolvido 
por Radloff14 e validado para o português por Silveira 
e Jorge15. A escala compreende itens relacionados a 
humor, comportamento e percepção. As respostas a 
cada uma das questões são dadas segundo a frequên-
cia com que cada sintoma esteve presente na semana 
precedente à aplicação do instrumento. O ponto de 
corte adotado no presente estudo é o mesmo pro-
posto pela versão norte-americana3, cujo escore para 
identificar provável depressão é ≥ 16 pontos. 

Para avaliar a sobrecarga nos cuidadores foi uti-
lizada a escala The Zarit Burden Interview (ZBI), 
desenvolvida por Zarit et al.16 e adaptada para o por-
tuguês por Taub et al.17. A escala possui 22 questões 
que avaliam o impacto do cuidado nas esferas física, 
psicológica e social do cuidador, com pontuações que 
podem variar de zero a quatro em cada item. O escore 
final pode variar entre zero e 88 pontos, assumindo 
que quanto maior a pontuação, maior a intensidade 
de sobrecarga.

O grau de dependência funcional do idoso as-
sistido pelo cuidador entrevistado foi avaliado por 
meio de questionário do estado funcional deriva-
do do Brazilian OARS Multidimensional Functional 
Assessment Questionnaire (BOMFAQ)18. O questioná-
rio avalia as dificuldades referidas pelo cuidador na 
realização de oito atividades básicas de vida diária e 
sete atividades instrumentais, caracterizando o ido-
so em quatro níveis: sem comprometimento, com-
prometimento leve, comprometimento moderado e 
comprometimento grave.

Para coletar os dados sociodemográficos e as ca-
racterísticas do cuidador e do paciente, bem como do 
contexto do cuidado, foi aplicado questionário elabo-
rado pelos pesquisadores.

As informações foram avaliadas por meio de es-
tatísticas inferenciais, sendo utilizados testes não 
paramétricos na avaliação dos escores de CES-D, 

ZBI e OARS e sua correlação com as variáveis ana-
lisadas. Quando as variáveis apresentavam apenas 
duas categorias, as comparações foram realizadas 
por meio do teste U de Mann-Whitney. Quando 
apresentavam mais de duas categorias, as informa-
ções foram analisadas pelo teste de Kruskal-Wallis.  
Em todas as análises foi utilizado nível de significância  
≤ 0,01 como altamente significativo e ≤ 0,05 como 
significativo. Os valores obtidos foram posteriormen-
te demonstrados em médias e intervalos de confiança 
de 95%.

O protocolo deste estudo atendeu aos princípios 
éticos dispostos na Declaração de Helsinki (2000) e 
legislações nacionais pertinentes a pesquisas com se-
res humanos, tendo sido aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal da Saúde 
de Curitiba, sob no 109/2007.

reSUltaDoS

Foram incluídos no estudo 80 cuidadores primá-
rios e informais de pacientes com diagnóstico de 
DA. O público que compôs a amostra foi predo-
minantemente feminino (81%, n = 65), represen-
tado em 60% pelas filhas dos pacientes (n = 48), 
com idade média 53,3 anos, variando entre 25 e 
81 anos. O percentual de cuidadores idosos (≥ 60 
anos) foi de 31,2% (n = 25). A maioria da amostra 
(58,7%) declarou-se casada. Foram excluí dos do es-
tudo 30 cuidadores, sendo 25 por estar em proces-
so de diagnóstico e cinco por apresentar histórico  
de alcoolismo.

A duração do cuidado variou entre três meses a 
20 anos, com 58,7% (n = 47) declarando cuidar do 
idoso por tempo igual ou inferior a quatro anos. Ana-
lisando a carga horária despendida para o cuidado, 
encontrou-se que 43,7% da amostra (n = 34) des-
pende mais de 15 horas diárias no cuidado com o 
paciente. 

Quanto às características do paciente demencia-
do que recebe os cuidados do entrevistado, a média 
de idade encontrada foi de 79,3 anos, o mais lon-
gevo com 93 anos. Houve preponderância do sexo 
feminino, respondendo por 81% (n = 65) da amostra.  
As demais características dos idosos assistidos pelos 
cuidadores encontram-se disponíveis na tabela 1.

A maioria dos cuidadores entrevistados (60%,  
n = 48) declarou fazer uso pessoal de algum tipo de 
medicamento; destes, 21,2% (n = 17) referiram o 
uso de medicações psicotrópicas. A caracterização da 
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tabela 1. distribuição das características do idoso 
assistido pelos cuidadores entrevistados

Frequência

n %

Sexo
Feminino
Masculino

65
15

81,25 
18,75

idade
60 a 69 anos
70 a 79 anos
80 anos ou mais

8
31
41

10 
38,7 
51,2 

Grau de escolaridade
Nenhum ano de estudo
8 anos ou menos de estudo
Mais de 8 anos de estudo

23
43
14

28,7 
54,8 
21,3 

nº de distúrbios de comportamento 
assinalados pelo cuidador

0-2
3-4
5-6 
≥ 7

51
11
5
13

63 
13,6 
6,2
16 

consistência da alimentação
Normal
Líquida e pastosa

70
10

87,5 
12,4 

Grau de comprometimento funcional – 
oarS(*)

Leve
Moderado
Grave

6
8
66

7,5
10 

82,5 

(*) Brazilian OARS Multidimensional Functional Assessment Questionnaire 
(BOMFAQ).

tabela 2. distribuição das características da amostra de 
cuidadores entrevistados

Frequência

n %

Sexo
Feminino
Masculino

65
15

81,25 
18,75 

idade do cuidador
25 a 59 anos
60 a 81 anos

55
25

68,8
31,2 

estado civil
Casado
Solteiro
Divorciado
Viúvo

47
15
11
7

58,7 
18,7 
13,7 
8,7

Grau de escolaridade
Nenhum ano de estudo
8 anos ou menos de estudo
Mais de 8 anos de estudo

5
28
47

6,2 
35 

58,7 

Grau de parentesco
Filhos(as)
Cônjuges
Outros graus de parentesco

60
10
10

75 
12,5 
12,5 

tempo de cuidado diário
Menos de 5 horas diárias
5 a 10 horas diárias
11 a 15 horas diárias
Mais de 15 horas diárias

15
12
18
35

18,7 
15 

22,5 
43,7 

tempo de cuidado
Menos de um ano
De um a cinco anos
Mais que cinco anos

6
41
33

7,5 
51,2 
41,2 

autoavaliação da saúde
Muito boa
Boa 
Regular
Ruim

19
29
30
2

23,7 
36,2 
37,5
2,5 

Qualidade da relação pré-mórbida
Muito boa
Boa
Regular
Ruim

50
22
6
2

62,5 
27,5 
7,5
2,5 

Moram com o idoso
Sim
Não

66
14

82,5 
17,5 

cuidador secundário
Presença
Ausência

54
26

67,5 
32,5 

Prática de atividade física
Sim
Não

33
47

41,2 
58,7 

realização de atividades sociais
Sim
Não

58
22

72,5 
27,5 

recebe ajuda por meio de suporte formal
Sim
Não

8
72

10 
90 

Utilização de medicamentos psicotrópicos
Sim
Não

17
63

21,2 
78,8 

amostra e os dados referentes ao contexto do cuidado 
encontram-se disponíveis na tabela 2.

O escore médio de sobrecarga, analisado a partir 
das respostas ao ZBI, foi de 35,2 ± 3,3 pontos. O es-
core médio da amostra para a escala da CES-D foi de 
16,8 ± 2,3 pontos. Ao adotar o critério de que esco-
res superiores a 16 pontos são fortemente sugestivos 
de transtorno depressivo, encontrou-se que 43,8%  
(n = 35) da amostra foram caracterizados como por-
tadores prováveis de depressão. 

No que tange às características dos cuidadores, 
emergiram como estatisticamente significativas para 
associação com maior percepção de sobrecarga: cuida-
dores do sexo feminino (ZBI = 32,3 ± 3,5, p < 0,01), 
morar com o idoso dependente (ZBI = 37,4 ± 3,3,  
p < 0,01) e cuidadores que fazem uso de medicamentos 
psicotrópicos (ZBI = 42,7 ± 7,1, p < 0,05). A primeira e 
última variáveis evidenciaram forte associação também 
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tabela 3. análise da correlação das variáveis referentes 
ao cuidador e contexto do cuidado com a percepção de 
sobrecarga, por meio dos escores totais do ZBI(*)

Frequência Zarit(*)

 ± ic95%
p

Sexo
Feminino
Masculino

81,25% (65)
18,75% (15)

32,3 ± 3,5
25,9 ± 7,5

< 0,01

autoavaliação da saúde 
Muito boa
Boa 
Regular
Ruim

23,7% (19)
36,2% (29)
37,5% (30)

2,5% (2)

34,4 ± 7,8
37,3 ± 5,1
34,8 ± 5,7

18,0 ± 18,0

< 0,10

Moram com o idoso
Sim
Não

82,5% (66)
17,5% (14)

37,4 ± 3,3
24,6 ± 9,8

< 0,01

Prática de  
atividade física

Sim
Não

41,2% (33)
58,7% (47)

31,5 ± 5,3
37,8 ± 4,3

< 0,05

Utilização de 
medicamentos 
psicotrópicos

Sim
Não

21,2% (17)
78,8% (63)

42,7 ± 7,1
33,2 ± 3,7

< 0,05

Qualidade da relação  
pré-mórbida

Muito boa
Boa
Regular
Ruim

62,5% (50)
27,5% (22)

7,5% (6)
2,5% (2)

31,6 ± 4,0
42,7 ± 6,7

32,8 ± 14,7
50,0 ± 50,0

< 0,05

(*) The Zarit Burden Interview (ZBI).

tabela 4. análise da correlação das variáveis referentes 
ao cuidador e contexto do cuidado com a presença de 
sintomas depressivos, por meio dos escores totais da 
escala CeS-d(*)

Frequência ceS-D(*) 
± ic95%

p

Sexo
Feminino
Masculino

81,25% (65)
18,75% (15)

18,5 ± 2,6
9,6 ± 2,3

< 0,01

Qualidade da  
relação pré-mórbida

Muito boa
Boa
Regular
Ruim

62,5% (50)
27,5% (22)

7,5% (6)
2,5% (2)

14,8 ± 2,8
18,9 ± 3,9
23,0 ± 17,2
26,5 ± 26,5

< 0,10

realização de  
atividades sociais

Sim
Não

72,5% (58)
27,5% (22)

14,9 ± 2,5
22,0 ± 5,1 

< 0,05

Utilização de 
medicamentos 
psicotrópicos

Sim
Não

21,2% (17)
78,8% (63)

23,5 ± 5,7
15,0 ± 2,4

< 0,01

(*) Escala de depressão do Centro de Estudos Epidemiológicos (CES-D).

com a presença de provável depressão (CES-D = 18,5 
± 2,6, p < 0,01 e CES-D = 23,5 ± 5,7, p < 0,01, res-
pectivamente). As associações podem ser evidenciadas 
nas tabelas 3 e 4.

ções de sobrecarga ou escores no CES-D sugestivos 
de provável depressão.

A presença de relação pré-mórbida (antes de o ido-
so evoluir com declínios cognitivo e funcional) regu-
lar ou ruim associou-se com a presença de escores na 
escala CES-D superiores a 16, o que sugere a presença 
de provável depressão. Não obstante a tendência de 
diferença entre as categorias, não foi encontrada dife-
rença estatisticamente significativa entre as categorias 
analisadas. 

Do mesmo modo, a declaração de relação pré-
mórbida ruim associou-se com maiores escores de 
sobrecarga, porém na análise dessa variável com os 
escores médios do ZBI foi encontrada associação sig-
nificativa (p < 0,05).

No que diz respeito às variáveis do paciente, não 
foi encontrada nenhuma relação estatisticamente sig-
nificativa entre estas e a presença de sobrecarga ou 
sintomas depressivos. 

As queixas e dificuldades mais prevalentes do cui-
dador, contudo, estão relacionadas ao contexto do 
paciente. Os problemas cognitivos do idoso foram 
relatados por quase 60% dos entrevistados, seguidos 

Em contrapartida, cuidadores que referiram ter 
relação pré-mórbida muito boa com o idoso demen-
ciado apresentaram menor sobrecarga e menor pre-
sença de sintomas depressivos (ZBI = 31,6 ± 4,0,  
p < 0,05; CES-D = 14,8 ± 2,8, p < 0,10).

A não participação em atividades sociais tam-
bém apresentou significância estatística com a pre-
sença de mais sintomas depressivos nos cuidadores 
(CES-D = 22,0 ± 5,1, p < 0,05). As demais variáveis 
investigadas relacionadas ao contexto do cuidador e 
do cuidado (Tabela 2), bem como do idoso (Tabela 1), 
não demonstraram associação com maiores percep-
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da dificuldade de lidar com os distúrbios do compor-
tamento e com as atividades de vida diária no idoso 
(Figura 1). 

Um ponto em que não há consenso na literatura é 
sobre a relação do tempo de cuidado com o nível de 
sobrecarga. Algumas pesquisas apontam que quanto 
maior o tempo de cuidado, menor a sobrecarga sobre 
o cuidador19,23. Outro estudo evidencia o contrário, 
sugerindo que estes são diretamente proporcionais25.  
Os dados do presente estudo não encontraram re-
lação estatisticamente significativa entre as variáveis 
tempo de cuidado e sobrecarga ou presença de sin-
tomas depressivos. A ausência de relação também é 
descrita por Lemos et al.26, indicando a possibilidade 
de multicausalidade dos fatores intrínsecos de cada 
cuidador ser determinante sobre o desenvolvimento 
de maior sobrecarga e mais sintomas depressivos.

Ressalta-se o fato de que os cuidadores que au-
toavaliaram sua saúde física como boa apresentaram 
escores maiores na avaliação de sobrecarga pelo ZBI. 
A hipótese para esse resultado é que os cuidadores, 
em virtude de estarem demasiadamente envolvidos 
com o doente demenciado, acabam por dedicar pou-
co tempo a si mesmos e à reflexão sobre sua própria 
saúde, tendo percepção limitada a seu respeito. 

Além disso, o fato de conviverem com alguém 
com doença tão séria, como a demência, pode fazer 
com que quaisquer outros problemas de saúde apre-
sentados pelo cuidador tornem-se insignificantes 
diante da magnitude da DA. Sugere-se, portanto, 
mais estudos com esse escopo.

De acordo com a literatura, cuidadores que apresen-
tavam relação pré-mórbida ruim com o paciente apre-
sentam maior sobrecarga1,3,7. Os conflitos preexistentes 
à doença podem dificultar e por vezes até inviabilizar 
a manutenção de relações interpessoais satisfatórias, 
tornando a tarefa de cuidar ainda mais desgastante27. 
Esse fator pode interferir diretamente na qualidade do 
cuidado com o paciente, sugerindo a importância de 
os cuidadores receberem suporte e ajuda especializada 
para fazer o enfrentamento da situação. 

Esse dado, contudo, não pôde ser confirmado nes-
te estudo, uma vez que a amostra de cuidadores com 
esse padrão de relação pré-mórbida foi muito pequena  
(n = 2). Ao contrário do que foi anteriormente cita-
do, foi observada estreita associação entre a relação 
pré-mórbida muito boa e os baixos valores de sobre-
carga e menores frequências de sintomas depressivos, 
o que leva a crer que há nesse cenário associação in-
versamente proporcional. Os conflitos preexistentes à 
doença podem dificultar e, por vezes, até inviabilizar 
a manutenção de relações interpessoais satisfatórias, 
tornando a tarefa de cuidar ainda mais desgastante. 
Esse fator pode interferir diretamente na qualidade 

Figura 1. dificuldades relacionadas ao contexto do cuidado 
e do paciente.
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DiScUSSÃo

Confirmando os estudos anteriores, o perfil da amos-
tra de cuidadores é predominantemente do sexo fe-
minino, sendo a maioria casada e composta de filhos 
do paciente. O fato de a maioria dos cuidadores ser 
mulher evidencia que a tarefa de cuidar ainda parece 
ser vista como função feminina1,4,19,20. 

As mulheres apresentaram mais sintomas depressi-
vos e maior sobrecarga, confirmando os dados existen-
tes na literatura sobre a relação gênero e sobrecarga3,21,22. 
Esse fato pode estar associado ao grande número de 
papéis que a mulher desempenha na sociedade. Além 
de cuidar do doente, ela tem maior envolvimento no 
que se refere ao gerenciamento do lar, comprometen-
do-se mais que os homens nas atividades domésticas 
e, possivelmente, também nas atividades referentes à 
higiene e à alimentação do paciente. 

A relação entre a idade do cuidador, nível e per-
cepção de sobrecarga e depressão é frequentemente 
discutida na literatura. Alguns autores afirmam que 
cuidadores idosos apresentam maior sobrecarga que 
os adultos3,23. No que diz respeito a sintomas depres-
sivos, encontram-se referências na literatura apontan-
do relação entre idade mais jovem e maior prevalência 
de depressão23,24. Os dados encontrados, porém, não 
evidenciaram diferença estatisticamente significativa 
no impacto da idade (jovem ou idosa) em relação à 
sobrecarga e à presença de sintomas depressivos. 
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do cuidado com o paciente, sugerindo a importância 
de os cuidadores receberem suporte e ajuda especiali-
zada para fazer o enfrentamento da situação.

Diferente do estudo realizado por Cerqueira e 
Oliveira7, que sugere que a presença de um cuidador 
secundário reduz a sobrecarga sobre o cuidador pri-
mário, indicando que dividir a tarefa pode favorecer 
o bem-estar físico, psicológico e social do cuidador, o 
atual estudo não encontrou relação estatisticamente 
significativa entre a presença de cuidador secundário 
e a menor quantidade de sintomas depressivos e so-
brecarga. Uma hipótese para essa constatação pode 
ser, como citado por Goldfarb e Lopes27, o fato de que 
o paciente é visto pelo cuidador primário como sua 
exclusiva responsabilidade, porquanto qualquer ten-
tativa de vida pessoal independente é sentida como 
abandono e/ou descuido com o paciente. Além dis-
so, é comum a fala dos cuidadores de que “ninguém 
cuida como eu”, revelando insegurança em deixar o 
paciente sob os cuidados de outra pessoa. Entretanto, 
é importante ressaltar viés para essa hipótese, já que a 
presença dos cuidadores secundários pode coincidir 
com situações em que o cuidador primário apresen-
tava previamente maior sobrecarga, maior número 
de sintomas depressivos e também maior morbidade 
do paciente, tendo, portanto, a necessidade de divi-
dir a tarefa com outro cuidador.

Um fator que sugere possível prevenção para a 
sobrecarga do cuidador é a prática de atividades fí-
sicas, já que os fisicamente ativos apresentaram ten-
dência a menor sobrecarga. 

A única via de suporte formal relatada pelos 
cuidadores neste estudo foi a participação mensal 
em grupos de apoio. De acordo com Anderson-
Hanley3, alguns estudos procuraram comparar cui-
dadores que participavam de grupos de apoio com 
grupos-controle e verificaram redução nos sintomas 
psiquiátricos no cuidador, porém não foi observada 
redução na sobrecarga. 

Nesta pesquisa não se encontrou relação estatis-
ticamente significativa sobre essa questão. Possivel-
mente, esse resultado esteja relacionado ao acaso, 
uma vez que apenas 10% da amostra frequenta esse 
tipo de suporte. Deve-se ressaltar, porém, questio-
namento sobre a eficácia de determinado grupo com 
frequência apenas mensal, já que, pela dificuldade 
do ato de cuidar, essas pessoas provavelmente neces-
sitariam de acompanhamento por meio de suporte 
formal mais frequente.

No presente estudo constatou-se que os cuida-
dores que faziam uso de medicamentos psicotrópi-
cos apresentaram maior sobrecarga e a presença de 
mais sintomas depressivos quando comparados ao 
grupo sem uso dessa categoria de drogas. Contudo, 
não é possível relatar associação causal, sendo possi-
velmente associação coincidente. Tal dado reforça a 
validade dos dois instrumentos utilizados, já que es-
ses foram sensíveis em detectar a fragilidade psíquica 
desse grupo específico da amostra. 

As variáveis do paciente são frequentemente citadas 
na literatura como fatores que predizem a sobrecarga 
e a depressão nos cuidadores, especialmente a relação 
entre a presença de distúrbios de comportamento e 
as duas variáveis em questão2,21,24,28. Contudo, neste 
estudo não foi encontrada relação estatisticamente 
significativa entre esses fatores. 

Uma hipótese para esse achado é que a sobrecarga 
do cuidador seja resultado de inúmeros outros fato-
res, entre eles fatores emocionais, sociais e financei-
ros, como sugere o estudo experimental proposto por 
Gonyea et al.29. Esses autores constataram que a dimi-
nuição de distúrbios de comportamento do paciente, 
produzida pela implementação de estratégias cogni-
tivo-comportamentais de gerenciamento desses dis-
túrbios, não resultou em uma redução da sobrecarga 
do cuidador, indicando não haver relação direta entre 
a sobrecarga do cuidador e a presença de distúrbios 
do comportamento no paciente. Todavia, sugerem-se 
mais estudos que se proponham a investigar a relação 
entre essas variáveis. 

Quando questionados sobre as principais dificul-
dades encontradas no contexto da doença (Figura 1), 
as respostas mais assinaladas pelos cuidadores estão re-
lacionadas às características do paciente. Para compro-
var a hipótese de evidências de sobrecarga e depressão 
em cuidadores que relatem queixas sobre a assistência 
ao paciente, sugere-se a utilização de instrumento es-
pecífico e validado, tendo em vista que estes foram 
aqui avaliados somente pela análise de um único item 
do protocolo de coleta de dados. Além disso, não foi 
possível realizar teste que avaliasse a cognição do pa-
ciente em razão da falta de espaço físico apropriado, 
que não expusesse o paciente em questão, sendo essa 
uma limitação para este estudo.

Sobre a variável consistência da alimentação, 
não foi possível chegar à conclusão definitiva, pois a 
quantidade de pacientes com alimentação de consis-
tências modificadas foi muito pequena (12,4%). São 
necessários estudos posteriores com amostra mais 
diversificada em relação à capacidade de deglutição 

OS 8670 Geriatria 3_1.indd   21 27/08/2009   23:27:45



22 Geriatria & Gerontologia. 2009;3(1):15-23

do paciente e à consistência da alimentação ingeri-
da. Por se tratar de estudo realizado em uma Unidade 
de Saúde, podem ter sido excluídos pacientes mais 
dependentes já acamados, que provavelmente neces-
sitam de alimentação com consistências modificadas 
ou via sonda enteral. 

Os altos índices de cuidadores portadores de pro-
vável depressão, neste estudo (43,8%), confirmam 
achados anteriores2,5,8, os quais evidenciam que cui-
dadores de idosos com DA apresentam duas a três 
vezes mais risco de desenvolver episódios depressivos 
quando comparados a indivíduos não cuidadores, já 
que a prevalência da depressão maior no Brasil varia 
de 3% a 9,7%30. Esse dado evidencia a importância 
de os cuidadores receberem suportes médico e psico-
lógico, já que estes podem ser considerados grupo de 
risco para o desenvolvimento dessa doença.

Como possíveis limitações desse estudo, con  si- 
deram-se: a) a exclusão dos cuidadores de pacientes já 
acamados, pela menor possibilidade de que esses cui-
dadores estivessem presentes no local da pesquisa; b) a 
não utilização de instrumento específico e validado para 
avaliar os distúrbios do comportamento do paciente;  
c) a ausência de espaço físico adequado à realização de 
testes que avaliassem o atual grau de comprometimen-
to cognitivo do paciente demenciado, já que os dados 
disponíveis referentes aos testes de screening aplicados 
na Unidade de Saúde durante o processo de diagnósti-
co são retrospectivos, não evidenciando o comprome-
timento cognitivo atual do idoso.

Destaca-se a importância deste estudo diante da 
escassez de pesquisas sobre o tema no Brasil; não foi 
encontrado nenhum estudo nacional que se propu-
sesse a investigar os fatores associados à sobrecarga e à 
depressão nos cuidadores de idosos com DA.

conclUSÃo

O grande desafio do sistema de saúde brasileiro é que 
o atendimento médico se expanda também ao cuida-
dor, uma vez que este é parte essencial no tratamento 
da DA, e um dos mais atingidos no contexto dela, 
apresentando altos níveis de sobrecarga e alta preva-
lência de sintomas depressivos. Há a necessidade de 
programar ações voltadas não somente ao paciente, 
mas também àquele que cuida. Essas ações devem ser 
pautadas em objetivos que ofereçam suporte biopsi-
cossocial, com maior enfoque sobre as seguintes variá-
veis de risco: sexo do cuidador, qualidade da relação 
pré-mórbida, prática de atividades físicas e realização 

de atividades sociais. Dessa forma, intervenções nos 
grupos de risco atuariam como facilitadores para oti-
mizar a qualidade de vida do cuidador e, consequen-
temente, a do paciente, prevenindo a sobrecarga e a 
depressão nos cuidadores.
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o idoso e a praia:  
revelando significados

The elderly and the beach:  
revealing meanings
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ReSUMO
objetivo: Objetivou-se neste estudo compreender o significado do meio ambiente praiano para os idosos que 
assidua mente frequentam esse espaço natural para realizar atividades físicas. Método: Estudo qualitativo que 
utilizou como recursos metodológicos a fundamentação teórica sobre os temas a serem abordados, a análise de 
relatos orais e a observação das atividades desenvolvidas por determinado grupo de idosos. Selecionaram-se 
idosos, de modo voluntário, sendo cinco homens (média de idade de 71,8 anos) e cinco mulheres (média de idade 
de 75,4 anos). Inicialmente, colheram-se dados socioeconômicos, por meio de questionário com perguntas fecha-
das, seguindo-se de entrevista aberta, de caráter dialogal. Os dados referentes às informações do questionário 
fechado foram organizados em um banco de dados tabelados para melhor entendimento do leitor. resultados: 
Para os entrevistados, a atividade física está diretamente relacionada ao bem-estar e à melhora da saúde. A praia, 
como espaço natural, torna-se espaço socializador e de lazer, que se estabeleceu, também, como opção para a 
prática de exercícios. Os sujeitos revelaram também sentimentos de pertencimento e apego ao local (topofilia) e 
consideraram o momento das atividades físicas na praia propício para se constituir amizades e aumentar a rede 
social. conclusão: Nos relatos, a vontade de se movimentar, de fazer exercícios e a importância atribuí da à saú-
de prevaleceram. Portanto, os idosos não consideram o ambiente da praia o fator determinante para realizarem 
atividades físicas, entretanto destacam a importância e a satisfação de realizar as atividades em um ambiente 
público, natural e muito bem estruturado.

Palavras-chave: Saúde, atividade física, idoso, topofilia, praia.

aBSTRaCT
objective: The study was carried out in the city of Santos, SP (Brazil) with the aim of understanding the meaning 
of the term beach environment for elderly individuals who regularly attend this natural space for the performance 
of physical activities. Method: This qualitative study, supported by the gerontology literature, applied the metho-
dological resources of the analysis of oral reports and observations of activities developed by a group of elderly 
individuals. Volunteers were selected to participate in the study: five men (average age of 71.8 years) and five 
women (average age of 75.4 years). Socioeconomic data were collected using a questionnaire with closed ques-
tions. An open interview with a dialogue nature was then conducted. Data on information from the questionnaire 
were organized in a databank and later structured in the form of tables to facilitate the reader’s understanding. 
results: For the interviewed, physical activity is directly related to the welfare and improvement of health. The 
beach as a natural area, becomes a space for leisure and socializing, which is also established as an option 
for practicing exercises. The people also showed a sense of belonging and attachment to place (topofilia) and 
considered the moment of physical activities on the beach, propitious to make friendship and to increase social 
network. conclusion: In reports, the desire to move, to do exercises and the importance attached to health, 
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introDUÇÃo

As pesquisas apontam que, atualmente, a população 
idosa é o grupo social que apresenta as taxas mais ele-
vadas de crescimento. Esse fenômeno é resultado da 
alta fecundidade predominante no passado, compa-
rada com a atual, e à redução da mortalidade em ida-
des avançadas. Tudo isso está resultando no aumento 
absoluto e relativo de idosos; no tempo vivido por 
eles; no envelhecimento de certos segmentos popula-
cionais, como a população economicamente ativa; no 
envelhecimento de famílias (crescimento do número 
de famílias nas quais existe pelo menos um idoso); e 
nos arranjos familiares1. 

Segundo Doll2, é inegável que no processo de en-
velhecimento a manutenção do corpo em atividade 
seja fundamental para preservar as funções vitais e o 
bom funcionamento do corpo. A estimulação a essas 
atividades e ao próprio corpo contribui para melhor 
desempenho das atividades rotineiras (as chamadas 
atividades da vida diária – AVD). 

A praia é o espaço natural e público escolhido por 
muitos idosos como local para a prática de exercícios 
físicos. Ela passou a se constituir como espaço, cuja 
valorização das dimensões humanas se faz presen-
te, além de cumprir suas funções, socializadora e de 
lazer3-5. Sendo assim, de certo modo, alguns lugares 
passam a exercer sobre as pessoas admiração e carinho 
especial, carinho este envolvido por muitos significa-
dos que a praia representa6. 

MÉtoDo

Este estudo foi realizado na cidade de Santos, SP, e 
teve como objetivo principal compreender o signifi-
cado do meio ambiente praiano para os idosos que 
assiduamente frequentam esse espaço natural para 
rea lizar exercícios físicos. Caracteriza-se como um 
estudo qualitativo, sustentado na literatura especiali-
zada (gerontologia), que utilizou como recurso meto-
dológico a análise dos relatos orais e a observação das 

atividades desenvolvidas pelos sujeitos. Tais partici-
pantes foram escolhidos de maneira voluntária, sendo 
cinco homens (média de idade de 71,8 anos) e cinco 
mulheres (média de idade de 75,4 anos), os quais fo-
ram submetidos inicialmente à coleta de dados socio-
econômicos (nome, endereço, idade, ocupação etc.), 
seguindo-se de entrevista de caráter aberta e dialogal; 
para tanto, utilizaram-se questionário fechado e gra-
vador de voz, juntamente com um diário de campo, 
respectivamente. 

reSUltaDoS

Após a análise dos relatos orais e a observação das 
atividades desenvolvidas pelos sujeitos, os resultados 
revelaram que:

a) a atividade física está diretamente relacionada ao 
bem-estar, à melhora da saúde geral e à alegria de 
viver – significados relatados de maneira enfática 
e que se destacaram nas falas dos entrevistados. 
Para alguns, esses relatos se justificam pelo fato de 
terem passado por situações de doença que, por 
imposição médica, os fizeram iniciar a prática de 
exercícios físicos. Outros, por sua vez (a maioria), 
têm história de vida relacionada a essas atividades, 
que foram iniciadas na infância ou na juventude, 
e prosseguem até os dias de hoje;

b) o meio ambiente praiano de Santos, por ser espaço 
natural e público, torna-se espaço socializador e 
de lazer, o qual passou a se estabelecer, também, 
como opção para a prática de exercícios; além dis-
so, esse ambiente passa a se constituir como espa-
ço onde a valorização das dimensões humanas se 
faz presente; 

c) a participação de idosos nos vários grupos au-
menta o círculo social que eles podem frequentar, 
tornando-os mais independentes; 

d) os idosos entrevistados consideram que o momen-
to das atividades na praia é propício para se cons-
tituir amizades e aumentar a rede social, tomando 

prevailed, so the elderly do not consider the environment of the beach the determinant factor to make physical 
activity, however highlight the importance and satisfaction of performing activities in a public environment, 
natural and very well structured.

Keywords: Aging health, physical activity, aged, topophilia, beach.
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isso como um dos objetivos da prática de exercí-
cios no local;

e) a prática de exercícios não se reduz apenas a apara-
tos osteoarticulares e cardiovasculares, por exem-
plo, mas também às esferas cognitivas, culturais, 
éticas e sociais, levando as pessoas a considerarem 
a prática de exercícios como forma de lazer, muito 
bem expressos nas falas dos idosos;

f ) os participantes manifestaram sentimentos de per-
tencimento e apego ao local, admiração e carinho 
especial, fazendo-os frequentar o espaço natural da 
praia de Santos. Em contrapartida o “não lugar” 
também foi expresso nas falas de alguns poucos 
idosos entrevistados, nos quais se referiram a luga-
res fechados, como clubes, academias e locais afins;

g) os idosos não consideram o ambiente da praia o 
fator determinante para realizarem atividades físi-
cas, no entanto, destacam a importância e a satis-
fação de realizar suas atividades em um ambiente 
público, natural, ao ar livre e muito bem estrutu-
rado para as atividades que são oferecidas; 

h) a orla de Santos constitui, para os participantes do 
estudo, um lugar repleto de condições para se ter 
e se dar liberdade, e também estabelecer vínculos 
sociais, estimulando contatos mais pessoais. A so-
cialização se torna mais rica e atraente quando está 
vinculada a sentidos de liberdade, descontração, 
prazer e contato com a natureza. 

DiScUSSÃo

Os resultados e as discussões da problemática apre-
sentados a seguir estão direcionados, única e exclu-
sivamente, a um grupo de idosos adeptos da prática 
de atividades físicas e campo de ação investigatória, 
a praia (localizada na cidade de Santos, SP), descar-
tando, portanto, qualquer tipo de comparação com 
outros espaços (abertos ou fechados). Todavia, não se 
pode rejeitar que pesquisas realizadas em contextos 
semelhantes podem apresentar discussões análogas.

Corpos em movimento: ao sabor da brisa

No universo da gerontologia, de acordo com Faria 
et al.7, a atividade física é considerada um conjun-
to de ações corporais capazes de contribuir para a 
manutenção biológica e para o funcionamento nor-
mal físico e psicológico das pessoas que envelhecem. 
Complementa, ainda, que a noção de saúde, aderida 
pelo ser humano, é formada pelo conjunto de ideias 

destinadas a ir além da visão funcionalista de saúde, 
reconhecendo-a dependente das condições de ali-
mentação, habitação, educação, renda, meio ambien-
te, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade e 
acesso aos serviços de saúde.

Nesta pesquisa considerou-se imprescindível bus-
car nas falas dos idosos o significado dos exercícios 
físicos para eles, objetivando extrair conceituação di-
ferenciada para tal, a partir de indivíduos que o dizem 
praticar. Tomou-se essa decisão depois de analisar e 
inferir que a maioria dos conceitos sobre atividade 
física/exercícios físicos está voltada mais para a pro-
pagação da área no mercado de trabalho do que real-
mente para os benefícios que eles promovem. Assim 
sendo, foram colhidos depoimentos que revelaram 
não só a conceituação maciça que os livros e os artigos 
atuais expõem, mas também significação especial.

Os entrevistados relacionaram o significado dos 
exercícios físicos com bem-estar, melhora da saúde geral 
e, como consequência, alegria em praticar as atividades.  
A seguir, algumas falas.

“Atividade física pra mim [...] é a própria vida por-
que a vida sem atividade física [...] é uma coisa muito 
sem graça; agora, atividade física proporciona alegria 
interna, a facilidade de confraternização e muita saúde, 
e todas as pessoas que eu conheço que praticam bastante 
esporte têm bastante saúde, ou tem, pelo menos, facili-
dade de manter a saúde, nem que seja com a ajuda de 
alguns remédios, mas mantém a saúde, porque está em 
atividade física e, principalmente, existe facilidade de 
manter a cabeça livre, sem ficar com grandes preocupa-
ções; as preocupações ficam no meio do caminho quando 
a gente passeia na praia.”

(E4, 83 anos)

“Hoje em dia, todo o mundo tem mais idade [...], 
só que tem que ser com saúde. Estar doente não vale 
pra nada pra viver bastante, tem que mexer o corpo pra 
saúde, pra gente, né? O exercício dá bastante alegria pra 
gente.” 

(E7, 77 anos)

“Ah..., representa saúde, na idade que eu tenho, me-
nina, o exercício é tudo!”

(E10, 83 anos)

Estas falas estão de acordo com Faria et al.7 quan-
do relatam: “A atividade física é uma qualidade 
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substancial do ser humano que apresenta um teor que 
ultrapassa o que o biológico e o funcional comumen-
te lhe conferem. A atividade física é fonte de conhe-
cimento e comunicação, de sentimento e emoções, 
de prazer estético, de promoção de saúde e fator de 
desenvolvimento filogenético e antropológico”.

A praia como cenário

Santos é uma cidade famosa pelo grande número de 
adeptos da prática de atividades físicas, entre elas o surf. 
Quem nunca viu na mídia nacional a tão conhecida es-
colinha de surf para idosos? A impressão que passa é que 
a cidade respira saúde, hábitos saudáveis e bem-estar.

Em Santos, observa-se o quanto as pessoas têm 
hábitos diferentes quando comparados a outras cida-
des, principalmente às grandes metrópoles, como São 
Paulo. As pessoas são dispostas e disciplinadas com 
suas atividades corporais, em especial o público femi-
nino, destacando-se as mulheres idosas. A maioria de-
las é muito desinibida, muito saudável, muito falante 
e, acima de tudo, alegre ao realizar suas atividades, 
desde o passeio com o cachorro no calçadão até a aula 
de capoeira realizada no posto 2 da praia.

A sensação é que a caminhada, ou um simples 
passeio naquele ambiente, faz parte dos costumes do 
povo, por mais que alguns não gostem de praticar 
exercícios. Para um morador santista, uma “passa-
dinha” na orla seria indispensável para o bom anda-
mento de um dia inteiro. Assim expressos em alguns 
depoimentos, conforme a seguir.

“Aqui eu venho todo dia, faço ginástica todo dia..., 
só quando eu viajo, por exemplo, segunda vou ter que ir 
a São Paulo assinar um papel, aí não vai dar pra vir, 
mas sábado e domingo eu ando no calçadão e na areia, 
quase na água.” 

(E9, 79 anos)

“Faço ginástica cedinho aqui todos os dias. Meu ob-
jetivo? Manter a saúde e o bem-estar [...].” 

(E3, 79 anos)

“Quando não venho pra cá parece que é dia de en-
terro, é triste... Eu tenho que vir pra cá fazer alguma 
coisa, todo dia, nem que seja ficar sentado aqui nesse 
banco...” 

(E3, 79 anos)

Esses relatos reafirmam o que Faria et al.7 assina-
lam, ou seja, que os exercícios físicos, sob o ponto de 
vista da educação para a saúde, condição indispen-
sável para a promoção da saúde, não devem excluir 
informações que ajudem as pessoas e as comunidades 
a desenvolver atitudes e hábitos que contribuam para 
melhorar e/ou manter o status de saúde, seja ele in-
dividual ou coletivo. Como experiência pedagógica, 
permite às pessoas terem atividade didaticamente or-
ganizada, com objetivos definidos.

Os exercícios físicos podem, ainda, atuar como ex-
periência social, buscando ampliar, incentivar e ajudar 
a perpetuar o intercurso social entre os indivíduos.  
É por intermédio das relações sociais das pessoas que 
se tem a base para o desenvolvimento de sua com-
preensão, de maneira que a vida social é organizada, 
mantida e transformada.

Figura 1. aluna de skate.

Fo
nt

e:
 a

rq
ui

vo
 p

ró
pr

io
.

Okuma8 explica que nas atividades físicas em 
grupo o idoso, além de encontrar satisfação pessoal, 
encontra também suporte social; esse grupo pode 
transformar-se em redutor de preocupações, auxilian-
do-o a manter-se disposto em face da diminuição de 
energia e das dificuldades que surgem. Além disso, 
o suporte social associado ao fato de poder desem-
penhar atividade física pode contribuir para reforçar 
o sentimento de valor social, assim como o autoco-
nhecimento e o sentimento de eficácia, facilitando, 
assim, o modo de lidar com as situações de estresse e, 
também, com a possibilidade de dar continuidade ao 
seu crescimento pessoal, por intermédio da manuten-
ção de atividades significativas.

Os entrevistados consideram que o momento das 
atividades na praia é propício para se constituir ami-
zades e aumentar a rede social, tomando isso como 
um dos objetivos da prática de exercícios no local.
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“Eu faço tamboréu, como já disse, e o meu objetivo 
é o lazer do esporte, além de conseguir as amizades que 
você vai ter, você vai conhecendo muita gente.”

(E2, 73 anos)

“Ah [...], o ambiente da praia é muito bom, inclusive 
existe muita facilidade de amizade na praia. [...] Quan-
do não se está praticando esporte a gente caminha na 
praia, muito perto do mar, e encontra duas pessoas, mais 
duas, três vezes e começa a conversar, então, faz muitas 
amizades nessas caminhadas na praia. [...] A praia já é 
um divertimento, já é uma descontração, além do esporte 
que pratica.” 

(E4, 83 anos)

da ser tátil (desfrutar do ar, da água e da terra, por 
exemplo); e, de modo mais difícil de expressar, pode 
aparecer por sentimentos que se tem em relação a de-
terminado lugar. Sensações que vão enraizando os ho-
mens ao lugar, tornando-os parte integral do meio4.

De acordo com Tuan4, “mais permanentes e mais 
difíceis de expressar são os sentimentos que temos 
para com um lugar, por ser o lar o locus de reminis-
cências e o meio de se ganhar a vida. A topofilia não 
é a emoção humana mais forte. Quando é irresistível, 
podemos estar certos de que o lugar ou meio ambien-
te é o veículo de acontecimentos emocionalmente 
fortes ou é percebido como um símbolo”. 

Quando solicitados para falar dos componentes 
naturais da praia dos quais eles se utilizavam, os parti-
cipantes revelaram sentimentos de apego ao local, de 
pertencimento, estando de acordo com Tuan4, quan-
do relata que, de certo modo, o meio ambiente pode 
não ser a causa direta da topofilia, no entanto, oferece 
o estímulo sensorial que, ao aparecer como imagem 
percebida, dá forma às alegrias e aos ideais.

“Utilizo tudo, sou rato de praia, né?”

(E1, 64 anos)

“Olha, eu gosto de usufruir tudo aqui..., o calçadão, 
a areia, a água nos pés, não sou muito de entrar no mar, 
mas, às vezes, me arrisco. Me sinto em casa, essa praia é 
a minha vida.” 

(E2, 73 anos)

“Uso a água do mar, a areia, uso tudo! O calçadão, 
o posto, o jardim, tudo o que a praia oferece e eu posso 
usar. Sou daqui! 

(E5, 60 anos)

“Utilizo da água, por causa do surf. Eu me utilizo 
de tudo que nos proporciona a praia, afinal, isso aqui 
é nosso!

(E8, 60 anos)

“Utilizo de tudo, tudo que a natureza oferece.” 

(E10, 83 anos)

A intencionalidade do movimento e as percepções 
dão aos seres humanos a familiaridade com os objetos 
do espaço. Sentidos de distância, como afastamentos 
e aproximações, evocam impressões espaciais, dotan-

Figura 2. alunas na aula de surf.
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De acordo com os depoimentos, observou-se a ve-
racidade das palavras de Simmel3, ratificando que a par-
ticipação de idosos nos vários grupos sociais aumenta 
seu círculo social, tornando-os mais independentes. 

Essa é a minha praia

A valorização do espaço, o apego pelo lugar e o perten-
cimento foram nitidamente expressos nos depoimentos 
colhidos. Em razão da interpretação atribuída, aprofun-
dou-se a discussão sobre topofilia, termo conceituado 
por Tuan4 como “laços afetivos dos seres humanos com 
o meio ambiente material, diferindo em intensidade, su-
tileza e modo de expressá-la, ou seja, é o elo afetivo entre 
a pessoa e o lugar ou ambiente físico, seja ele qual for”.

A resposta ao meio ambiente observado pode ser 
expressa de diversas maneiras, por exemplo, pela es-
tética, pelo prazer que se tem de estar diante de uma 
vista ou pela sensação de beleza. A resposta pode ain-
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riram desta maneira para com os lugares fechados, 
como clubes, academias e locais afins. Para se che-
gar a esses depoimentos, solicitou-se aos idosos que 
respondessem à seguinte pergunta: “O(a) senhor(a) 
faria atividade física em outro local que não fosse na 
praia?”. A seguir, algumas das respostas. 

“Não faria, o meu lugar é a praia! [...]” 

(E5, 60 anos)

“Não faria, gosto de praia, de aberto; nada fechado. 
Uma vez fiz ginástica na universidade da terceira idade 
mas deixei, prefiro a praia.” 

(E7, 77 anos)

“Não faria em lugar fechado, não gosto! Gosto de res-
pirar ar puro, o sol [...], mas sempre eu tive essa tendên-
cia, de lugares abertos [...]. Fui uma vez pra academia, 
mas saí logo.” 

(E10, 83 anos)

Por outro lado, os lugares que permitem relações 
mais duradouras, os que são sentidos como “o lugar 
da vida integral”, são denominados qualitativamente 
como “meu lugar”. Em geral, é a cidade onde nasceu 
e onde passou parte da infância, ou a casa onde vive, 
ou um lugar da cidade que se tem boas lembranças, 
enfim, lugares onde há identidade com o sujeito.

“Ah, eu sempre fui vidrado em praia, eu trabalha-
va numa multinacional e recebi um convite pra morar 
no Rio, trabalhar em outra empresa, e, aí, fui morar 
na praia... Sempre gostei muito de praia, eu sou rato 
de praia mesmo. Quando tinha tempo, sempre tava na 
praia. Jogava vôlei às 6 da manhã, armava a rede e já 
estávamos começando a partida, depois dava um mergu-
lho, voltava e ia trabalhar; novo em folha. 

(E1, 64 anos)

“Não foi uma escolha, foi um acontecimento, eu sem-
pre gostei de praia, gostava de ir à praia, de nadar, de 
tomar banho de praia, tinha o meu grande companheiro 
que era meu cachorro que era grande, era como se fosse 
um cavalo pra mim, porque eu sou pequenininho, então 
eu abraçava o cachorro e o cachorro me levava a nadar, 
foi assim que eu aprendi a nadar; quer dizer, todo mun-
do estranha que eu aprendi a nadar com o cachorro... 
Depois eu me aperfeiçoei e acabei disputando campeona-

Figura 3. Idoso na aula de capoeira.
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do de intimidade a construção do lugar. O homem 
apresenta dependência visual, ampliada pelos sentidos 
cinestésico, do olfato, do tato e do paladar, para or-
ganizar, ampliar e enriquecer o espaço. Os praticantes 
de exercícios no ambiente praiano criam espaços abs-
tratos na mente. Eles intuem pelo cheiro da maresia, 
pelo bater do vento ou pelo ruído das ondas a forma 
do lugar, de modo que criam concretamente vínculo 
com aquele ambiente, vivenciando experiência total, 
em todos os sentidos, conhecendo-o intimamente:  
“É uma característica da espécie humana, produto-
ra de símbolos, que seus membros possam apegar-se 
apaixonadamente a lugares”9. Para Augé5, hoje o lugar 
é apenas a ideia. Ele parte do princípio de que a so-
ciedade atual é composta por três figuras do excesso:  
a superabundância factual, a superabundância espa-
cial e a individualização das referências. Daí dizer que 
o lugar é ideia parcialmente materializada daqueles 
que o habitam, de sua relação com o território, com 
seus próximos e com os outros. E que a relação com 
a história, que povoa as paisagens brasileiras, talvez 
esteja em vias de se estetizar e, simultaneamente, des-
socializar-se e artificializar-se.

Para definir o seu duplo, o não lugar, Augé5 assi-
nala que “se um lugar pode se definir como identitá-
rio, relacional e histórico, um espaço que não pode se 
definir nem como identitário, nem como relacional, 
nem como histórico definirá um não-lugar”. O autor 
defende que a época atual é produtora de não lugares, 
espaços que não são, em si, lugares antropológicos e 
que não integram os lugares antigos. Estes, segundo 
Augé5, são repertoriados, classificados e promovidos a 
“lugares de memória”, ocupando lugar circunscrito e 
específico.

O não lugar também foi expresso nas falas de al-
guns poucos idosos entrevistados, nos quais se refe-
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tos de natação, que foi uma maravilha como preparação 
física, maravilha! 

(E4, 83 anos)

“Porque eu achei uma maravilha isso aqui! Eu vim 
morar pra cá. Eu vinha porque eu tinha apartamento 
aqui [...] e, sempre que dava, eu vinha [...] Aí resolve-
mos vir morar aqui depois de um tempo.” 

(E10, 83 anos)

Contrariando as expectativas, o ambiente da 
praia não é o fator determinante para os idosos rea-
lizarem atividades físicas. A vontade de se movimen-
tar, de fazer exercícios e a importância atribuída à 
saúde prevaleceram. A seguir, as falas que demons-
tram isso.

“Olha, eu faria, mas é muito mais prazeroso fazer 
aqui na praia... Gostaria até que a prefeitura tivesse um 
lugar fechado pra gente fazer as atividades em dia de 
chuva, porque quando chove não tem.” 

(E1, 64 anos)

“Faria, como fiz em São Paulo, mas o tamboréu o 
interessante é ser feito na praia.” 

(E2, 73 anos)

“Faria, porque eu acho que é o ponto principal da 
saúde.

 (E3, 79 anos)

“Faço, né!? [...], acho que essa pergunta não cabe pra 
mim (risadas).” 

(E4, 83 anos)

“Se tivesse que fazer eu faria, mas eu prefiro aqui.” 

(E6, 77 anos)

“Olha [...] [pensou], faria porque gosto de me mo-
vimentar [...] Acho que faria em academia mesmo sem 
gostar, mas não é a mesma coisa. Quando jovem eu fazia 
na escola, porque era obrigada, mas sei lá, era bom [...], 
não sei [... ] [indecisa].” 

(E9, 79 anos).

Existem, de fato, formas diferenciadas de per-
tencimento local, uma vez que isso pode se apre-
sentar tanto em nível individual quanto coletivo e 
definir-se por meio de delimitação geográfica, his-
tórica, cultural ou mesmo por manifestação de sen-
timento ou emoção.

A ideia da construção simbólica de pertencimento, 
desenvolvida nos espaços urbanos, cria sentimento de 
posse destes e se revela como percepção do indivíduo 
sobre seus sentimentos em relação aos lugares10. 

Ao bel “lazer”

As praias de Santos exercem papel socializador na 
cidade. Trata-se de espaço de lazer gratuito, no qual 
impera a democratização. Ali se reúnem pessoas de 
diferentes idades, sexo, classe social e ocupações di-
ferentes, consagrando as praias como espaço de 
convívio, com tolerância aos preconceitos raciais ou 
econômicos, promovendo a interação social do bairro 
onde elas se localizam. Mas, afinal, que espaço cultu-
ral é esse, onde o lúdico habita sem limites definidos, 
envolvido com os fenômenos da natureza e com a 
ação dos frequentadores banhistas ou passantes? Que 
representações se produzem nesse espaço, dotando-
lhe de diferentes sentidos e significados?

Figura 4. Idosa se preparando para entrar no mar.
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O espaço das práticas esportivas de lazer na praia se 
mostra primordialmente como construção simbólica 
e cultural. Essas práticas apresentam lógica própria, 
inscrita na cultura de seus participantes, mediadas 
pelos comportamentos lúdicos e pelas emoções dos 
encontros. Por se desenvolverem como lazer, as prá-
ticas esportivas realizadas pelos idosos ultrapassam o 
sentido de sociabilidade, temperando com o gosto, os 
espíritos de aventura e de jovialidade11. 

OS 8670 Geriatria 3_1.indd   30 27/08/2009   23:27:46



31O idoso e a praia: revelando significados

Acredita-se que a concepção de espaço e de lugar 
que têm os idosos que praticam exercícios na praia (na 
maioria das vezes visto como lazer) seja diferente da 
sensação dos que praticam os mesmos exercícios em 
locais fechados, onde são guiados por horários, regras 
de funcionamento e mediados por aparatos mecâni-
cos. A experiência e os sentimentos são diferentes, a 
ação do sol, da areia e do vento passa a interferir sig-
nificativamente nos indivíduos. 

Na sociedade brasileira há certa relação entre ci-
dades praianas, aposentadoria e lazer, levando a crer 
que a procura de idosos aposentados por essas cida-
des é hoje prática frequente, já que a praia oferece 
imaginário de bem-estar. Entretanto, nos depoi-
mentos colhidos, apenas uma idosa cita a aposen-
tadoria como motivo para o início de atividades no 
ambiente praiano.

“Ah, depois de aposentada comecei as caminhadas, a 
ginástica japonesa lá no Boqueirão [...] Isso tudo já faz 
cinco a seis anos, e canoagem faz dois anos, depois que 
cheguei de São Paulo.” 

(E7, 77 anos)

Outros, por sua vez, relacionando a praia com o 
lazer, destacaram o fator gratuidade, quando se refe-
riam ao ambiente e à prática de exercícios nele. Segun-
do o dicionário, o significado do vocábulo gratuidade 
é: “qualidade do que é gratuito”, ou “do que é feito 
ou dado de graça, sem remuneração”. Isso nos leva a 
crer que a gratuidade das atividades e do próprio lazer 
é significativamente importante na prática de exercí-
cios e presença diária no local, condição expressa nos 
depoimentos:

“As vantagens é que primeiro aqui no posto é tudo 
por conta da prefeitura, é tudo de graça. A desvantagem 
eu não vejo nenhuma.” 

(E1, 64 anos)

“Porque eu morava em frente, era fácil. É de graça, 
com toda comodidade, o que a gente não tem em São 
Paulo. Eu morei 20 anos em São Paulo.” 

(E2, 73 anos)

“Por duas coisas, primeiro que eu moro aqui há 60 
anos, segundo porque é grátis, a ginástica é grátis e ao ar 
livre, tudo isso interfere.” 

(E3, 79 anos)

“É gostoso porque aqui você passeia, você não paga 
nada, você faz tudo, e é de graça [...], é público.”

(E6, 77 anos)

conclUSÃo

Pôr do sol

Esta pesquisa permitiu navegar-se por horizonte ins-
tigante de reflexões. A metodologia adotada conduz 
à elaboração de novo saber obtido com as pesquisas 
envolvendo o corpo que envelhece e o corpo que se 
movimenta, meio ambiente praiano, reflexões quanto 
à relação corpo-natureza, técnicas corporais, topofilia, 
saúde no âmbito do normal e do patológico no pro-
cesso de envelhecimento, temas como lazer e envelhe-
cimento e a investigação histórica da cidade de Santos, 
em especial a orla que compõe as praias da cidade.

De fato, as reflexões e as considerações realiza-
das a partir dos objetivos iniciais contribuíram para 
acrescentar novo olhar quando se trata do processo de 
envelhecimento e suas relações. Olhar este tão pouco 
difundido, a relação do meio ambiente e o idoso, em 
especial o ambiente da praia, lugar cheio de signifi-
cados e particularidades, muito bem definidos pelos 
participantes da pesquisa.

Conclui-se, portanto, que o meio ambiente praia-
no se mostra pleno de significados, principalmente 
para o público idoso santista, que frequenta de modo 
assíduo este espaço para praticar exercícios físicos.  
A praia é sinônimo de saúde, bem-estar, liberdade, 
além de ser considerada espaço onde a construção de 
amizades está presente. Nos relatos, a vontade de se 
movimentar, de fazer exercícios e a importância atri-
buída à saúde, sem dúvida prevaleceram, portanto os 
idosos não consideram o ambiente da praia o fator 
determinante para realizarem atividades físicas, por 
outro lado destacam a importância e a satisfação de 
realizar suas atividades em um ambiente público, na-
tural, ao ar livre e muito bem estruturado para as ati-
vidades que lhes são oferecidas. 

aGraDeciMentoS

Aos idosos participantes desta pesquisa e a todos os 
funcionários do posto 2 da orla de Santos, por terem 
carinhosamente colaborado prontamente para a reali-
zação das entrevistas.
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Doença de Parkinson:  
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ReSUMO
A doença de Parkinson é uma desordem neurodegenerativa que compro mete os neurônios dopaminérgicos da 
substância negra, levando a déficit de dopamina no corpo estriado, que dificulta a modulação do movimento. É ca-
racterizada clinicamente pelos sinais cardinais de tremor de repouso, rigidez, bradicinesia e instabilidade postural. 
Há também comprometimentos secundários de ordem cognitiva, afetiva e autonômica. Essa patologia acomete 
predominantemente pessoas idosas. Pretende-se com este estudo apresentar as alterações funcionais na doença 
de Parkinson e os conhecimentos atuais sobre o método Pilates, a fim de mostrar os benefícios do método para os 
parkinsonianos. Atualmente, existem poucos trabalhos na literatura enfocando essa temática, mas há tendência 
em mostrar que o método Pilates é benéfico para pacientes com doença de Parkinson, pelo fato de reduzir sinto-
mas, como bradicinesia, distúrbios da marcha e equilíbrio, sendo, então, reconhecido como mais um método tera-
pêutico eficaz no tratamento de indivíduos com doença de Parkinson. Pesquisas são necessárias, no entanto, com 
o propósito de fundamentar e comprovar os potenciais benefícios do método Pilates na doença de Parkinson. 

Palavras-chave: Doença de Parkinson, postura, equilíbrio, marcha, exercício, Pilates.

aBSTRaCT
Parkinson disease is a neurodegenerative disorder that compromises the dopamine neurons from substantia nigra, 
leading to a decreasing of dopamine in the corpus striatum, making modulation of movement difficult. It is clinically 
characterized by the following signs: tremor, rigidity, bradykinesia and postural instability. There are also second-
ary compromises, of cognitive, affective and autonomic order. This pathology affects elderly people, mainly. The 
intention of this study is to present the functional changes in Parkinson disease and the current knowledge about 
Pilates method, in order to show the benefits for bearers of Parkinson disease. Currently, there is phew research 
in literature focusing this theme, but there’s a tendency of showing that Pilates method is beneficial for patients 
with Parkinson disease, due to the fact that it reduces the symptoms like bradykinesia, gait and balance disorder, 
being recognized as one more efficient therapeutic method when treating individuals with Parkinson disease. 
Researches are necessary, though, with the purpose of substantiating and proving the benefits of Pilates method 
in Parkinson disease.

Keywords: Parkinson disease, posture, balance, gait, exercise, Pilates.
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introDUÇÃo

A doença de Parkinson (DP) é a segunda doença neu-
rodegenerativa mais comum, cuja prevalência aumen-
ta com a idade, chegando a 1% em indivíduos acima 
de 60 anos, afeta uma em cada mil pessoas acima de 
65 anos, e uma em cada cem pessoas acima de 75 
anos1-3. Entretanto, indivíduos com idade inferior a 
40 anos podem ser acometidos pela síndrome4. Com 
o aumento da expectativa de vida, estima-se que por 
volta de 2020 mais de 40 milhões de pessoas no mun-
do sejam portadores de DP1. 

A DP é doença crônica e progressiva do sistema 
nervoso central (SNC) de etiologia ainda desco-
nhecida, porém, atualmente, acredita-se que fatores 
genéticos e ambientais podem contribuir para seu 
aparecimento1,3-5. É caracterizada pela degeneração 
de neurônios dopaminérgicos da pars compacta da 
substância negra mesencefálica, consequente à atrofia 
e à degeneração dos núcleos da base3,6,7. 

Na DP, o neurotransmissor dopamina influen-
cia o funcionamento da via direta ativada por meio 
da projeção córtico-estriatal, que é inibitória, ocor-
rendo pausa no globo pálido interno que libera o 
tálamo, excitando o córtex cerebral. Por sua vez, a 
ativação da via indireta inibe o globo pálido inter-
no, resultando na inibição do tálamo com projeção 
tálamo-cortical. Como resultado, as duas vias apre-
sentam efeitos antagônicos nas células do tálamo 
(a direta facilitando o movimento e a indireta su-
primindo movimentos involuntários indesejados).  
A dopamina influencia o funcionamento desse circui-
to, mas com o seu déficit a via direta que facilita o 
movimento fica inibida e a via indireta, que é normal-
mente inibitória, encontra-se ativada5. Dessa forma, 
as ordens para o movimento acontecer são passadas 
de maneira distorcida. Essa desordem acarretará dis-
túrbios, principalmente no sistema motor, resultando 
em uma disfunção dos padrões de movimento6,7. 

Os sintomas da DP costumam ter início insidioso, 
assimétrico e podem diferir amplamente entre os seus 
portadores, visto que o tremor de repouso, rigidez, 
bradicinesia e instabilidade postural são considerados 
os sinais cardinais da doença2-9. Com o tempo de evo-
lução, complicações secundárias surgem, decorrentes 
dos sintomas físicos e de fatores psicossociais indivi-
duais presentes em cada parkinsoniano9.

Entre essas complicações, algumas delas são pro-
duzidas por diferentes combinações dos sinais cardi-
nais, incluindo: pobreza de movimentos – oligocinesia; 

redução na velocidade, alcance e amplitude – hipoci-
nesia; dificuldade em iniciar o movimento – acinesia; 
características faciais – face em máscara; alterações 
musculoesqueléticas – contraturas, fadiga, desenvolvi-
mento de posturas fixas anormais; distúrbios da marcha 
– padrão de marcha “em bloco”, festinante e presença 
do freezing (interrupção abrupta da marcha); disfun-
ção da deglutição e comunicação; distúrbios visuais e 
sensório-motores e alterações cardiopulmonares3,5,8,10. 

Sendo uma patologia de evolução lenta, a deteriora-
ção dos parâmetros físicos, por causa das complicações su-
pracitadas, como força e resistência muscular, equilíbrio, 
flexibilidade, agilidade e coordenação, leva à limitação 
funcional que ocasionará dependência física5,9,11,12. Além 
disso, podem ser encontrados sintomas não motores, 
como distúrbio cognitivo, distúrbio comportamental, 
disfunção autonômica, alterações emocionais e sociais, 
resultando em dependência funcional, que influencia na 
qualidade de vida dos portadores de Parkinson5,9,11,12.

O comprometimento do desempenho nas ativida-
des funcionais cotidianas e a ocorrência de depressão 
são situações comuns de serem observadas em porta-
dores da DP, levando-os ao isolamento5,12.

Considerando esses efeitos, a DP deve ser tratada 
com o objetivo de amenizar ou retardar o apareci-
mento dos sintomas e sua progressão, tendo em vista 
que ainda não existe a cura para tal3,10. Existem di-
versos métodos utilizados para tratamento da doença, 
contudo, o fundamental é cumprir objetivos que pos-
sibilitem garantir independência e autonomia para os 
parkinsonianos, o maior tempo possível9,10.

Entre os métodos terapêuticos, o Pilates vem mos-
trando benefícios para o tratamento da DP. Consti-
tui-se de um sistema de exercícios físicos que integra 
o corpo e a mente, proporcionando controle postural, 
força, flexibilidade, equilíbrio muscular, consciência e 
percepção do movimento corporal13,14.

Mesmo com ampla divulgação do método Pilates, 
são encontrados poucos trabalhos com resultados de 
sua aplicação em portadores de DP. Assim, esse estu-
do tem como objetivo apresentar as alterações funcio-
nais na DP e os conhecimentos atuais sobre o método 
Pilates, a fim de mostrar os benefícios do método para 
os parkinsonianos. 

MÉtoDoS

Foi realizada uma pesquisa eletrônica da literatura 
utilizando as bases de dados Bireme e os artigos cien-
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tíficos indexados na área de saúde, com as seguintes 
palavras-chave: doença de Parkinson, postura, equilí-
brio, marcha, exercício e Pilates. Literatura adicional 
foi obtida a partir de livros-textos referentes às atuali-
zações especializadas no tema. Os critérios de inclusão 
foram artigos originais, metanálises, revisões sistemá-
ticas e de bibliografia, estudos de casos e livros-textos 
publicados entre janeiro de 1997 e maio de 2009, nas 
línguas portuguesa e inglesa. Os critérios de exclusão 
foram cartas ao editor, publicações em congressos, ar-
tigos em outros idiomas e os que não se relacionarem 
com o tema. Após análise do levantamento bibliográ-
fico, considerando os critérios antes mencionados, 
foram selecionados os artigos e textos de maior rele-
vância para o objetivo deste estudo. 

reSUltaDoS e DiScUSSÃo

Existem poucos estudos disponíveis que avaliam a 
aplicação do método Pilates na DP. Há indicação de 
que possa amenizar os sintomas da doença conse-
quente à atrofia e à degeneração dos núcleos da base. 
O paciente com DP apresenta distúrbios motores fre-
quentes, como tremor, rigidez, bradicinesia, freezing e 
festinação1,3,4,8,10. 

Dificuldades no equilíbrio são comuns em sujei-
tos com essa enfermidade2,4,6,7,15,16. Atribuem-se essas 
alterações nas reações de equilíbrio à degeneração 
de neurônios glutamatérgicos dos núcleos peduncu-
lopontinos, ressaltando que a pars dissipatus desses 
núcleos recebe aferências da medula espinhal e dos 
núcleos da base, e projeta conexões eferentes ao ce-
rebelo e à medula espinhal16. No cerebelo, informa-
ções corticais da área de associação são transmitidas, 
formando-se, assim, a via córtico-ponto-cerebelar 
relacionada com o planejamento do movimento.  
A atrofia e a degeneração dos núcleos da base geram 
padrão inibitório exacerbado, fazendo com que o pa-
ciente com DP encontre dificuldade em modular as 
estratégias de equilíbrio16. 

Para que haja manutenção do equilíbrio, faz-se 
necessário que os elementos anatômicos e funcionais 
estejam íntegros. Esses elementos compreendem os 
sistemas vestibular, proprioceptivo e oculomotor, os 
centros nervosos e o aparelho locomotor, cujas infor-
mações são processadas pelo SNC e retornam pelas vias 
eferentes para manter o controle do equilíbrio corporal 
pela contração dos músculos antigravitacionários7.

A maior parte dos pacientes com DP apresenta 
inadequada interação dos sistemas responsáveis pelo 

equilíbrio corporal. Em consequência dessa alteração, 
esses pacientes tendem a deslocar seu centro de gra-
vidade para frente, sendo incapazes de realizar movi-
mentos compensatórios para readquirir equilíbrio e, 
assim, sofrem quedas facilmente7,15. Sanchez et al.17 
relatam que os distúrbios posturais manifestam-se em 
virtude da perda de reflexos posturais, da alteração 
da propriocepção muscular e articular e da inabili-
dade de se manter a geração de estímulos normais, o 
que leva à incapacidade da manutenção das respostas 
musculares corretas17.

Os pacientes tendem a responder à instabilidade 
com padrão anormal de coativação, resultando em 
um corpo rígido e inabilidade para utilizar as siner-
gias posturais normais para recuperar o equilíbrio. 
Também demonstram dificuldades para regular ajus-
tes antecipatórios preconcebidos dos músculos postu-
rais durante os movimentos voluntários5. 

As reações posturais se tornam cada vez mais com-
prometidas à medida que a doença progride. Os fa-
tores contribuintes incluem rigidez, diminuição da 
produção de torque muscular, perda da amplitude de 
movimento disponível, particularmente nos movi-
mentos do tronco, e fraqueza5. Na posição ortostáti-
ca, há ligeira flexão em todas as articulações, levando 
à postura simiesca, com joelhos e quadris um pouco 
flexionados, ombros arqueados e a cabeça projetada 
para frente. Na posição sentada, o paciente tende a 
afundar na cadeira, deslizando para os lados e com a 
cabeça pendendo para frente18.

Os músculos extensores do tronco demonstram 
maior fraqueza que os músculos flexores, o que con-
tribui para a postura fletida, curvada, com aumento 
de flexão de pescoço, tronco, quadris e joelhos. Isso 
resulta em uma mudança significativa na posição do 
centro de alinhamento, que é deslocado anteriormen-
te, colocando o indivíduo nos limites anteriores de 
estabilidade5. 

Os pacientes com DP também demonstram ina-
bilidade para adaptar estratégias de movimento às 
condições sensoriais que se modificam, caracteri-
zando problema de adaptação sensório-motora5.  
O encurtamento anterior gradual da coluna dorsal, a 
manutenção de semiflexão dos membros superiores e 
as perturbações dos reflexos posturais provocam difi-
culdades para a recuperação do equilíbrio quando o 
paciente se desloca19.

O padrão da marcha do paciente com DP é ca-
racterizado por pobreza de movimentos e diminuição 
da velocidade. Os movimentos de quadril, joelho e 
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tornozelo são reduzidos, com falta generalizada de 
extensão nas três articulações. Os movimentos de 
tronco e pelve são também reduzidos, resultando em 
diminuição no comprimento da passada e no balan-
ço recíproco dos braços. Os pacientes caminham de 
maneira característica, com comprometimento do 
balanceio dos membros superiores, redução do com-
primento e altura dos passos; são comuns, ainda, assi-
metrias da marcha1,5. 

O posicionamento encurvado e a anteriorização 
da cabeça que desloca o centro de gravidade para 
frente podem contribuir para o desenvolvimento de 
marcha festinada, caracterizada por aumento progres-
sivo na velocidade com encurtamento da passada1,5,9. 
Portanto, o paciente dá vários passos curtos, fazendo 
com que haja necessidade emergente de estar sempre 
mais à frente do que ele consegue de fato. Essa desor-
dem pode eventualmente evoluir para correr ou tro-
tar, contribuindo para a instabilidade na marcha1,5,9.

Com a progressão da doença, os ajustes axial e pos-
tural tornam-se diminuídos, a coordenação motora 
fica comprometida, fazendo com que o parkinsoniano 
diminua suas atividades funcionais, desencadeando 
deteriorização na condição física, caracterizada pela 
pobreza de movimentos com diminuição de sua am-
plitude, perda de força, resistência muscular e equilí-
brio, diminuindo assim a capacidade funcional11,18. 

Para Cram20, um programa terapêutico persona-
lizado para o portador de Parkinson pode ajudar no 
controle dos problemas posturais, evitar deformida-
des e minimizar os distúrbios de marcha. Entre os 
diversos métodos terapêuticos, atualmente, o Pilates 
surge como forma de proporcionar força, flexibili-
dade, controle postural, consciência e percepção do 
movimento, respeitando a singularidade e os limites 
de cada paciente com programa de exercícios indivi-
dualizado, podendo ser conduzido em pequenos gru-
pos ou de modo individual21,22.

Desenvolvido pelo alemão Joseph Hubertus Pila-
tes (1880-1967), o método consiste em uma série de 
exercícios físicos, os quais são realizados em solo, com 
acessórios ou nos aparelhos elaborados por ele e bus-
cam a harmonia entre o corpo e a mente, isto é, trei-
namento físico e mental, que melhora a consciência 
corporal por trabalhar o corpo como um todo23,24.

Os exercícios são realizados em diferentes posições 
(supino, prono, decúbito lateral, quadrúpede, sen-
tada, ajoelhada, em pé), evitando sempre o impacto 
ou a pressão sobre os músculos, articulações e demais 
tecidos, por meio do equilíbrio entre a contração 

muscular concêntrica e excêntrica. As sessões são su-
pervisionadas integralmente por instrutores devida-
mente qualificados23. Com propósitos terapêuticos, o 
método tem sido utilizado nos casos de reeducação 
neuromuscular, atividade funcional e estabilização 
lombopélvica22,24-26. 

O método Pilates é fundamentado em preceitos 
anatômicos, fisiológicos e biomecânicos. Possui seis 
princípios básicos que devem ser respeitados para sua 
correta aplicação, que são a respiração, a concentra-
ção, o controle, o centro de força, a precisão e o mo-
vimento fluido13,23-25,27. 

O controle da respiração possibilita a organização 
do tronco por meio do recrutamento dos músculos 
estabilizadores da coluna vertebral e da cintura pélvi-
ca, favorecendo o relaxamento dos músculos inspira-
tórios acessórios. Os objetivos são diminuir o ritmo 
da respiração, aumentar sua profundidade e unir res-
piração ao movimento, trazendo consciência e preci-
são para o movimento13,27,28. 

De acordo com Williams e Jansen29, Joseph Pila-
tes valorizava a limpeza da mente antes da atividade 
física e acreditava que os estados emocional e psico-
lógico não podiam ficar isolados do físico. A total 
concentração da mente em relação ao movimento 
executado otimiza a percepção consciente da posição 
e dos movimentos das diferentes partes do corpo – 
consciência cinestésica –, favorecendo o controle do 
movimento13,21,23,24,28,30-32. 

Este controle pode ser definido como o enten-
dimento da atividade motora de agonistas primá-
rios em uma ação específica e caracteriza-se pela 
atividade consciente dos músculos envolvidos no 
movimento13,21,23,24,28,30-32. Joseph Pilates denominou 
isso de contrologia, a completa coordenação do cor-
po, mente e espírito; definida como a correta aplicação 
dos princípios das forças que atuam no corpo, com o 
completo conhecimento dos mecanismos funcionais 
e o total entendimento dos princípios de equilíbrio e 
gravidade aplicados em cada movimento, no estado 
ativo, em repouso e dormindo13,33-35. 

Segundo Pilates e Miller36, por meio da controlo-
gia, primeiro se adquire controle total de seu próprio 
corpo e, depois, pelas repetições apropriadas dos exer-
cícios, gradual e progressivamente, se adquire ritmo 
natural e a coordenação, associados com todas as ati-
vidades de seu subconsciente33. 

O centro de força constitui o pilar fundamental do 
método, uma vez que é composto pelos músculos que 
estabilizam a coluna vertebral e os órgãos internos e se 
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estende desde a base das costelas até a região inferior 
da pelve. O controle do centro de força proporciona a 
estabilização do tronco, o alinhamento biomecânico 
com menor gasto energético, promove a manutenção 
da boa postura, facilita movimentos equilibrados e 
afina o controle motor das extremidades13,23,28,32,37. 

A precisão na execução do movimento é emprega-
da para melhorar a qualidade do movimento, a qual é 
fundamental para o treinamento do alinhamento pos-
tural e também para combater padrões de movimento 
indesejados e diminuir o risco de lesões13,23,28,31,34. 

Todos os princípios supracitados, em conjunto, 
conduzem ao princípio da fluidez ou integração de 
movimento que pode ser entendido como movimen-
to coordenado com dinâmica específica. O ritmo é a 
maneira harmoniosa de combinar e encadear as se-
quências de movimentos que são contínuos e leves e 
absorvem de maneira suave o impacto13,23,31. 

Conforme Williams e Jansen29, há outro aspecto 
muito importante da fluidez. Os movimentos que 
fluem mantêm as articulações saudáveis e flexíveis, 
além de promoverem o equilíbrio muscular. Os mo-
vimentos disfuncionais precisam de exercício para re-
adquirir fluidez e coordenação.

O repertório de exercícios do método visa à ree-
ducação da postura e do movimento; ao controle da 
respiração; à integração das extremidades superiores e 
inferiores com o tronco; à flexibilidade muscular; ao 
equilíbrio entre agonistas e antagonistas; ao fortaleci-
mento abdominal; à estabilização de coluna, pelve e 
ombros; à normalização do tônus; e ao controle volun-
tário e consciente do movimento por meio de estímu-
los proprioceptivos e reeducação funcional13,21,24,25,27.

Os equipamentos e acessórios utilizados podem 
fornecer o ajuste do comprimento das alavancas, a 
variação da base de suporte e a assistência até a resis-
tência ao movimento. Permitem simular movimentos 
funcionais, facilitam ou desafiam o trabalho dinâ-
mico em uma postura correta, com o propósito de 
trabalhar o equilíbrio e a propriocepção (sensação e 
percepção da posição e movimentos do corpo)22,27. 

Os exercícios têm como base o deslocamento 
consciente. A memória declarativa, ou consciente, é 
processada em regiões do cérebro que não são atin-
gidas pela DP, como o córtex, que é responsável, en-
tre outras coisas, pelo aprendizado verbal. Portanto, 
confirma-se, também, a importância de incluir a lin-
guagem verbal no tratamento da DP. Desse modo, o 
tratamento induz o portador de DP a sair da forma 
automática de execução de movimentos para a forma 

consciente de fazê-los, por meio da utilização de dicas 
verbais e associação a imagens, dificultando a ocor-
rência do freezing27.

Durante a realização dos exercícios, o portador da 
DP precisa estar atento para a sensação e a percepção 
do estímulo recebido, seja ele verbal ou tátil, conferin-
do ao SNC a assimilação de estímulo externo que ele 
interpreta e, finalmente, comanda a execução do mo-
vimento exigido com a maior precisão possível27,33. 

A instrução verbal dirige a atenção do indivíduo 
para certos aspectos do desempenho da habilidade.  
De acordo com Magill38, as dicas verbais são frases 
curtas e concisas que servem para auxiliar o direciona-
mento da atenção para a informação reguladora rele-
vante no desempenho da habilidade e podem orientar 
a sequên cia de vários movimentos que se está apren-
dendo36. Conforme Goulart39, isso implica treinar o 
indivíduo para lembrar mentalmente a sequência de 
movimento antes de realizá-lo, concentrar a atenção 
em cada etapa do movimento durante sua execução, 
dividir a atividade motora em partes e manter sequên-
cias curtas de movimento, responder à instrução ver-
bal e evitar movimentos simultâneos.

Segundo Siler40 e Panelli e De Marco33, a mentaliza-
ção de imagens cria estrutura física de referência para o 
corpo seguir. Ao invocar imagens mentais, desencadeia-
se o sistema inato de sinalização do corpo. As imagens 
são orientadas pelo cérebro e provocam reação muscu-
lar instintiva em busca da melhor performance. A pró-
pria criatividade habilita o controle das ações do corpo.  
Os exercícios, executados dessa forma, trazem con-
tínua estimulação cognitiva para o paciente. Como 
na DP os sintomas e as manifestações incapacitantes 
são geralmente de instalação lenta, porém progressi-
va, os estímulos cognitivos são de suma importância, 
na medida em que possibilitam constante ativação da 
memória relacionada ao movimento27. 

Consoante Goulart39, a utilização das estratégias 
de atenção é valiosa para a maioria dos pacientes que, 
após treinamento, podem passar a melhor executar 
atividades funcionais que eram muito limitadas, mi-
nimizar os episódios de bloqueio motor ou aprender 
como enfrentá-los e tornar-se mais independentes, 
individual e socialmente.

Os exercícios de alongamento e força, que envol-
vem contrações isotônicas (concêntricas e excêntri-
cas) e isométricas, utilizados no método de Pilates, 
são feitos de maneira ampla e lenta, enfatizando a 
qualidade do movimento, trabalhando a musculatura 
de maneira sincrônica, sendo, por esse motivo, ideais 
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tivo de grande magnitude, isto é, o indivíduo passa a 
conhecer mais seu próprio corpo, buscando a harmo-
nia de suas estruturas e promovendo melhor utilização 
destas. Assim, o método Pilates é capaz de promover 
o fortalecimento global, melhorar a flexibilidade e o 
controle corporal, de modo simultâneo36,41.

Estudos têm demonstrado vários benefícios do 
método Pilates (Tabela 1). Entre eles, pode-se desta-
car: a melhora da cifose torácica em idosos42, a me-
lhora da função geral43, a promoção de estabilização 
dinâmica44, a redução da dor lombar43,45, a eficácia na 
reeducação do movimento45, a melhora da densidade 
óssea46, o ganho na habilidade da contração correta 
do transverso abdominal, no controle pélvico e na 
mobilidade de coluna47,48 e a melhora da flexibilidade 
e da consciência corporal22,49. 

Apenas três estudos estão diretamente relaciona-
dos com a DP, sem ensaios clínicos randomizados 
(Tabela 2). No artigo de King e Horak50, é apresen-
tado quadro conceptual de exercícios para manter e 
melhorar a mobilidade dos parkinsonianos, incor-
porando movimentos e princípios de vários méto-
dos. Segundo os autores, o método Pilates melhora o 
controle do tronco e as transferências e ações sequen-
ciais. Conforme Royer e Waldmann8, proporciona o 
potencial de movimento, restaura e mantém a auto-
confiança e o bem-estar. E, na pesquisa aplicada de 
Almeida27, em sua dissertação de mestrado, relata que 
auxilia na recuperação e na reorganização dos movi-
mentos, apresenta melhora da rigidez diafragmática, 
denota maior disposição para movimentar-se, de ma-
neira geral, manifesta melhora nas mudanças de de-
cúbito e estimula a cognição27.

para auxiliar na recuperação e na reorganização dos 
movimentos dos parkinsonianos3,23,24. 

Tais exercícios auxiliam na facilitação de atividades 
cotidianas, como caminhar ou levantar da cama, em 
uma sessão de movimentos que dão origem ao ges-
to pretendido e favorecem o trabalho dos músculos 
estabilizadores, promovendo a eliminação da tensão 
excessiva em determinados grupos musculares, evi-
tando-se, dessa forma, as compensações consequentes 
aos desequilíbrios24. 

Por intermédio dos exercícios respiratórios (inspi-
ração profunda e expiração forçada), um dos princí-
pios básicos do método, é esperado que se observe 
redução da rigidez diafragmática presente na DP, 
melhorando a eficácia respiratória9,27. Movimentos de 
costelas que quase são imperceptíveis podem se tor-
nar mais visíveis no decorrer do trabalho27, caracteri-
zando melhora na mobilidade da caixa torácica.

De acordo com Royer e Waldmann8, o repertório-
chave do programa do método Pilates para pacientes 
com DP deve incluir: exercícios de mobilidade de 
coluna, especialmente por extensão, flexão anterior, 
lateral e rotação; ritmo escápulo-umeral integrando 
a mobilidade de coluna; mobilidade de quadril, espe-
cialmente por extensão, rotação, adução e abdução, 
integrando, em seguida, com a marcha; e exercícios 
que desafiem o equilíbrio e a coordenação e que si-
mulem atividades funcionais8.

Joseph Pilates pregava que a concentração e a pre-
cisão com as quais os exercícios devem ser realizados 
exigem do praticante total controle e percepção de 
seu corpo, o que funciona como estímulo propriocep-

tabela 1. estudos e benefícios do método Pilates

Primeiro autor ano tipo de publicação Benefícios do método Pilates

Kuo et al.42 2009 Artigo de revista Melhora da cifose torácica em idosos

La Touche et al.43 2008 Artigo de revista, revisão Melhora da função geral e redução na dor no tratamento da  
dor lombar crônica não específica em adultos

Lugo-Larcheveque 
et al.44 

2006 Relatos de caso, artigo de revista Promove estabilização dinâmica da coluna, pelve e quadril,  
por meio dos planos de movimento

Anderson e 
Spector45

2005 Artigo de revista, original Diminuição da dor lombar, método efetivo para  
reeducação do movimento

Betz et al.46 2005 Relato de caso, artigo de revista Melhora da densidade óssea

Herrington e 
Davies47

2005 Artigo de revista Ganho na habilidade da contração correta do transverso  
abdominal e no controle pélvico

Carr e Day48 2004 Artigo de revista Ganho de mobilidade da coluna

Sega et al.49 2004 Artigo de revista, estudo observacional Melhora da flexibilidade

Lange et al.22 2000 Artigo de revista, original Melhora da consciência corporal
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tabela 2. estudos e benefícios do método Pilates para os parkinsonianos

Primeiro autor ano tipo de publicação Benefícios do método Pilates 

King e Horak50 2009 Artigo de revista, revisão Melhora do controle do tronco e da mobilidade,  
transferências e ações sequenciais

Royer e 
Waldmann8

2007 Artigo de revista, original Proporciona potencial de movimento, restaura e  
mantém autoconfiança e bem-estar

Almeida27 2005 Dissertação de mestrado, 
pesquisa aplicada

Auxilia na recuperação e reorganização dos movimentos, melhora da rigidez 
diafragmática, maior disposição para movimentar-se de maneira geral,  

melhora nas mudanças de decúbito e estimula a cognição

Os benefícios adquiridos com o método Pilates 
são importantes, na medida em que conservam a ati-
vidade muscular e a flexibilidade, tornando os parkin-
sonianos capazes de realizar suas atividades funcionais 
com maior facilidade e por maior tempo possível32. 
Além de sua ação sobre a motricidade, existem tam-
bém os benefícios psicológicos e cognitivos, incenti-
vando atitudes e posturas positivas diante da vida. 

conclUSÃo

A DP é patologia única, de caráter crônico-degenerativa, 
que acarreta aos seus portadores transtornos de movi-
mento, coordenação e força muscular, além de sintomas 
não motores, como distúrbios cognitivos, alterações 
emocionais e sociais. Assim, o essencial do tratamento 
é possibilitar a garantia de independência e autonomia 
para os parkisonianos, o maior tempo possível.

De maneira geral pode-se dizer que o método Pila-
tes evita o agravamento de uma série de sintomas que 
dificultam a vida do parkinsoniano e pode ser gran-
de aliado ao bem-estar do corpo e da mente humana 
para manter a independência funcional do indivíduo, 
bem como sua reintegração à sociedade. Pesquisas são 
necessárias, no entanto, com o propósito de funda-
mentar e comprovar os potenciais benefícios do mé-
todo Pilates na DP. 
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ReSUMO
introdução: Diante do atual crescimento da população idosa e da redução do número de jovens, cresce a neces-
sidade de os setores da sociedade se disporem a melhor conhecer as peculiaridades dessa etapa da vida, a fim de 
lidar com o envelhecimento da população, superando mitos e preconceitos. objetivo: Analisar a temática da sexua-
lidade na terceira idade e a influência desta na qualidade de vida de idoso. Métodos: Realizar pesquisa bibliográfica 
sobre o tema em estudo, por meio de seleção de livros e de artigos de autores relevantes. resultados: Com os 
dados obtidos, tornou-se possível compreender conceitos como envelhecimento, sexualidade e qualidade de vida, 
visto que, a partir deste, pode-se verificar o ato como fonte de desejo, prazer e sentimentos; as faces ocultas e o 
emergir da sexualidade; a modificação da expressão da sexualidade na terceira idade; e o idoso para a sociedade. 
conclusão: Os resultados apontam para a necessidade de buscar meios de inclusão para que o idoso seja respei-
tado como indivíduo capaz de contribuir com a sociedade e demonstram, também, que, apesar de ser expressa de 
maneira diferente, a sexualidade na terceira idade agrega qualidade às condições de vida dos indivíduos.

Palavras-chave: Terceira idade, sexualidade, qualidade de vida.

aBSTRaCT
introduction: Considering the current growth of elderly population and reducing the number of young people, it is 
needed the sectors of society make ready to know the peculiarities of this stage of life, to deal with the aging, over-
coming prejudices and myths. objective: Analyze the theme of sexuality in old age and its influence in the quality 
of life of elderly. Methods: Research literature, selecting books and articles on the subject mentioned of relevant 
authors. results: With the data obtained it became possible to understand concepts such as aging, sexuality and 
quality of life, and, from this, we can verify the act as a source of desire, pleasure and feelings, the hidden side of 
sexuality and emerging and the modification of the expression of sexuality in old age, and the elderly to society. 
conclusion: The results point to the need to seek means of inclusion for the elderly are respected as individuals 
capable of contributing to society and demonstrate that, although expressed differently, sexuality in old age adds 
quality to the life conditions of individuals.

Keywords: Old age, sexuality, quality of life.
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introDUÇÃo

O cenário brasileiro tem passado por transformações 
quanto à faixa etária, resultando em um estreitamen-
to da base da pirâmide etária, que equivale ao número 
de jovens. Isso é confirmado pelos dados da Síntese 
de Indicadores Sociais – 2008, do Instituto Brasileiro 
de Geo grafia e Estatística (IBGE)1, onde “o aumen-
to absoluto e relativo da população idosa no Brasil 
é consequência do crescimento da esperança de vida 
ao nascer combinado com a queda do nível geral da 
fecundidade”.

O envelhecimento gera questionamentos, entre 
eles a possibilidade de o indivíduo manter-se atuante 
no trabalho, na família, na comunidade e ativo na 
relação com o meio. Assim, a preocupação com a 
qualidade de vida nesta etapa tem aumentado, pro-
porcionando boas oportunidades de pesquisa.

Considerando essa tendência, a problemática 
desta pesquisa dá-se pela necessidade de que os se-
tores da sociedade se disponham a conhecer melhor 
as peculiaridades desta etapa da vida, para lidar com 
o envelhecimento da população, superando mitos e 
preconceitos. 

Este estudo se justifica pela necessidade de buscar 
meios para que os idosos tenham prazer em viver a 
terceira idade, de modo digno e com qualidade, sen-
do respeitados como indivíduos com vasta experiên-
cia de vida e capazes de contribuir com a sociedade.

Nesta pesquisa, de caráter bibliográfico, foram se-
lecionados autores de importância que contribuíram 
na temática da sexualidade do idoso e na influência 
desta na qualidade de vida. A coleta de material foi 
feita por meio de consultas em livros e artigos cientí-
ficos, obtidos na Biblioteca Martin Luther do Centro 
Universitário Luterano de Palmas e em sites espe-
cializados em envelhecimento. O material coletado 
permitiu estudo teórico, facilitando a produção de 
posicionamento próprio quanto ao tema.

De acordo com Butler e Lewis2, a sexualidade 
como “reação física e emocional ao estímulo sexual 
está além do impulso e do ato sexual”. 

Assim, analisando a terceira idade e as peculiari-
dades que a envolvem, reconhece-se a afirmação de 
Beauvoir3: “a velhice é um fenômeno biológico: o 
organismo do homem idoso apresenta certas singu-
laridades”. Considera-se a velhice não como a etapa 
anterior à morte, mas o momento de viver de maneira 
mais rica e prazerosa. 

Conceito de envelhecimento

Diante do crescimento do número de idosos, surgem 
diversos problemas relacionados ao envelhecimento 
da população, convertendo-se em preocupação da 
sociedade, que procura elaborar adaptações a fim de 
proporcionar melhor atendimento das necessidades 
dessa faixa etária.

Vale destacar as diversas visões culturais sobre o pro-
cesso de envelhecimento. Beauvoir3 cita exemplos de 
como algumas civilizações tratam seus idosos. A China é 
descrita por sua “virtude da condição singularmente pri-
vilegiada que esta nação proporcionou aos velhos”, em 
que o respeito ao idoso se estende para além da família, 
ou seja, a velhice não sendo tomada como flagelo. Entre-
tanto, os Estados Unidos e a França são descritos como 
países em que a velhice é objeto de exploração econômi-
ca, onde idosos pagam por conforto e cuidados.

No Brasil, um dos avanços em tentar atender às ne-
cessidades da população idosa deu-se com a promul-
gação do Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741, de 1º de 
outubro de 2003, que regula os direitos assegurados às 
pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. 

Simões4 demonstra a preocupação quanto à no-
menclatura utilizada para caracterizar os indivíduos 
que estão vivenciando a terceira idade, considerando 
o termo idoso o mais apropriado.

Envelhecer está intimamente ligado ao tempo, 
pois é por meio dele que cada pessoa viverá as fases da 
vida – nascimento, infância, adolescência, vida adul-
ta, velhice e morte. Neri5 propõe que “o tempo é um 
ente natural que determina o destino dos homens, ao 
permitir a vida a cada dia, mas a leva consigo à medi-
da de seu transcurso”.

Compreende-se idoso aquele que vivencia o pro-
cesso de mudanças biopsicossociais que, com o passar 
dos anos, tornam-se mais aparentes. Os comporta-
mentos desse indivíduo estarão diretamente relacio-
nados com sua concepção em relação à velhice.

Beauvoir3 afirma que a velhice é destino; nenhum 
homem que viva muito tempo escapará dela. A ve-
lhice resulta da modificação da relação do indivíduo 
com o tempo, com os outros e consigo próprio.

As alterações biológicas do processo de envelhe-
cimento, descritas por Papalia6, consideram que a 
maioria das pessoas é mentalmente ativa. Mesmo que 
a saúde e a capacidade física declinem um pouco, es-
tas encontram modos de compensação.
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Entretanto, Papaléo Netto7 descreve que, em geral, o 
envelhecimento afeta os sentidos da vida: biologicamen-
te, por ser um processo contínuo na vida; socialmente, 
nas relações com outras gerações, no trabalho e nas con-
dições de vida; intelectualmente, por afetar a memória, 
resultando em dificuldades de aprendizado, atenção 
e orientação; economicamente, por não gerar lucro; e 
funcionalmente, por depender mais dos outros.

Sendo o ser humano indivíduo biopsicossocial e 
a velhice condição inerente a todo ser vivo, deve-se 
compreender esse processo não apenas como uma 
fase do desenvolvimento que resulta em modificações 
físicas, mas considerar as consequências deste na vida 
social e psicológica do homem.

Para Okuma8, o envelhecimento biológico, carac-
terizado pelo declínio e pelas perdas morfofuncionais, 
distingue-se do envelhecimento psicológico, por este 
ter foco nas mudanças que, dependendo da percepção 
do idoso, podem ser vistas como ganhos ou perdas.

Cloninger9 recorre à teoria de Erikson quanto ao 
desenvolvimento psicossocial, descrevendo a fase da 
integridade versus a desesperança, em que “o senso de 
integridade implica a capacidade de olhar retrospec-
tivamente para a própria vida e admitir que ela tem 
sentido do jeito como foi vivida, sem desejar que as 
coisas tivessem sido diferentes. A ausência disso pro-
voca a desesperança [...]”.

Logo, é necessário que o idoso perceba as modifi-
cações consequentes da velhice como forma de rever 
a vida, dando-lhe novo sentido, de maneira criativa e 
positiva. Para Gunther e Silva10, recorrendo também à 
teo ria de Erikson: “[...] encontram-se dois conceitos: 
[...] Geratividade significa contribuir para gerações fu-
turas por meio da produção não só de aspectos ma-
teriais, mas também do cuidado e da manutenção de 
outros seres. Integridade do ego é a adaptação a triunfos 
e desilusões inerentes à condição de criador de outros 
seres humanos e gerador de produtos e idéias [...]”10.

O envelhecimento é a oportunidade de viver rica e 
prazerosamente, sendo uma fase não atribulada, com 
tempo livre para realizar atividades que possibilitem 
melhor compreensão de si e o estreitamento das rela-
ções sociais. 

Conceito de sexualidade

Geralmente, ao falar sobre sexualidade, tende-se à 
ideia de atividade sexual; entretanto, essa é uma visão 
muito restrita desse conceito. A Organização Mundial 
da Saúde (OMS), apud Silva et al.11 considera que a 

sexualidade humana não se limita ao ato sexual, mas 
está relacionada ao afeto, ao contato e à intimidade. 

Campos12 distingue os conceitos, considerando 
sexo como sinônimo de gênero, permitindo a divisão 
entre masculino e feminino. A sexualidade refere-se 
aos desejos, às possibilidades, às necessidades, sendo 
o resultado da existência de sexos. Atividade sexual é 
o que existe quando os sexos se relacionam.

Conforme Zink13, a história da sexualidade se 
inicia com a expulsão de Adão e Eva do paraíso, ha-
vendo a necessidade de esconder a nudez. Desde a 
antiguidade, aquela é tomada como imprópria ao ser 
humano, devendo ser dominada e não podendo ser 
fonte de prazer. 

Foucault14 descreve o século XVII como a “idade 
da repressão” das sociedades burguesas, com censuras 
à expressão da sexualidade e regras de decência segui-
das à risca. Até o final do século XVIII, o centro era 
as relações matrimoniais, regidas por três códigos: o 
direito canônico, a pastoral cristã e a lei civil. 

A partir dos séculos XIX e XX surge incitação a falar 
de sexo, descrita por Foucault14 como a “idade da mul-
tiplicação”, caracterizada pelo afrouxar dos mecanismos 
de repressão, maior tolerância ao tratar assuntos relati-
vos à sexualidade, eliminando-se, significativamente, 
os tabus relacionados à sexualidade infantil.

Atualmente, vê-se a liberação sexual com maior 
abertura para o tema em todas as camadas sociais e 
faixas etárias. Contudo, Zink13 adverte que toda essa 
liberação coloca a sexualidade, mais uma vez, na re-
pressão, pois há o risco da contaminação de doenças 
sexualmente transmissíveis e, até, de morte. 

Papaléo Netto7 destaca fatores cooperantes para a 
nova concepção da sexualidade: a vida sexual se torna 
não apenas fonte de reprodução, mas um meio de rea-
lização e satisfação pessoal; o aumento da expectativa 
de vida e a disposição à não renúncia da vida sexual; 
e o aparecimento de doenças sexualmente transmissí-
veis, levando à necessidade de mais informações sobre 
o sexo e o próprio corpo.

Conceito de qualidade de vida

Com o aumento da expectativa de vida, os avanços da 
medicina, a preocupação com as atividades físicas, a 
busca pelo bem-estar, entre outros fatores, a qualidade 
de vida tornou-se assunto em evidência na atualidade. 

A OMS, apud Seidl e Zannon15, define qualidade 
de vida como “a percepção do indivíduo sobre a sua 
posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas 

OS 8670 Geriatria 3_1.indd   43 27/08/2009   23:27:48



44 Geriatria & Gerontologia. 2009;3(1):41-48

de valores nos quais ele vive, e em relação a seus obje-
tivos, expectativas, padrões e preocupações”. 

Para Vecchia et al.16, qualidade de vida está além 
de um conceito teórico, sendo conceito subjetivo va-
riando com o nível sociocultural, a faixa etária e as 
aspirações pessoais do indivíduo. Assim, qualidade de 
vida engloba não apenas a condição física do indiví-
duo, mas também as interações sociais, o estado psi-
cológico, os fatores econômicos e o estado espiritual. 

A análise do conceito remete ao de saúde que é 
definido pela OMS, apud Almondes17, como “o total 
bem-estar físico, psíquico e social do indivíduo, e não 
a ausência de uma doença ou de uma enfermidade”. 
Sendo assim, nota-se concepção biopsicossocial do 
indivíduo, em que o estar saudável é resultado de vida 
física, psíquica e social de qualidade.

Nessa visão biopsicossocial do indivíduo, conside-
ra-se, segundo Rugiski18, a dimensão biológica, que 
diz respeito às características físicas, ao metabolismo 
e à resistência e à vulnerabilidade de seus órgãos; a 
dimensão psicológica, que se refere aos processos 
afetivos, emocionais, de raciocínio, personalidade e 
auto percepção; e a dimensão social, que compreende 
os valores socioeconômicos, as crenças, os costumes e 
a cultura em que está inserido. 

Considerando o crescimento da população ido-
sa, é de interesse da sociedade identificar condições 
que proporcionem envelhecimento com qualidade de 
vida e bem-estar. De acordo com Neri19, “a promoção 
de boa qualidade de vida na idade madura excede, 
entretanto, os limites da responsabilidade pessoal e 
deve ser vista como um empreendimento de caráter 
sociocultural”.

O ato sexual como fonte de desejo,  
prazer e sentimentos

Conforme os anos vão passando, o corpo físico sofre 
transformações e consequentemente a relação conju-
gal. A maioria dos casais de idosos, mesmo tendo fi-
lhos, vive a maior parte do tempo na companhia de 
seu parceiro; assim, a velhice oferece a oportunidade 
de aproveitar e estreitar a relação com o outro, marido 
ou mulher, pois já não se objetiva a procriação, é o mo-
mento de demonstrar carinho, companheirismo, cum-
plicidade, compreen der melhor o sexo oposto e viver 
na dependência, no sentido de completarem-se.

Simões4 descreve velhice como “uma nova fase da 
vida, um momento em que as respostas não vêm do 
vigor físico, mas do aprimoramento da sensibilidade”, 

havendo oportunidade de encontrar nova linguagem 
que permita viver a sexualidade em suas diversas faces.

Envelhecer é visto de maneira degradante. Na 
idade avançada já não há mais a responsabilidade de 
desempenhar os papéis anteriores, o corpo não é o 
mesmo de quando jovem e isso faz com que o idoso 
sinta-se isolado, com pouca ou nenhuma utilidade. 
Segundo Simões4, na velhice o indivíduo tem seus 
anseios anulados pela sensação de impotência diante 
da sociedade, resultando em um sentimento de inca-
pacidade e aversão ao próprio corpo, pois este impos-
sibilita sua ação social.

A relação conjugal também fica comprometida, 
pois o idoso acredita não satisfazer seus próprios pra-
zeres e do outro. Beauvoir3 adverte que “a repulsa por 
seu próprio corpo toma formas diversas no homem e 
na mulher, mas a idade pode incitar um e outro a essa 
repulsa, e então eles se recusarão a fazer o corpo existir 
para um outro”. 

Compreende-se, então, como primeira necessi-
dade a autoaceitação, encarando o corpo com per-
cepção favorável, construindo novo conceito de si e 
compreendendo sua relação com o outro para além 
das sensações corporais. É a partir dessa aceitação 
que o indivíduo se abre para o outro e o aceita com 
as transformações que ele traz em seu corpo. Reno-
va-se, assim, o desejo, que é descrito por Chauí20 
como “vazio que tende para fora de si em busca de 
preenchimento”. A relação com o outro já não é 
mais de rejeição, passa-se a desejá-lo e espera-se ser 
desejado. 

“[...] Essa busca do prazer só raramente se reduz ao 
simples exercício de uma função: geralmente, é uma 
aventura na qual cada parceiro realiza sua existência e 
a do outro de maneira singular; no desejo, a pertur-
bação, a consciência se faz corpo para atingir o outro 
como corpo, de maneira a fasciná-lo e a possuí-lo; 
há uma dupla encarnação recíproca, e a transforma-
ção do mundo, que se torna mundo do desejo. [...]”3.  

É por meio dessa relação de desejo, na exploração dos 
sentimentos e na abertura para o outro, que ocorre o 
encontro que, consoante Moreno, apud Almeida21, é 
a vivência de duas pessoas juntas envolvendo os senti-
dos e ocorrendo além das palavras, no silêncio ou no 
movimento. Assim, vive-se uma relação de reciproci-
dade, havendo espaço não somente para se expressar 
a paixão e o amor, mas também o afeto, a estima, 
a lealdade, e experienciar o romance entre dois seres 
que permitem mudanças para novas direções, desco-
bertas para além do impulso e do ato sexual. 
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Faces ocultas e a sexualidade

Conforme o explicitado quanto ao conceito de sexua-
lidade, muitas pessoas se equivocam associando ato 
sexual exclusivamente à reprodução. Papalia6 afirma 
que muitos casais com idade avançada dizem ser mais 
felizes no casamento do que quando jovens, pois o 
romantismo e a sensualidade ainda encontram lugar 
no relacionamento.

Compreende-se, assim, que existem diversas for-
mas de viver a sexualidade, como dançar, cantar, reali-
zar atividades físicas e conviver em grupos sociais. Estas 
permitem a vivência da sexualidade por meio do auto-
conhecimento e da aceitação do outro, estabelecendo-
se relacionamento fundamentado na intimidade.

Segundo Okuma8, nota-se maior frequência de 
pessoas mais maduras nos parques, academias de gi-
nástica, clubes e piscinas, demonstrando maior preo-
cupação quanto à autoimagem, valorizando a saúde 
e a estética.

A realização de atividades físicas tem grande impor-
tância neste sentido, pois, de acordo com Meirelles22, 
contribui para o retardamento do processo de enve-
lhecimento, afastando alguns fatores de risco advin-
dos da terceira idade. Ainda, permite reconhecer-se, 
aceitando suas próprias vivências, contribuindo para 
que seus relacionamentos se transformem, tornando-
se mais receptivos e acolhedores, permitindo aos ou-
tros e a si maior aproximação.

Outra contribuição que a atividade física propor-
ciona é o que Okuma8 denomina de “(re)conhecer e 
perceber seu corpo”. Esse reconhecimento é descrito 
por Bee23 como sensação de “ser o mesmo”, ainda que 
a imagem que se vê no espelho não seja tão charmosa 
quanto se deseja.

Com o crescimento da população idosa, o mercado 
tenta proporcionar opções diversas, entre elas: agências 
de turismo com viagens específicas para a terceira idade; 
clubes e centros de recreação; e universidades abertas.  
O propósito delas é proporcionar formas de ocupação 
do tempo livre, oportunizando a sociabilidade e a rea-
lização pessoal de investir em si próprio.

Momentos de lazer contribuem para que o indi-
víduo sinta-se livre e repousado; é forma prazerosa de 
opor-se ao isolamento social. Para Dumazedier, apud 
Papaléo Netto7, do ponto de vista do desenvolvimen-
to pessoal, o lazer contribui para o surgimento de 
condutas inovadoras e criadoras, facilitando a parti-
cipação social de maneira mais livre.

Atividades que envolvem emoção e sentimento 
são importantes no despertamento de um novo olhar 
sobre a vida e as relações que a compõem. Entre es-
sas atividades, pode-se destacar a dança, que, segundo 
Salvador e Kalinine24, é fonte promotora de integração 
e geradora de movimentos evolutivos e graciosos.

A dança permite melhor percepção a respeito de 
seu corpo, compreendendo os limites deste, e é uma 
maneira de expressar-se. Por meio dela, o idoso socia-
biliza-se, alegra-se e tem mais prazer em viver. Con-
soante Okuma, apud Salvador e Kalinine24, dançando 
o indivíduo está “livrando-se das angústias, incerte-
zas, inseguranças e medos”. 

O idoso não se sente capaz de praticar essa ativida-
de em virtude de vivências anteriores às modificações 
corporais ou por receio de reprovação social. Nesse 
sentido, é importante trabalhar a fim de perceber que 
a prática da dança contribui em sua vida, permitindo 
maior prazer em viver, autoexpressão, estreitamento 
das relações, enfim, melhora seu bem-estar e aumen-
ta sua qualidade de vida. Severo e Dias, apud Leal e 
Haas25, afirmam que “a dança tem o poder de modifi-
car a vida dos idosos, possibilitando-lhes viver numa 
melhor dimensão existencial”. 

O cuidado com o próprio corpo e com o vestuário, 
sugerindo vaidade, também é uma forma de expressar 
a sexualidade. Os idosos costumam não se interessar 
pela beleza, tendo às vezes aparência descuidada. “[...] 
Uma vaidade saudável – o interesse em como você é 
visto pelos outros e por si mesmo – é sinal de uma 
auto-estima normal e não de egocentrismo. [...] As 
mulheres se aborrecem com a tendência que os ho-
mens de mais idade têm de relaxarem em relação às 
suas roupas, e a típica queixa masculina é a de que 
muitas mulheres com mais idade não cuidam de seus 
cabelos, deixando que se tornem desalinhados, ou os 
penteiam de maneira muito exagerada, imprópria ou 
fora de moda. [...]”2.

Há uma ideia equivocada de que os jovens é que 
são bonitos, com isso, ao chegar à velhice o indi-
víduo deixa de se preocupar em ter boa aparência, 
acreditando que a vaidade nesta fase da vida é menos 
importante. Uma boa aparência em qualquer idade 
proporciona ao indivíduo melhor imagem de si, valo-
rizando a autoestima.

A modificação da expressão da  
sexualidade na terceira idade

No decorrer dos anos, o corpo começa a sofrer modi-
ficações significativas e a velhice as torna mais nítidas.  

OS 8670 Geriatria 3_1.indd   45 27/08/2009   23:27:48



46 Geriatria & Gerontologia. 2009;3(1):41-48

A maioria das pessoas não compreende que essas mo-
dificações fazem parte do processo de amadurecimen-
to e acaba não sabendo lidar com o “novo corpo”.

Okuma8 descreve dimensão corporal como “o con-
junto de significados daquilo que já vivemos e que es-
tamos vivendo, e que nos situa dentro desse conjunto, 
sendo nossa projeção significativa mais verdadeira”. 

Entre as modificações físicas que afetam ambos os 
sexos no envelhecimento, Bee23 destaca as mudanças 
cerebrais, podendo acarretar certo retardamento no 
tempo de reação; as dificuldades na audição; a redu-
ção da discriminação gustativa; os distúrbios do sono; 
as doenças cardíacas e a hipertensão; e a modificação 
no próprio comportamento sexual.

Beauvoir26 descreve as alterações biológicas peculia-
res às mulheres (menopausa) como resultado da redução 
da atividade ovariana, cessando o mênstruo, causando 
esforço das glândulas catabólicas (tireoide e hipófise) no 
sentido de suprir as insuficiências do ovário, o que leva 
a fenômenos intempestivos – calores, hipertensão, irrita-
bilidade, havendo, ainda, a redução do instinto sexual. 

Consoante Butler e Lewis2, geralmente as mulheres 
idosas se queixam de sensação de secura ou falta de lubri-
ficação da vagina, ocasionada pela redução de estrogênio 
ou de esteroides sexuais, causando desconforto durante 
a relação sexual, além de aumentar a possibilidade de 
infecções vaginais e irritação na bexiga e na uretra.

As modificações fisiológicas que afetam os ho-
mens na terceira idade não alteram significativamente 
seu desempenho sexual, como nas mulheres. Porém, a 
má informação a respeito das modificações possibilita 
interpretação errônea quanto a seus principais efeitos, 
o que gera os conhecidos mitos em torno da questão 
da impotência sexual na velhice.

De acordo com Butler e Lewis2, o que ocorre, na 
verdade, é que “o homem de mais idade, geralmente, 
leva mais tempo para conseguir uma ereção do que 
um jovem. [...] A ereção também pode não ser tão 
grande, ereta e rígida como em anos anteriores. [...]  
A lubrificação que surge antes da ejaculação [...] tor-
na-se reduzida ou desaparece completamente depois 
que o homem passa da idade madura, mas isso afeta 
muito pouco o desempenho sexual. [...]”2.

Papaléo Netto7 afirma que o aumento dos hormô-
nios hipofisários nos homens pode causar sintomas 
parecidos com a menopausa (ondas de calor, irrita-
bilidade, oscilações da pressão arterial), característi-
ca nas mulheres, e que no homem é denominada de 
andropausa. 

Outra questão que pode alterar a maneira como o 
idoso lida com a sexualidade é quanto ao surgimento e à 
maior incidência de doenças, o que, em sua maioria, faz 
com que haja distorção da imagem do próprio corpo. 
Entre essas, destacam-se as doenças cardíacas, os derra-
mes, o diabetes, a artrite, a anemia, as dores lombares, a 
doença de Parkinson e a incontinência de esforço. Para 
Butler e Lewis2, é compreensível que pessoas com doen-
ças agudas e graves deem pouca atenção às sensações 
sexuais enquanto perdurar o adoecimento.

É necessário compreender que, mesmo com todas 
as modificações fisiológicas apresentadas, é relevante 
que o idoso, acima de tudo, sinta-se bem consigo, 
permitindo-se se achar atraente e ser conhecedor de 
seu corpo.

A visão do idoso pela sociedade

Após as considerações apresentadas, compreendendo-
se a terceira idade como fase cabível a todos os seres 
humanos, a sexualidade como o modo de o indivíduo 
expressar seu sexo, a qualidade de vida como uma 
necessidade, não apenas do idoso, mas de qualquer 
pessoa, e o crescente número da população idosa, 
percebe-se a necessidade de maior preparação da so-
ciedade para recepcionar essa “nova população”.

Uma das dificuldades enfrentadas pelo idoso está 
relacionada ao preconceito quanto à velhice pela so-
ciedade em geral, dificultando ainda mais a aceitação 
dessa fase da vida.

Considerando o impacto que a sociedade exerce 
no idoso, Beauvoir3 afirma que “os interesses em jogo 
nessa luta não são apenas de ordem prática, mas tam-
bém de ordem moral: queremos que os velhos se con-
formem à imagem que a sociedade faz deles”.

A sociedade tem ditado comportamentos limitan-
tes à expressão de ser do idoso, diversas atividades não 
podem ser exercidas por estes, pois “não pega bem 
para esta idade”. O que geralmente ocorre é que a 
partir da aposentadoria o indivíduo torna-se um ser 
em “desuso”, não produtivo, produzindo despesas 
com tratamentos de saúde e cuidados especiais. 

Essa visão limitante que a sociedade possui pode 
fazer com que os idosos se enclausurem, restringindo 
as relações interpessoais, resultando em estranheza de 
si mesmos, porque durante a vida não foram prepara-
dos para aceitar a velhice como processo natural.

O preconceito social reduz a velhice à condição 
estigmatizante. Simões4 adverte que “a tendência é 
estereo tipá-lo segundo a faixa etária, desprezando 
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o conceito de que cada pessoa é um ser individual 
único, indivisível e que dentro de sua totalidade tem 
características especiais”. Assim, a pessoa deixa de ser 
um indivíduo único e passa a ser apenas mais um na 
soma da população idosa.

Consoante Butler e Lewis2, “envelhecer, em si 
mesmo, pode ser assustador, especialmente se você 
não sabe o que o espera, nem como agir diante das 
mudanças. Suas experiências anteriores e as atitudes 
da sociedade também terão certo impacto”.

Desse modo, é importante que haja, por parte da 
sociedade, a quebra do paradigma quanto ao proces-
so de envelhecimento e à própria velhice, a fim de 
compreender esse processo como algo natural, em 
que todo ser humano que pretende viver por muitos 
anos terá de passar. Por mais que a medicina avance 
e surjam métodos que proporcionem vida mais sau-
dável, as mudanças físicas serão inevitáveis e, quanto 
mais o indivíduo estiver preparado para viver a ve-
lhice, melhor será a forma com que ele irá lidar com 
essas modificações.

conSiDeraÇÕeS FinaiS

As expressões da sexualidade do idoso estão intima-
mente ligadas às vivências anteriores e ao modo de 
percepção das modificações biopsicossociais advindas 
do envelhecer. Nesse sentido, entende-se a importân-
cia da autoaceitação para, por meio dela, aceitar o ou-
tro, abrindo-se para novas vivências.

O idoso também precisa de intimidade, contato 
humano e afeto. Com isso, a velhice deve ser vista 
como oportunidade de re-significar a vida, período de 
felicidade e realização, de compartilhar conhecimen-
to e expressar a singularidade.

A sexualidade está intimamente relacionada à qua-
lidade de vida, proporcionando a impressão do “eu” 
nas relações em que o indivíduo esteja envolvido, por 
isso a relevância da quebra de mitos e preconceitos 
quanto à velhice, oportunizando a vivência de expe-
riências novas. 
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